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РИЈЕЧ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА 

Зборник — „Ватре са Комова" написан је у облику сјећања из НОР-а 
која су дали преживјели борци, командири, политички комесари, команданти, 
илегалци, позадински радници, омладински руководиоци, дјевојке и жене, па и 
оне из Плава и Гусиња које су непосредно пред одлазак у партизане скинуле 
фереџу. 

У Зборнику је написана истина о Народноослободилачкој борби у сре-
зу, која је трајала са више или мање успјеха за читаво вријеме рата и у којој 
је народ масовно учествовао. Овим Зборником сјећања отргнута су из заборава и 
забјележена херојства ратне генерације у борби за слободу и предата младим 
генерацијама да их изучавају, памте и поштују. 

„Ватре са Комова" није монографија, већ дио грађе за исту. Аутори 
су свједоци и учесници догађаја о којима пишу, 

Током рада, у коме је учествовало на десетине преживјелих учес-
ника НОБ-е, прикупљена је обимна грађа, документи и фотографије и у Збор-
нику обрађени су и сврстани по селима и општинама. 

Поред резултата и успјеха у развоју НОБ-е у Зборнику су истак-
нуте и тешкоће, слабости, застоји и недостаци било појединаца, било партиј-
ских и других организација и руководстава, од мјесних, општинских, Среског, 
Окружног и Покрајинског комитета као и партизанских јединица и штабова. 
Све ово међутим не умањује, већ напро тив, показује снагу постојања и развоја 
НОП-а да их превазилази и даље развија НОБ. С обзиром на то да је и у 
току НОР-а и послије њега било различитог приказивања, тумачења, чак и 
омаловажавања НОП-а у овом дијелу Васојевића, који су долазили из непо-
знавања ситуације или из тенденциозних намјера или сујете и имали одраза, 
па и тежих последица на овај крај, сва сјећања указују и истичу следеће 
сумиране чињенице: 

— Организација КПЈ у Андријевичком срезу је постојала, радила, 
борила се и организовала борбу у току читавог рата у врло тешким и специ-
фичним условима; 

— Партијска организација је водила упорну борбу за братство и је-
динство међу вјековима завађеним становништвом овога краја који се грани-
чи са Албанијом; 

— Партијска организација је организовала НОП на овој територији, 
гдје је интелигенција била промонархистички оријентисана и формирала јаку 
четничку организацију; 



— Андријевица је прво среско мјесто ослобођено од окупатора 17. 
јула 1941. године и у њој је већ 19. јула 1941. године формиран Срески на-
ционалноослободилачки одбор; 

— Приликом ослобођења Андријевице устаничке снаге су заплијени-
ле шест брдских топова којима су придружиле и хаубицу 155 мм, коју су 
приликом капитулације старе Југославије склонили комунисти Полимља. МК 
КПЈ Андријевице је 18. јула 1941. године као помоћ упутио вод топова бе-
ранским и један топ колашинским устаницима. Три брдска топа и хаубица 
су, 20. јула 1941. године дејствовали у борбама против Италијана и квислин-
га према Плаву и Чакору; 

— Октобра 1941. године, формиран је Андријевички партизански ба-
таљон који је имао око 300 бораца. Јединице батаљона изводиле су диверзи-
је и водиле борбе са Италијанима, четницима, балистима и вулнетарима на 
Чакору, Сућеској, Трешњевику, око Колашина, на Марковом брду и Мојковцу; 

— Крајем фебруара 1942. године Андријевички партизански бата-
љон је расформиран. Када је већ била донијета одлука да овај батаљон оста-
не на територији среза, његово расформирање је било логично и нужно из 
разлога што послије повлачења партизана према Босни у прољеће 1942. го-
дине, на територији Црне Горе, није остала ни једна једина оперативна пар-
тизанска јединица, а с друге стране на подручју среза су постојале јаке 
четничке организације и били непрекидни упади балиста са Косова и вул-
нетара са територије Плава и Гусиња. Останак батаљона као оперативне је-
динице у то вријеме, значио је масакр људства какав је био у Барама Краљ-
ским или Лубницама; 

— КПЈ је и прије рата и у НОР-у имала велики утицај у Црној 
Гори. Директива Партије о устанку спроведена је брзо и ефикасно. ПК КПЈ 
за Црну Гору и Боку је добро организовао припреме за устанак. У Јулском 
устанку 1941. године ослобођена је скоро цијела Црна Гора, изузев неко-
лико градова у којима су били јако утврђени окупаторски гарнизони. По-
слије устанка у раду ПК биле су присутне и одређене слабости, на које су 
ЦК КПЈ и лично друг Тито указивали. Због тих слабости и грешака ПК је 
био смијењен од стране ЦК КПЈ. У том периоду, од устанка до смјењива-
ња ПК, оклеветана је партијска организација на подручју Окружног коми-
тета КПЈ за Колашин — смијењени су секретари мјесних комитета КПЈ Ко-
лашина, Берана и Андријевице и секретар Окружног комитета КПЈ за Ко-
лашин. Сви су они били познати револуционари и као такви доказали се и 
истакли у наредним ратним окршајима. У истом периоду четничке и остале 
квислиншке организације из другџх села, општина и срезова Црне Горе поис-
товјећиване су са четницима у Васојееићима а племе Васојевића са четницима. 
Многи сачувани документи о томе говорз. Такав однос је имасПодраза па и тежих 
посљедица за развитак НОП-а у овом крају. Због тога је било нужно задржати 
се и на тим моментима у овом Зборнику. 

— У присуству већег броја партизана у јесен 1941. године, форми-
рана је у Краљима прва четничка организација у Андријевичком срезу. Та-
да су били на окупу најистакнутији петоколонаши са територије среза, ме-
ђу којима и виши официри бивше југословенске војске, који су наименовани 
за командире и команданте четничких јединица и који су у току рата били 
руководећа снага издаје. 

У прољеће 1942. године, послије расформирања Андријевичког пар-
тизанског батаљона, легализовао се и један мањи број предратних комуни-
ста међу којима и три бивша секретара МК КПЈ из предратног периода. 



— Однос према појединим партијским и другим кадровима није 
увијек био хуман и комунистички и имао је за посљедицу губитак драгоцје-
них бораир.: 

Стријељани су познати комунисти бивши секретари МК КПЈ и 
СКОЈ-а због тога што су живи пали у руке непријатељу; 

Иако су се у близини налазиле јаке партизанске снаге, формирана 
је партизанска јединица од одборника народноослободилачких одбора са за-
датком да ослободе Беране, у коме су се налазиле јаке и добро наоружане 
непријатељске снаге; 

У љето 1944. године иако за то није постојала потреба, у позадину 
непријатеља, на територији Гусиња, послат је један број одговорних пар-
тијских руководилаца и сви су погинули. 

— Трећег маја 1943. године, када су партизанске снаге биле на те-
риторији Босне, 'а четнички покрет у долини Лима јак, на Зелетину је фор-
миран Андријевички партизански батаљон. То је била једина оперативна је-
диница1) на територији Црне Горе до доласка партизанских снага из Босне; 

— Од октобра 1943. године, па до краја рата, територија Андрије-
вичког среза је била поприште борби против окупатора и квислинга. Народ 
је дао у НОБ 3.400 бораир,. Пало је на бојном пољу широм Југославије 700 
бораца и 1.035 жртава фашистичког терора. Становништво среза је пружи-
ло НОП-у и велику материјалну помоћ, а нарочито 1944. године за вријеме 
Андријевичке операције. Поред датих људских жртава, народ је претрпио и 
велике материјалне штете. Окупатори и квислинзи су запалили све куће, 
стаје, људску и сточну храну у селима општина Велике, Шекулара, Полим-
ља и велики број кућа у осталим општинама среза. 

Према учешћу у НОВ и ПОЈ, датим жртвама, материјалној помо-
ћи и штети коју је претрпио, народ андријевичког среза је био од 1941. го-
дине привржен народноослободилачком покрету. 

Уређивачки одбор се обратио свим преживјелим борцима за писање 
својих сјећања за Зборник. Један мали број бораца је одбио сарадњу. То је 
довело до тога да су неки догађаји у једном броју села остали недовољно об-
рађени. Отуда и разлике у обиму написаних сјећања по селима. 

„Ватре са Комова" доносе фотографије које смо успјели да прику-
пимо: погинулих бораца, жртава фашистичког терора, одборника народне вла-
сти и АФЖ-а, инвалида и официра. Уређивачки одбор је наилазио на теш-
коће у прикупљању фотографија. Нарочито је имао велике материјално-фи-
нансијске тешкоће у припреми и штампању књиге. 

Због обимности књиге и великог броја аутора и поред изузетне паж-
ње, сигурно ће бити пропуста, стилских слабости, техничких и других греша-
ка, због чега се појединцима, партизанским породицама и читаоцима уна-
пријед извињавамо. Нека сјећања и биографије су пристизали касније, када је 
Зборник већ био у штампи и због тога су морали бити стављени на крај књи-
ге, оним редом како су добијани. 

Тираж књиге је 3.000 примерака. Прије изласка из штампе скоро је 
сав распродат. С обзиром на велики интерес могуће је друго издање. У но-
вом издању би биле пружене могућности за обраду недовољно обрађених 

') Касније су у овај батаљон ушли и борци из беранског среза и тада се он 
назвао Беранско-андријевички партизански батаљон. 



рејона — села и општина и за корекцију евентуалних грешака. То ће бити 
и добра прилика да се појаве као сарадници и они борци и руководиоци који 
нијесу учествовали у писању овога Зборника сјећања. 

У току писања књиге умрли су активни чланови редакције: Воји-
слав-Војо Ђукић, главни и одговорни уредник „Политике" и др Радован Ла-
лић, професор Универзитета у Београду. 

Обавезни смо да истакнемо посебну захвалност Воју Ћукићу, који 
се несебично залагао и много допринио да се Зборник сјећања напише и буде 
штампан. Радовану Лалићу, такође. 

Велика заслуга што је Зборник одштампан у јулу 1978. године, при-
пада Душку Машовићу. 

Уређивачки одбор је захвалан свим друговима који су се претпла-
тили на Зборник прије његовог изласка, друговима који су узајмили новац и 
на други начин помогли и тако омогућили да буде одштампан. 

Уређивачки одбор захваљује Београдском издавачко-графичком за-
воду који је допринио да благовремено Зборник сјећања — „Ватре са Комова" 
буде објављен. 

Јула 1978. год. УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 



Поводом десетогодишњице формирања батаљона 1953. год. друг Тито шаље 
телеграм: 

„Поводом годишњице формирања Беранско-Андријевичког батаљона који 
прослављате 3. маја шаљем народу тога кра ј а и преживјелим борцима моје 
топле честитке и срдачне поздраве". 



Н О В И И С Т А Р И С П О М Е Н И К 



ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У КОЈИМА ЈЕ НАСТАЛА, 
РАДИЛА И РАЗВИЈАЛА СЕ ПАРТИЈСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА АНДРИЈЕВИЧКОГ СРЕЗА ДО 
ОСЛОБОЂЕЊА - 1945. ГОДИНЕ 

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У СРЕЗУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА 

Да би се разумјела и сагледала политичка си-
туација и активност партијске организације у току 
НОР-а, треба се задржати на неким ранијим дога-
ђајима, који су имали евидентне реперкусије на 
цијели ток Ослободилачког рата 1941—1945. године. 
На овој даљој и ближој прошлости могуће је да 
се у овој прилици задржимо само у кратким црта-
ма, с обзиром на тему и догађаје који се обрађују. 

Територија андријевичког среза заузима велики 
простор. Пружа се од Проклетија и иде границом 
Албаније изнад Плава и Гусиња на Виситор до Ко-
мова, долазећи до близу Подгорице, да би се при-
ближила Колашину иа Матешеву и планинаме 
ишла до непосредне близине Берана (између Вини' 
цке и Трепче), захватајући Шекулар и спустила се 
поред Чакора у Руговску клисуру. 

У андријевичком срезу који је обухватао дио Гор-
њег Полимља између два свјетска рата живјело је 
око двадесет пет хиљада становника. На терито-
рији Плава и Гусиња било је око десет хиљада ста-
новника, већином Муслимана и нешто Албанаца. 
Величани и Шекуларци поријеклом нијесу Васоје-
вићи. Шошкићи и Влаховићи, такође нијесу Васо-
јевићи. У овом срезу жив јели су Србљаци — Аша-
ни. Најбројније племе били су Васојевићи. 

Прошлост становника андријевичког среза била 
је тешка и испуњена сталним сукобима, а у одре-
ђеним историјским моментима и међусобном борбом 
већих размјера. Та међусобна борба се водила уви-
јек за рачун окупатора, час отоманског царства, 
час Аустро Угарске, а такође и у режији ненарод-
них режима старе Југославије. 

У јануару 1854. године дошло је до сукоба са 
Албанцима и муслиманима Плава и Гусиња, којих 
је било око рсам хиљада. Миљан Вуков и Сердар 
Јоле са својом војском били су потучени и морали 
напустити Полимље до Сућеске у непосредној бли-
г?ини Андријевице. Број жртава на страни Црного-
раца био је велики. „Таквог несрећног пораза ове 
стране нијесу никад запамтиле, да је непријатељ 
наставио напредовање, могао је сву Нахију спржи-
ти. Зауставио се код С у ћ е с к е . . . Зна се само да 
су 120 глава однешене у Плав и Гусиње". Ова бит-
ка у историји је позната под именом „Битка на По-
лимљу". (стр. 20 предговор Племе Васојевићи Др. 
Р. Ј. Вешовић, 1935. г.). 

За вријеме отоманског царства вршен је при-
тисак да се мијења вјера. Сви који су примили 
исламску вјероисповијест имали су посебне при-

вилегије. Прелазак из православне у муслиманску 
вјеру био је бројан. Османлије су успијевали да 
за себе вежу и друге, оне који нијесу били вољни 
да промијене вјеру. 

Турска власт у Нахији пренешена је углавном 
на Плавогусињске бегове, који су имали чифлуке 
и спахилуке. Ћулбег и његов син Али бег Шабан-
агић имали су највише посједа, скоро цијело Гор-
ње Полимље, па се по томе Нахи ја и прозвала Ша-
банагићева нахија. Посједе су имали и Реџепагићи 
и други бегови из Плава. 

Организатор борбе за одвајање Горњег Полим-
ља од Турака и припајање Црној Гори, био је Ми-
љан Вуков. Дајући барјак Миљану, Владика Раде 
је рекао: „Ако ми донесеш главу каквог важнијег 
Турчина, тада ћу вјеровати да си мој" (др. Ј. Ве-
шовић исто дјело). 

Када је Црна Гора 1912. године заузела Плав 
и Гусиње, над муслиманима су вршене одмазде. 
Убиства су била готово свакодневно бројна а пљач-
кање се претворило у занимање. Ови догађаји су 
пробудили већ постојећи јаз између Муслимана и 
православних. Муслимани су исељавани за Тур-
ску, а њихова имања додјељивана су православнима. 

Аустро Угарска је окупирала ове крајеве 1912. 
године. Повлашћени дио муслимана Плава и Гусиња 
дочекује окупатора са задовољством. 

Аустроугарски окупатори ослањали су се на в јер-
ске сукобе као што је радила отоманска империја. 

Аустроугарске окупаторске власти интернирале су 
све одрасле мушкарце православне вјере, ко ји су 
жив јели на имањима муслимана протјераних за 
Турску. Као и свака окупаторска власт, и Аустро-
-Угарска је својом умјешношћу и лукавством ко-
ристила вјерске сукобе и обезбјеђивала окупацију. 

Отоманска империја је због исте вјерске при-
падности окупациони систем лакше учврстила код 
муслимана. Аустроугарска окупациона власт баци-
ла је тежиште на аграрно питање, наиме, да повра-
ти одузете земље плавским и гусињским беговима 
и преко њих одржи власт. Позната завојевачка ло-
зинка „Завади па владај" , дошла је и овде до из-
раза. 

Када је аустроугарска војска 1918. године одсту-
пила, плавски бегови са Феровићима на челу дигли 
су муслимане на устанак. Супротстављајући се при-
саједињењу ових крајева Црној Гори бегови су се 
толико осилили да су пошли да заузму Пећ. Та 
авантура, била је осуђена на пропаст. 



Половином маја 1919. године, црногорска војска, 
коју су сачињавали православни из долине Лима, 
заузела је Плав. Настало је опште безвлашће и ма-
совна убиства. Рачуна се да је за три дана побијено 
око 500 муслимана, а накелоико стотина је пребје-
гло преко границе у Албанију. Емигранти из Плава 
џ ближе околине нијесу се предали албанским 
властима. Пријавили су се једној италијанској ми-
сији у Скадру. 

Околина Плава била је одметничко подручје 
све до 1924. године, када је ступила на снагу „ам-
нестија". Ненародни режими старе Југославије на-
ставили су политику „завади па влада ј" и органи-
зовали вјерске и националне сукобе. Поново је 
спроведена, ко зна по који пут, „аграрна реформа" 
за насељавање православних на имања емиграната 
муслимана. За предсједника аграрног суда наиме-
нован је Љубо Вуксановић1). Аграрни суд је доно-
сио коначне одлуке о додјељивању земље једнима 
и одузимању другима. 

Стране обавјештајне службе 

Ниједна окупација није дошла на непознат те-
рен. Припремало се свако освајање туђе терито-
рије. Упознавала се територија преко топограф-
ских карата. Државно и друштвено уређење, на-
ционални и вјерски састав становништва, брижљи-
во су проучавани. Националне, вјерске и политич-
ке супротности завојевач је могао сазнати само 
преко пете колоне или директним убацивањем сво-
јих агената. 

Овдје ћемо се задржати на савременим ф а ш и -
стичким обавјештајним службама Њемачке и Ита-
лије. 

Мусолинијева фашистичка Италија веома рано 
је показала аспирације на малу Албанију. Као што 
је познато, Албанија је била окупирана 1939. го-
дине. 

Окупација Албаније није дошла као потреба ф а -
шистичке Италије за „животним простором" или 
због богатства сировина. Та окупација је дала до 
знања да Италија има аспирације према Југосла-
вији а Хитлеру, да је и Италија заинтересована 
за Балкан. 

Далеко прије окупације Албаније, још 1934. го-
дине, фашистичка Италија ствара добро органи-
зовану обавјештајну мрежу у Албанији. Један 
обавјештајни пункт је био смјештен у Куксу.'2) 
Овај обавјештајни пункт у Куксу имао је свој опе-
ративни задатак према Космету као и према ди-
јелу Црне Горе, територији Плава и Гусиња, која 
је фашистичком нагодбом била означена као дио 
„Велике Албаније". 

У Куксу је био обавјештајни пункт ОВРЕ (Оре-
га Уо1оп1;аг1ја Кергезшпе АпШазсЈзто — Оба-
вештајна служба италијанске фашистичке парти-
је), а ш е ф јој је био Анђело Антика. Анђело Анти-
ка је од 1934. године имао легалну дужност учитеља 
фискултуре у Куксу. По народности био је Итали-
јан. Остао је у Куксу са малим прекидима све до 
окупације Албаније 1939. године. 

' ) Љ у б о В у к с а н о в и ћ ј е у д р у г о м с в ј е т с к о м р а т у о д и г р а о 
в о д е ћ у у л о г у п е т о к о л о н а ш а у А н д р и ј е в и ц и и о д Н и ј е м а ц а 
и м е н о в а н з а п р е д с ј е д н и к а к в и с л и н ш к е в л а д е у Ц р н о ј Г о р и . 

' ) К у к с — с р е с к о г р а н и ч н о м е с т о у А л б а н и ј и н а п у т у 
С к а д а р — П р и з р е н . 

Обавјештајни пункт у Куксу је детаљно проуча-
вао ситуацију на Космету, пратећи с посебном п а ж -
њом питање колониста. Годинама је, проучавао су-
протности које су проистекле из питања колони-
зације. Главни правац ударца према том дијелу 
Југославије фашистичка Италија је испланирала 
у протјеривању насељеника. ОВРА уопште, а по-
себно пункт у Куксу, у првом реду се ослањао 
на емигранте из Југославије који су живјели у 
Албанији. ОВРА је имала добру и густо органи-
зовану мрежу на самом Космету. Од емиграната 
је створила ударне групе које ће ступити у де ј -
ство приликом капитулације старе Југославије. Тре-
бало је да ове групе на терену Метохије буду 
контрола извршења задатака. Насељеници су про-
тјерани брзо, енергично и добро организова-
но. Повраћена је земља беговима и дјелимично 
албанским сељацима. Протјеривање насељеника са 
Космета3) протекло је уз минималне људске ж р -
тве, иако је број жртава могао бити много већи, 
како је то било у другим рејонима наше земље у 
једном ратном хаосу. Насељеничке куће у Мето-
хији масовно су спаљене. 

На исти начин, истим системом, исти људи из 
Кукса организовали су обавјештајни рад на тери-
торији Плава и Гусиња. Ослонац су били емигран-
ти који су жив ј ели у Албанији. „Аграрно питање" 
постало је стратешко питање рата на овом терену, 
као и у свим ранијим ратовима. 

Разграничење између фашистичке Италије и 
националсоцијалистичке Њемачке извршено је 
прије окупације старе Југославије. То разграниче-
ње учинили су министри спољних послова Фон 
Рибентроп и Гроф Ћано4) уз сагласност Хитлера и 
Мусолинија. Плав и Гусиње са Мурином, Машни-
цом, Горњом Рженицом, Великом, као и селом К у -
ти припали су „Великој Албанији". Други дио сре-
за припао је „Федералистичкој Црној Гори" — 
Пирција Биролија. 

Фашистичка Италија је одмах послије окупа-
ције повратила све емигранте да би са што мање 
војске држала власт у Плаву и Гусињу. 

Префектура — окружно начелство било је у 
Пећи, а нонпрефектуре — среска начелства у Пла-
ву и Гусињу. 

Ри «, Шабо и Шемсо Феровићи жив јели су као 
емигранти у Албанији пуних двадесет година. 
ОВРА их је припремила за долазак у Плав. Када 
су италијански фашисти дошли 1941. године, први 
нонпрефект — срески начелник у Плаву био је 
Ризо Феровић. 

ОВРА је добар број емиграната из Плава и Гу-
сиња ангажовала послије окупације Албаније, 
1939. године, за разне дужности обавјештајне при-
роде. У исто вријеме спремала их је да буду удар-
на песница приликом уласка фашистичких трупа 
у та ј реон. Феровићи су разбуктавали шовинисти-
чку хистерију, распаљивали вјерске борбе и под-
гријавали мржњу која је потицала из тешких мо 
мената мучне историје, из сукоба између мусли-
мана и православних. 

Ј ) О б л а с н и к о м и т е т н и ј е б и о о б а в ј е ш т е н о р а д у о в о г 
п у н к т а О В Р Е у К у к с у . П р и ј е р а т а н и ј е р а с п р а в љ а о п и т а њ е 
к о л о н и с т а у с л у ч а ј у о к у п а ц и ј е . О в а ј ' П р о б л е м ј е т р е т и р а н 
к а д а с у к о л о н и с т и п р о т ј е р а н и п р е к о Ч а к о р а . Т а д а ј е д и о 
О б л а с н о г к о м и т е т а п р е ш а о у Ц р н у Г о р у . 

' ) Д н е в н и к Г р о ф а Ћ а н а . Р а д н а р е к о н с т р у к ц и ј и О В Р Е у 
п р е д р а т н о м п е р и о д у . Р е к о н с т р у к ц и ј у ј е и з в р ш и л а О З Н А з а 
К о с м е т 1946. г о д и н е . 



Један од таквих емиграната био је и Бејто Пла-
ва — то је Бејто Хаџи Хајров Медуњанин, који 
је половином маја 1941. године дошао у Плав и дао 
инструкције о братоубилачкој борби5). 

СИМ6) војна обавештајна служба фашистичке 
Италије била је такође активна. Њ е н дјелокруг 
рада имао је војни карактер. СИМ је своје обав-
јештајце припремао за будуће квислиншке војне 
руководиоце. 

У периоду између два свјетска рата, ова служба 
ангажовала је истакнуте петоколонаше-емигранте са 
територије Плава и Гусиња. До окупације Албаније 
1939. године школовала их у Риму, касније у Ти-

рани. Један број ових емиграната припремао се да 
преузме све војне, полицијске и цивилне власти у 
Плаву и Гусињу. Тако је и било. 

СИМ је у исто вријеме у предратном периоду 
а нарочито од 1939. године повезивала за свој оба-
вјештајни рад неке учитеље и официре старо југо-
словенске војске, ко ји су службовали у Плаву. 

Карактеристичан је примјер Павла Ђуришића. 
Он је као генералштабни официр капетан кла -
се, деташиран од пука из Пљеваља, односно бата-
љона из Берана за руководиоца једног одјељења 
у Плаву, а касније је био командир чете у Плаву. 
То није била гранична чета, него неко појачање 
граници. СИМ је припремао Павла Ђуришића7) за 
једног од војних руководилаца пете колоне, прије 
капитулације старе Југославије. 

Душан Арсовић8) такође се нашао прије капи-
тулације старе Југославије на неким фашистичким 
курсевима. 

ОВРА и СИМ прије окупације Југославије има-
ли су сигуран ослонац на зеленашима. Један од 
тих био је и Ђако Рачић8). Италијани су га поста-
вили за командира прве чете милиције која је од 
самог почетка сијала смрт међу родољубима и 
звјерски се обрачунавала са присталицама НОР-а. 

Њемачка обавјештајна служба 

Њемачка обавјештајна служба је прије другог 
свјетског рата обрађивала срез андријевички са 
терена Космета. Због тога треба дати кратак при-
каз о раду ове службе на Космету. 

Још 1936. г. немачка обавјештајна служба је за 
себе везала Цафера Деву, индустријалца из Косов-
ске Митровице. За цио период 1936—1941. г. Џафер 
је био руководилац АВ\УЕНК-а — обавештајне ње-
мачке службе за територију „Велике Албаније" а 
то је Космет, Санџак, Плав, Гусиње и Албанија. 

Џафер Дева је добио од њемачке обавјештајне 
службе задатак да проучи планира и искористи 
иридентистички покрет на Космету за припајање 
ове области Албанији. Дева је образован у америч-
ком колеџу у Цариграду. Свршио је трговачку ака -
демију у Бечу. Познавао је средњу Европу и Бли-

* ) Б е ј т о П л а в а у т о к у о к у п а ц и ј е 1941—1945. г . б и о ј е ш е ф 
к в е с т у р е у Т и р а н и и П е ћ и . 

• ) Р е к о н с т р у к ц и ј у р а д а С И М - а и з в р ш и л а ј е О З Н А з а 
К о с м е т 1946. г о д и н е . 

' ) Д р а ж а М и х а ј л о в и ћ ј е п о с т а в и о П а в л а Ђ у р и ш и ћ а 
1941. г . з а к о м а н д а н т а Л и м с к о — С а н џ а ч к и х ч е т н и ч к и х о д р е д а . 

' ) Д у ш а н А р с о в и ћ к а о а д м и н и с т р а т и в н и с у д с к и о ф и ц и р 
п о с т а о ј е к о м а н д а н т С р е с к е к о м а н д е у п р в и м д а н и м а о к у п а -
ц и ј е 1841. г о д и н е . 

• ) Т>око Р а ч и ћ б и о ј е у Г а Ј е т и са : : з а п » с и Н и к о ~ с : д . 

ски Исток, говорио је многе европске и источне је -
зике. Стекао је добре везе са национал-социјалис-
тичким круговима у Берлину још 1936. године. 

„Џафер Дева је главни организатор обавјештај -
не службе Аћшећга на Косову, како против НОП-а, 
тако и против британских линија, а и против Ита-
лијана"10). 

Први организован рад Џ а ф е р Деве11) за њемачку 
обавјештајну службу отпочео је 1937. године, када 
је на Косово стигла њемачка комисија за ископа-
вање гробова њемачких војника. Ш е ф ове коми-
сије био је 1п§. К1еИ, делегат њемачке органи-
зације за старање о војним гробљима, ко ји је био 
придодат Посланству Р а ј х а у Београду. Нарочиту 
активност у овој комисији показао је Беорок! Иаг-
1асћег, фолксдојчер из Вршца. Он је ступио у кон-
такт са Џафер Девом и припадницима друштва 
„Мерхамет", које је Дева основао. 

Џ а ф е р Дева је по налогу њемачке обавјештајне 
службе обезбједио територију Космета која ће при-
пасти Италији, на та ј начин што је поставио пре-
фекте (окружне начелнике) и нонпрефекте (сре-
ске начелнике) у свим мјестима, прије него што 
је фашистичка Италија у овим мјестима органи-
зовала свој полицијски апарат. Овај полицијски 
апарат кога је Џафер Дева поставио био је контро-
ла њемачке обавјештајне службе над радом ита-
лијанског фашистичког апарата. 

Џафер Дева је дошао за министра унутрашњих 
послова Албаније послије капитулације Италије, 
септембра 1943. године Џ а ф е р је са својим падо-
бранцима обученим у Панчеву, Београду и Вучитр-
ну одиграо главну улогу у заробљавању штаба и 
команданата XI италијанске армије, као и разору-
ж а њ у италијанског гарнизона у Тирани. 

Њемачка обавјештајна служба је од Џ а ф е р Де-
ве добила прве, на јтачније податке о намјерама 
Италије да капитулира. 

Џафер је прије капитулације Италије обезбједио 
за Њемце реон Космета који је био под Италијом. 
Он је придобио за себе команданта IV пука у При-
штини, затим батаљоне у Пећи и Ђаковици, ж а н -
дармерију, предсједнике општина и локалну ми-
лицију на територији под италијанском окупацијом. 
Цијели овај посао обављен је благовремено. Једним 
ударцем, 9. и 10. септембра 1943. године, послије 
објављивања италијанске капитулације, дошло је 
до акције свих ових придобијених снага. Итали-
јани су били потпуно изненађени и предали су се 
без отпора12) 

Џафер Дева је у јуну 1944. године био примљен 
у аудијенцију код Хитлера. Специјалним авионом 
је полетио са Косова поља за Берлин. Разговори су 
били важни. Уствари, то су били договори о томе 
како да се олакша одступница њемачке војске из 
Грчке 

Џ а ф е р Дева је био главни ослонац Аћшећги за 
Косово, Албанију, Македонију, Грчку и дио Црне 
Горе који је припадао „Великој Албанији". Ријетко 
искусан агент, иридентиста, крвави непријатељ ал-
банског народа и народноослободилачког покрета. 

10) И з а р х и в а Г е с т а п о а . 

" ) Џ а ф е р Д е в а б е з ф о р м а л н и х д р ж а в н и х ф у н к ц и ј а , п о -
с т а в љ а п р е ф е к т е у П р и ш т и н и , Г њ и л а н у , П р и з р е н у и П е ћ и , 
к а о и с в е н о н п р е ф е к т е у с р е з о в и м а . 

" ) И з а р х и в а Г е с т а п о а . 



Политички секретар Среског комитета у Косов-
ској Митровици, муслиман из Санџака, члан Пар-
тије прије рата, приликом ослобођења новембра 
1944. године, откривен је као агент Гестапоа. Та ј 
летећи агент провокатор, директно везан за Бео-
град, кретао се на терену Црне Горе дјелимично, 
а главни оперативни задатак му је био да са „те-
рена Санџака и Косовске области" доставља своје 
изв јештаје Бдс-у Београд.13) Захваљујући будности 
Обласног комитета К П Ј за Космет, на првом са-
станку Среског комитета овај секретар је смењен 
и затим и ухапшен. Са хапшењем овог агента Џафер 
Деви су порушени планови према Трепчи и шире 
у послератном периоду. 

Бдс је „српски гестапо". То је иначе заповјед-
ник полиције безбједности и службе безбједности. 

Њемачка обавјештајна служба поклонила је по-
себну п а ж њ у територији Плава и Гусиња која је 
припала „Великој Албанији". Ту је главну улогу 
одиграо Џ а ф е р Дева. 

Сектор II Ађ^/ећга — седиште ФАТ 207 у Пећи 
имало је упориште у Плаву и Гусињу, чија је де-
латност иста као и према Санџаку, то јест сарадња 
са свим немачким установама и јединицама и ди-
ректно слање извештаја штабу ФАТ-а11) у Београ-
ду, преко њега војном заповеднику Србије.15) 

Треба напоменути да је прије рата био у Плаву 
доктор ветерине Зорати, коме је Новица Поповић 
створио погодну политичку климу и услове за рад. 
Зорати је био Њемац из Судетског краја , и нестао 
је одмах послије капитулације Југославије. Није 
сувишно навести да је невјенчана жена Џафера 
Деве прије рата била једна Њемица, такође из Су-
дета, иначе члан једне музичке капеле у Косов-
ској Митровици. Одмах послије капитулације на-
пустила је Југославију и у Судетима — у току 
окупације, била високи функционер. 

„ФАТ 207 у Пећи оперисао је на подручју Пећи, 
Ђаковице, Косовске Митровице и Андријевице"18) 

Као што је контролисала Италијане на Косову, 
у Албанији, Плаву и Гусињу преко Џафера Деве, 
тако је и њемачка обавјештајна служба контроли-
сала Италијане и њихове вјерне сапутнике зеле-
наше и преко Љуба Вуксановића. 

Послије капитулације Италије, њемачке једини-
це улазе у Црну Гору. На предлог Нијемаца форми-
рана је „Народна управа". За предсједника „Народ-
не управе" Нијемци су наименовали Љуба Вукса-
новића. Трећем Р а ј х у била је потребна сигурна ру-
ка и чврста власт на овом терену ради спречавања 
евентуалног отварања другог фронта. 

Павле Ђуришић 

„Поред поменутих веза према Дангићу Аћ\уећг 
јс имао своје везе и према друтим четничким во-
ђама, па и таквим који су привидно били против-
ници окупатора. Тако су на пример, одржаване ве-
зе према Ђуришићу још у првом периоду његове 
делатности17). 

„Непосредно пред шесту офанзиву ш е ф ФАТ-а 
176 потпуковник Н е т р п с ћ , у вези са обавештајним 

" ) И з а р х и в а Г е с т а п о а . 

" ) Ф А Т — А ћ т л г е ћ е г о у о г р а н а к у о п е р а т и в н о м п о д р у ч ј у . 

" ) И з а р х и в е Г е с т а п о а . 

" ) И з а р х и в е Г е с т а п о а . 

" ) А р х и в Г е с т а п о а с т р . 317. 

радом око операције против НОП-а, радио је са 
Павлом Ђуришићем".18) 

Иако је Павле Ђуришић стајао у вези са ње-
мачком војном обавјештајном службом, Аћи/ећгот, 
Њемци нијесу били задовољни његовим радом, 
хт јели су да се он и у легалној акцији декларише 
за Нијемце. Ђуришићу то није конвенирало. Он 
се јавно декларисао за Дражу Михаиловића као 
министра, односно за владу краља Петра, јер је 
очекивао послије отварања другог фронта — са-
везника још веће функције . Због тога Гестапо је 
по други пут ухапсио Павла Ђуришића. Ђуришић 
је био у „почасном затвору" у Београду. Послије 
разговора са № и ћ а с ћ е г о т , по наређењу Војног за -
повједника, Ђуришић је упућен у Црну Гору и 
тада легално ради за Нијемце и пружа пуну по-
моћ \Уегтасћ1;и. 

По препоруци ^еићасћега, Хитлер је Павла Ђу-
ришића одликовао Гвозденим крстом. 

Аћтоећг је „Павла Ђуришића упутио у Црну Гору 
са специјалним задацима".19) 

Територијална и племенска подјела 

У андријевичком срезу биле су општине: тре-
бачка, краљска, андријевачка, ђуличко-коњушка, 
полимска, величка, плавска, гусињска, војноселска, 
љеворечка, шекуларска. Поједини режими повећа-
вали су број општина. 

Лијева Ријека је била матица племена васоје-
вићког. 

У Шекулару у ком има „девет села међу девет 
брда" живе становници који се дијеле на „стара 
братства" и „новије насељенике". По научним истра-
живањима др Јагоша Вешовића „стара братства" 
вежу своје претке за имена Кнеза Лазара „а ка -
зу ју се ту још у прво послије-косовско доба као 
старинци од Косова". 

Шекуларски Дробњаци, насељени овдје у другој 
половини XVII вијека (из Дробњака) и на јновији 
насељеници који су прешли из сусједних васоје-
вићких села и Лијеве Ријеке у почетку XIX вијека 
(Др Јагош Вешовић — Племе Васојевићи стр. 151). 

Велика 

У Дечанској Хрисовуљи стоји да је село Вели-
ка као насеље било метех манастира Дечана. 

У Велици један дио становништва води своје 
поријекло од неколико братстава која су побјегла 
из Шаље—Албаније. Други дио становништва по 
предању поријеклом је из Пипера и Цеклина — 
стар Црна Гора. 

Улотина 

Становништво води поријекло од васојевићких 
братстава, а дијелом су досељеници из Братоножи-
ћа, Роваца и Куча. 

У срезу андријевичком, као што се види, поред 
Васојевића жив јела су и ж и в е и друга братства 
која своје поријекло воде од досељеника из других 
племена старе Црне Горе, или су старосједиоци, 
као што су нека братства у Шекулару. („Као стран-
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ци од Косова") — пише Јагош Вешовић — Влахо-
вићи воде поријекло из Роваца код Колашина. К р -
џићи и Зоговићи воде поријекло из околине Це-
тиња. 

Плав и Гусиње 

На овој територији живјело је око 50°/о мусли-
мана, остали су били Црногорци. У селу Дољи ж и -
ви становништво албанске националности. У Гу-
сињу нека муслиманска братства са територије 
Плава и Гусиња потичу из Албаније као на прим-
јер, Реџепагићи, друга воде поријекло од неких 
црногорских племена са територије старе Црне 
Горе. Доселили су се овамо бјежећи од крвне осве-
те и за вријеме отоманске царевине примили су 
ислам. Радончићи у Гусињу поријеклом су Кучи. 

Из овог веома кратког прег ,еда види се да су 
у андријевичком срезу у стац ј Југославији и у 
току другог свјетског рата жив јели поред Васоје-
вића и досељеници из других племена Црне Горе, 
муслимани на територији Плава и Гусиња и Албан-
ци у селу Дољи, и дјелимично, у Гусињу. 

Партијска организација у срезу како прије рата 
тако и у току НОР-а полагала је испит своје поли-
тичке зрелости у непрекидном дјеловању на линији 
јединства између ових племена, а посебно на ли-
нији братства са муслиманима Плава и Гусиња. 
Прогони које су чиниле турске окупационе власти 
преко издајника — муслимана из Плава и Гусиња 
према Црногорцима оставили су дубок траг. Вјер-
ски сукоби и сукоби које је организовала велико-
српска буржоазија између Црногораца и муслима-
на Плава и Гусиња између два свјетска рата били 
су велики и крвави. Окупатор је овако наслијеђене 
сукобе у многим рејонима наше земље претворио 
у братоубилачку борбу. Партијска организација ан-
дријевичког среза није могла да све ове наслијеђе-
не супротности преко ноћи избрише и да онемогу-
ћи посљедице. Међутим, успјела је у настојању да 
се ти сукоби све више смањују у току НОР-а. 
Братство и јединство између ЦрноГораца и мусли-
мана све је више јачало. Шовинисти, вјерски ф а -
натици, и пета колона нијесу могли да оборе иско-
вано братство међу партизанима са територије Пла-
ва и Гусиња. Партизани из муслиманских поро-
дица са партизанима из осталог дијела андрије-
вичког среза, као и партијска организација је у 
току НОР-а положила испит на линији братства 
и јединства, што је омогућило широки размах на-
родноослободилачких покрета у свим мјестима ан-
дријевичког среза. 

Бјелаши и зеленаши 

У октобру 1918. године Црногорска омладина из-
дала је народу проглас у коме је захтијевала у је -
дињење Црне Горе са Србијом. Већ у новембру иза-
брано је на Цетињу Народно вијеће, које је из-
дало проглас у коме је истакнуто да ће „Народно 
вијеће имати као свој најглавнији задатак уједи-
њење Црне Горе са Србијом". Вијеће је организо-
вало оружане омладинске одреде који би угушили 
сваки отпор уједињењу. 

Јанко Спасојевић сазвао је у Андријевици збор 
од представника три округа Црне Горе. На збору 
су били и представници ђаковачког, пећког и бје-
лопољског округа. На основу закључака овога збо-
ра у Андријевици је образован Привремени цен-

трални одбор за уједињење, ко ји је издао проглас 
црногорском народу да се „без икаквог одуговла-
чења изгласа уједињење Црне Горе са Србијом". 
Привремени централни одбор, под утицајем Јанка 
Спасојевића, сумњао је да ће Народно вијеће на 
Цетињу ефикасно радити на уједињењу, због ве-
ликог утицаја краља Николе на цијелу катунску 
нахију, а посебно на Цетиње. 

Око овог питања развила се веома јака пропа-
ганда. Присталице које су хт јеле уједињење Црне 
Горе са Србијом у коме би се сачувала индивиду-
алност и равноправност Црне Горе, издавали су 
прогласе на зеленој хартији и назвали су се „Зеле-
наши". 

Присталице безусловног уједињења Црне Горе 
са Србијом биле су присталице Привременог цен-
тралног одбора за уједињење у Андријевици окуп-
љене око Јанка Спасојевића. Издавали су прогласе 
на бијелој хартији и назвали су се „бјелаши". 

Борба између „зеленаша" и „бјелаша" била је 
врло оштра и без компромиса. 

Уједињењу Црне Горе са Србијом као прогре-
сивном чину и реализацији вјековних жеља Ј у ж -
них Словена, „зеленаши" и „бјелаши" су различито 
прилазили. „Бјелаши" под утицајем великосрпске 
политике нијесу радили на у једињењу двије брат-
ске земље, него су се залагали за присаједињење 
Црне Горе у корист династије Карађорђевића. 

Један дио „зеленаша", да би сачували „индиви-
дуалност" и државност Црне Горе, фактички су 
били против уједињења као прогресивног чина и 
звали су у помоћ Италијане. 

Није наш задатак да се у овој књизи з адржа-
вамо, проучавамо и анализирамо борбу између „зе-
ленаша" и „бјелаша" око уједињења Црне Горе са 
Србијом. Учинили смо кратак осврт зато што је та 
борба између „зеленаша" и „бјелаша" тињала и с 
времена на вријеме се и распламсавала између два 
свјетска рата, а осјећала се и у 1941. и 1942. го-
дини, у току народноослободилачког рата. 

Прве марксистичке групе у андријевичком срезу 

Андријевички срез између два свјетска рата био 
је један од оних срезова у којима није било ни 
једне једине фабрике. Сељачка сиротиња је имала 
велике испаше за стоку на простору између падина 
Чакора, Проклетија, Виситора и Мојана, али стоке 
мало. Било је нешто плодније земље у непосредној 
околини Плава и Гусиња. 

Из овако сиромашног среза ишао је велики број 
ђака на школовање. Завршавали су гимназију у 
Беранама и по правилу ишли на студије у Београд. 
Средњошколци и студенти су поред напредних се-
љака, били носиоци марксистичке мисли у андри-
јевичком срезу. 

На изборима за Конституанту постојала је 
листа радничке партије — комуниста, чи ји је 
носилац био Милован Анђелић из Колаши-
на. На тим изборима у андријевичком срезу кому-
нисти су добили десетак гласова. По сјећањима 
тих десетак гласова су били под утицајем Арсени-
јевића, ко ји је дошао у Андријевицу 1921. године 
послије протјеривања из Мађарске, гдје се као рат-
ни заробљеник из Србије налазио за вријеме устан-
ка и владавине Беле Куна. Арсенијевић је добијао 
писма и прогласе од Отокара Кершованија из З а -
греба, примао је комунистичке листове, часописе и 
друге публикације у којима су комунисти писали, 



као на пример „Организовани радник" и „Борбу" 
и др. Постојала је веза 1922. године са Јованом З а -
гором, комунистом из Подгорице. Све комунистичке 
публикације долазиле су преко андријевичког тр-
говца Јована Шаровића . 

Петар Вукадиновић, из Салевића код Андрије-
вице, био је присталица напредног радничког по-
крета, под утица јем синдиката у Аустрији, гдје је 
једно вријеме радио као радник — рудар. 

Та прва малобројна група младих људи није 
била идејно оформљена, али се политички налази-
ла ближе радничкој класи него грађанским парти-
јама. Организовали су у Андријевици тамбурашки 
збор „Ком" и једну малу скромну позоришну групу. 
Рад ове напредне групе био је запажен. То су били 
прво в јесници комунистичких идеја у андријевич-
ком срезу. У овој групи учествовали су обућар 
Љубо Гарчевић, као организатор музичког збора, 
браћа Саковићи и још неколико младића чи ја 
имена нам данас нису позната. Ова група је у Ан-
дријевици била у вези са напредним студентима ко-
ји су под утицајем радничког покрета у Београду 
били марксистички оријентисани. У то вријеме био 
је симпатизер напредног покрета Голуб Марјановић 
из Краља , виши чиновник у Београду. Овој групи 
у Андријевици једно вријеме припадао је кро јачки 
радник из Мостара, за кога се говорило да је уче-
ствовао у Октобарској револуцији „као митраље-
зац". Ово су подаци Које је дао Манојло Влаховић. 

Шестојануарска диктатура краља Александра 
1929. године ни је имала у срезу нарочито т е ж а к за -
датак да би могла да спроведе своју политику. Све 
већи број интелектуалаца из среза добијао је в и -
соке п о л о ж а ј е у монархији и они су били спровод-
ници великосрпске политике. 

Избори 1931. године месеца новембра одржани 
су у духу октроисаног Устава, у ствари полициј -
ског устава. Ж а н д а р м е р и ј а је и ш л а од села до 
села и говорила за кога треба гласати. Тада је иза -
бран за посланика владин кандидат Милутин Ј е -
лић20). У овим изборима царевало је насиље, пра -
ћено шпекулаци јама и грађанским политикантским 
свађама. Противкандидат Јелићу био је адвокат Ми-
лошевић, ко ји никог ни је познавао у срезу и за 
кога ни је гласао ни чувар кутије . Овог адвоката 
„пријатељи" су савјетовали да пође код војводе Л а -
кића Војводића ради упутства како да се постави 
у овим изборима, иако је Лакић умро двије-три го-
дине при је тих избора, а адвокат то ни је знао. 

Године 1932. у андријевичком срезу дјеловао је 
као комуниста Гојко Ђорђевић из Мурина. Ђорђе-
вић је завршио осам разреда гимназије и интензив-
но је читао марксистичку литературу. Најпогоднија 
форма политичког рада за напредне омладинце 
била су зимска сијела, сабори и други скупови на 
ко је су сељаци долазили. 

У 1931. и 1932. години студент Светозар Попо-
вић из Б е р а н а Доносио је и растурао напредну со-
цијалистичку литературу. Он је, 1932. године снаб-
дијевао матуранта Миладина Ћ у л а ф и ћ а , напредном 
литературом. Миладин је доносио литературу у По-
лимље, и тако се ширио круг присталица маркси-
стичке мисли и симпатизера напредног покрета. 

Од руке до руке и ш л а је напредна литература. 
нпр. „Грађански рат у Француској" , „Класне борбе 
у Француско ј 1848—1851", „Комунистички мани-

м ) М и л у т и н Ј е л и ћ , у т о к у Н О Р - а и с т а к н у т и п е т о к о -
л о н а ш , о д с а м о г п о ч е т к а р а т а ж и в и о ј е и д ј е л о в а о у 
а н д р и ј е в и ч к о м с р е з у . Л и к в и д и р а н ј е 1943. г . 

фест", „Поријекло породице, приватне својине и 
државе" , „Развитак социјализма од утопије до н а -
уке", „Развитак друштва", „Село Деметрово" и др. 

Године 1932. напредном покрету је приступио и 
Манојло Влаховић. 

У селу Улотини појавила се прва већа група 
младих људи, симпатизера напредног покрета. Б и -
ли су лични пријатељи, а имали су повјерења ј е -
дан у другог и њихова група активно је д јеловала 
1932. и 1933. године. Тако је Улотина постала цен-
тар за развитак марксистичке мисли у срезу а н -
дријевичком. Ту су се убрзо истакли као напредни 
омладинци: Миладин, Васо, Даница, Милорад и Ми-
ливоје Ћ у л а ф и ћ , Видо Шошкић, Манојло, Милорад 
и Богић Влаховић, Б л а ж о Радуновић и Владо Мир-
ковић из Зорића. 

Скоро у исто вријеме ј авила се група напредних 
омладинаца у селу Трешњеву: Војин и Михаило Б у -
кићевић, браћа Вулевићи — Милета (Цуњо) и Ми-
ладин, Велимир Стојановић, а у Трепчи Михаило 
Лалић и Вука Васовић. 

Љубо Саковић и Лазар Јововић били су на јста -
ри ји активисти у Андријевици. Они су припадали 
још оној првој напредној групи (1932) године. 

Данило Лекић из К р а љ а постао је комуниста 
врло рано и истакао се као активиста на ф а к у л -
тету у Скопљу. 

У Забрђу су се и својом активношћу истицали 
Војо Б а к и ћ и Данило (Тодоров) Бакић . 

Ј а к ш а Драговић из Ђулића је на страни напред-
ног покрета био врло активан. Радован Лекић из 
К р а љ а и Богдан Бабовић из К о њ у х а били су тада 
присталице напредног радничког покрета. 

Из године у годину повећава се број омладина-
ца. Међу њима су били Радо је Зоговић и Милија 
Милачић из Пепића и Ђорђије Шошкић из Уло-
тине. У Велици се такође ј авила већа група актив-
них напредних омладинаца: Милован Симоновић, 
Војо Кнежевић , нешто касније Зеко Кнежевић , 
Бранко Бошковић, Радош Симоновић, Милан Вуче-
тић. У Плаву је у то вријеме радио Милован Љ у -
тић.*21) 

То су били напредни сељачки омладинци, нешто 
занатлија , па онда ђаци и студенти. 

Иде је марксизма су зближавале људе, и ства-
рале нова и ј ака пријатељства ко ја су прелазила 
границе рођаштва, границе села и постајала си-
гурна, чврста, непоколебљива. 

У с в а ј а ј у ћ и марксизам као науку, овако органи-
зована омладина је радила на ширењу комунистич-
ких идеја, а у свом конкретном раду сукобљавала 
се са ангажованим присталицама грађанских пар-
тија, присталицама монархије . 

Процес Димитрову 1933. године о коме је „Поли-
тика" писала онолико колико је цензура дозвоља-
вала, у андријевичком срезу је праћен с великом 
пажњом и први пут јасније и јаче је скренута п а ж -
ња на опасност од фашизма . 

У Улотини је 1933. године организован састанак 
напредних омладинаца & цијелог среза. Та ј саста-
нак је био поводом ' Ј-годишњице смрти Карла 
Маркса. Одржан је у шумици на лијево ј страни 
Шеремета (код старе низамске куле). Састанак се 
претворио у прославу. 

У 1933. години се о д р ж а в а ј у састанци на којима 
су поједини другови читали своје припремљене 

и ) В е ћ и н а о в и х п о д а т а к а ј е и з с ј е ћ а њ а М а н о ј л а В л а -
х о в и ћ а и М и л о р а д а Ћ у л а ф и ћ а . 



реферате о појединим актуелним питашима у међу-
народном радничком покрету. 

Гојко Ђорђевић из Мурина био је на ј запаже-
нији комуниста и један од првих вјесника напред-
них идеја познат изван среза. Код њега 1933. 
године долазио из Србије Анатолије Миндеровић, 
чије су искуство у раду за раднички покрет и 
теоретски ниво далеко одскакали од напредних 
омладинаца у Полимљу. Кратко је боравио, али 
веома спретно је окупи . око себе напредне ом-
ладинце и оставио сн, ж а н утисак. Касније је 
Гојко говорио да је Миндеровић долазио код ње-
га са предлогом да Гојка пошаљу у СССР.22) 

За вријеме петомајских избора 1935. године Бо-
гољуба Јефтића, у андријевичком срезу канди-
довао се демократа Ристо Јојић на листи Удру-
жене опозиције. 

Великосрпска политика у андријевичком срезу 
имала је свој коријен који је стално јачао. Ве-
лики број људи из овог среза школовао се, за -
пошљавао и добијао веома привлачне и повер-
љиве функције у монархији. Ови интелектуалци 
— монархистички чиновници и монархистички по-
лицијски и војни кадрови били су носиоци вели-
косрпских монархистичких идеја и ангажовани 
агитатори против напредних социјалистичких иде-
ја и схватања. 

Прво мјесно руководство КПЈ 

Секретар Мјесног комитета К П Ј Беране Бранко 
Вељић заказао је састанак у селу Трешњеву у 
кући Милете-Цуња Вулевића и његовог брата Ми-
ладина. Састанку су били присутни: Милорад А. 
Ћулафић, Миладин Вулевић и Манојло Влаховић. 
Ово је био оснивачки састанак прве партијске орга-
низације у срезу. Уводну ријеч дао је Вељић. На 
његов предлог изабран је Мјесни комитет К П Ј као 
среско руководство. У Мјесни комитет су изабра-
ни: Манојло Влаховић, Милорад Ћ у л а ф и ћ и Ми-
ладин Вулевић. Манојло је изабран за секретара 
Мјесног комитета КПЈ . 

Послије овог састанка на коме је изабрано 
прво среско партијско руководство, формиране 
су три партијске ћелије. У Улотини чланови ће-
лије били су и Видо Шошкић, Гојко Ђорђевић и 
Манојло Влаховић као секретар. Другу ћелију су 
сачињавали: Милорад Ћулафић , Васо Ћ у л а ф и ћ 
и Миливоје Ћулафић . Милорад је био секретар. 
Трећа ћелија формирана је у Трешњеву у њој 
су били чланови: Миладин Вулевић, Велимир Сто-
јановић и каеније В. Васовић. Миладин је изабран 
за секретара. Нешто касније Васо Ћ у л а ф и ћ иза-
бран је за техничко лице. 

У Црној Гори је 1936. године дошло до партиј -
ске провале, која је обухватила и новоформирану 
партијску организацију у андријевичком срезу. 
Полиција је дознала од ухапшених да су члано-
ви КП Манојло Влаховић, Видо Шошкић, Гојко 
Ђорђвић, Васо Ћ у л а ф и ћ и Милорад Ћулафић. Ови 
другови су похапшени и спроведени у Дубровник, 
сем Вида Шошкића, ко ји се склонио у Пећ и Ми-
лорада Ћулафића , који је боравио илегално у Бео-
граду. Ова провала прекинула је организован пар-
тијски рад у срезу. 

Јула 1936. године Михајло Лалић је позвао на 
састанак Воја Бакића, Милету-Цуња Вулевића и 
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Милорада Ћулафића код цркве у Андријевици и 
саопштио им да је преко партијске везе из Берана 
добио задатак од Покрајинског комитета К П Ј да се 
у андријевичком срезу поново формира партијска 
организација, што је и урађено. 

Сада као и код првог избора М.К. изабрано је 
три члана М.К. Михаило Лалић је изабран за 
секретара. Формиране су три партијске ћелије. У 
Трешњеву чланови партијске ћелије су били: Во-
јо Бакић, Данило Бакић, Милош Јелић и Михаило 
Лалић. У Улотини партијску ћелију су сачињава-
ли: Милорад Ћулафић , Даница Ћулафић , и Ми-
ли ја Милачић, а касније су била примљена још 
два члана КП, један од њих био је Милан Ми-
јовић. Ускоро се партијска ћелија у Улотини по-
дијелила у двије. У ћелији у Лугама — чланови 
су били Миодраг-Медо Ћулафић , Јован Ћ у л а ф и ћ 
и Стефан-Баћо Ћулафић . У Трешњеву и Забрђу 
су примљени још по један члан партије. 

У андријевичком срезу је кра јем 1936. године 
било 15 чланова Партије. Пријем у чланство КП 
послије провале 1936. године вршио се под доста 
оштрим критеријумом. 

Неке другове у чланство Партије примила је 
беранска партијска организација: Воја и Данила 
Бакића, Милоша Јелића и друге, а неке је пре-
поручила за пријем као, на примјер Бранка Де-
летића. 

Андријевички срез је од 1936. године дао ве-
лики број средњошколаца и студената који су 
по свом убјеђењу били комунисти и спремни да 
изврше све задатке које пред њих постави Пар-
тија. Из њихових редова одабирани су кандидати 
за Партију и бирани активисти СКОЈ-а . 

СКОЈ је формиран крајем 1937. године. У Мјес-
ном комитету Партије за рад СКОЈ-а био је заду-
ж е н Миодраг Ћулафић-Медо. Партијска и скојев-
ска организација су се нагло повећавале и орга-
низационо и акционо јачале. 

Партијска организација се средила 1937. године 
и њен утицај стално је растао. Приликом избора 
1938. године директива Партије је била да се 
гласа за Удружену опозицију. У полимској оп-
штини од 600 бирача на изборе је изашло 550. 
За кандидате Удружене опозиције гласало је 450, 
а за владиног кандидата свега 100 бирача. 

Партија је послије аншлуса Аустрије дала ди-
рективу за одбрану земље. Маја 1939. године сту-
денти андријевичког среза донијели су вијенац из 
Београда, да га положе у Андријевици на споме-
ник ратницима палим у балканском и првом свјет-
ском рату. На том помену било је окупљено више 
од 3.000 грађана са територије среза. Том прили-
ком говорио је о знача ју одбране земље студент 
права Драшко Марјановић. Легална форма рада 
Партије у масама били су излети и приредбе. 
Омладина је одлазила на излет и посјећивала 
приредбе. 

Партијска организација у срезу развијала се и 
њен политички утицај стално је јачао. Велику по-
моћ среској партијској организацији пружили су 
комунисти средњошколци и студенти, ко ји су као 
комунисти долазили из других организација. 

Партијска организација на територији величке 
и плавске општине је формирана 1938. године. У 
Гусињу је формирана организација СКОЈ-а . У Ли-
јевој Ријеци партијску организацију су формирали 
крајем 1938. године комунисти из села Тузи и 
Увача. 



Политички рад био је најинтензивнији у току 
избора. На зборовима Удружене опозиције гово-
рило се о слободи и демократији. . На зборовима 
које су организовани владини кандидати, гово-
рило се о полицијском терору и казаматима у 
којима чаме комунисти као народни борци. 

Новица Поповић је 1938. године под заштитом 
чете жандарима организовао предизборни збор у 
Плаву. На та ј збор је пошло око 80 напредних 
омладинаца из Полимља. Жандарми су бранили 
пролаз на Лимском мосту. Пробијен је кордон 
жандарма и омладинци су организовано прошли 
улицама Плава, извикујући пароле против владе 
и њеног кандидата Новице Поповића. Тада је 
ухапшен Вујадин-Вујо Зоговић, а маса је натје-
рала шефа полиције да га пусти на слободу. 

На среској партијској конференцији у Андрије-
вици, одржаној 1. септембра 1939. године, за секре-
тара Мјесног комитета изабран је Милош Јелић. 

МИРКО НОВОВИЋ, је један од најстаријих 
активиста међу напредном омладином у андри-
јевичком срезу. Као средњошколац постаје кому-
ниста. Због револуционарног рада искључен је из 
Беранске гимназије. У Пећи као средњошколац 
примљен је у КП. На терену среза ради активно 
и организовано. Први је секретар Андријевичке 
партијске ћелије, која обухвата територију све до 
Комова. Примио је у Партију добар број комуни-
ста, који су уочи рата у Устанку и послије њега 
одиграли крупну улогу у народноослободилачкој 
борби. Многи од њих били су истакнути партијскп 
и војни руководиоци. 

Мирко прије рата, био је врло активан у ом-
ладинској организацији. Изабран је за политичког 
секретара МК СКОЈ-а , а касније за политичког 
секретара МК К П Ј за андријевички срез. 

Мирку Нововићу припада велика заслуга за 
развитак партијске организације у срезу у пред-
ратном периоду, као и за добру припрему за Уста-
нак. Мирко је један од организатора Устанка у 
коме врши одговорне дужности. Обавља значајне 
функције за одбрану слободне територије. Учес-
ник је борбе за ослобођење Пљевља. Мирко је 
борац Прве пролетерске од њеног оснивања у Ру-
дом. Обавља одговорне дужности у разним је-
диницама ЈНА које су учествовале за ослобођење 
земље. 

Утицај партијске организације уочи рата, иако 
малобројан, био је веома снажан. Према кази-
вању преживјелих комуниста, уочи Устанка 1941. 
године у андријевичком срезу било је око 100 чла-
нова КП. Тада је процењено да је било и ско-
јеваца неколико стотина. То је у ствари био по-
литички актив. Будући догађаји су показали да 
је утицај КП био далеко већи од процјена. Када 
су народи Југославије 27. марта 1941. године ма-
совним демонстрацијама осудили Бечки пакт, Ан-
дријевица није остала по страни. Излазак народа 
на улице тога дана била је једна врста генералне 
пробе КПЈ, генералне пробе у том смислу да се 
види колики је утицај К П Ј на масе кад је у 
питању одбрана земље. Ове манифестације су тра-
јале скоро цио дан. 

Партијска организација у НОР-у 

Политичка ситуација у андријевичком срезу у 
краљевини Југославији била је веома сложена. 
У срезу није постојала ни једна фабрика па према 

томе није било ни радничке класе. Сељаци су има-
ли мале посједе, сељаштво је било сиромашно. 

Из среза је било доста колониста насељених на 
територији Метохије. 

Колонизација сељака, како у Метохији тако и у 
околини Плава и Гусиња имала је више политичку 
сврху, а мање карактер решавања аграрног проб-
лема сиромашних сељака. Великосрпска буржо-
азија, преко колониста, хт јела је да обезбиједи 
контролу и појача свој утицај на подручју колони-
зације. Добру земљу и велике посједе власти су 
давале државним функцинерима. Све је то ра-
ђено уз велико распиривање националне и вјерске 
мржње. Питање колонизације било је буре бару-
та, које је у сваком моменту могло да експло-
дира. У току рата, власници одузете земље при-
хватили су окупатора као савезника за истјери-
вање колониста. У првим данима заузимања вла-
сти, окупатор је на бази националних и вјерских 
сукоба формирао петоколонашку војску. 

Капитулацијом краљевине Југославије колони-
сти су протјерани из Метохије. Дошли су у своја 
села без икаквих средстава за живот. Њихов број 
је био прилично велики. 

Послије капитулације вратили су се у своја 
мјеста службеници, официри, судије, просвјетни 
радници. Дошли су на територију среза и бивши 
народни посланици, политичари, жандарми, сре-
ски начелници и други функционери из апарата 
бивше монархије. 

Велики број интелектуалаца истовремено су 
били резервне војне старешине бивше војске. Сви 
они нашли су се на терену среза с намјером да 
проведу ратне године код своје уже или шире 
фамилије . 

Што се тиче организације КПЈ, рат ју је зате-
као спремну. Уочи рата у андријевичком срезу би-
ло је око 60, чланова К П Ј послије доласка ко-
муниста са Космета и других мјеста одмах иза 
капитулације Југославије та ј број се повећао, та-
ко да их је било око 100 чланова КП. 

ЦК К П Ј је много раније, прије окупације зем-
ље указивао на опасност од фашизма, који је 
пријетио да пороби Европу и окупира Југослави-
ју. ЦК К П Ј је указивао на опасност од пете ко-
лоне, не само у државном апарату него и у вој-
сци. Предвиђања ЦК К П Ј показала су се проро-
чански тачца. Комунисти су манифестовали на 
сваком кораку своје родољубље, јављали се доб-
ровољно у војску и стављали се на чело родо-
љуба за одбрану земље. 

Среска партијска организација имала је зна-
тан утицај на масе. Угледни људи, стари ратници, 
напредни интелектуалци у првом реду учитељи, 
били су родољубива база у сваком селу и у сваком 
мјесту. На њих су партијске организације рачу-
нале и ангажовале их за борбу против окупато-
ра. Партијска организација у срезу била је оја-
чана доласком комуниста из других крајева. Нај -
већа помоћ се осјетила доласком комуниста са 
Космета, међу којима је било чланова Обласног 
комитета, секретара и чланова среских комитета. 
Дошао је добар број искусних комуниста рево-
луционара из Београда, Скопља и других мјеста. 
Сви комунисти, без обзира на партијске функције 
које су имали прије доласка на територију андри-
јевичког среза били су само чланови основних пар-
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тијских организација на овом терену. Јединство у 
партијској организацији се снажно манифестова-
ло. Проглас ЦК К П Ј о устанку комунисти су са ра-
дошћу дочекали. Јака , јединствена среска партиј -
ска организација, имајући искусне кадрове и пре-
каљене револуционаре, успјела је да цјелокупан 
народ дигне на устанак. Та ј устанак у коме су 
комунисти били у првим борбеним редовима био 
је народни устанак у правом смислу те ријечи. 
За неколико сати савладан је и заробљен јак 
окупаторски гарнизон. Села су се такмичила ко 
ће дати више устаника. Андријевица је прво сре-
ско ослобођено мјесто не само у Југославији него 
и у поробљеној Европи. Заробљено је 180 војника, 
подофицира и официра. Убијено је 38 војника и 
официра. Заплијењено је шест топова који су де ј -
ствовали у ослобођењу Берана и Колашина. То су 
први топови, борбом одузети од окупатора на тери-
торији Југославије. То је у Југославији прва пар-
тизанска артиљерија која учествује у борби против 
самог окупатора. Руководилац партијске организа-
ције у припремама и у самом устанку био је Богдан 
Нововић. 

Било је људи који су се изјаснили против 
устанка, говорећи да треба сачекати савезнике. 
Снага народног расположења у устанку их је 
ућуткала и учинила немоћним и прегазила их. 
Ослобођење Андријевице било је подстрек и дру-
гим среским мјестима да се ослободе. Среско пар-
тијско руководство доноси важне одлуке у осло-
бођеној Андријевици. Поред одлуке о формира-
њу Среског националноослободилачког одбора. 
Спроводи се у живот одлука вишег руководства 
о формирању фронта за одбрану слободне тери-
торије. Фронт је био дугачак око 100 километара, 
а главна партизанска снага била је концентриса-
на према Чакору, очекујући окупатора из правца 
Пећи. Знатне партизанске снаге налазиле су се 
према Плаву и Гусињу ради предострожности од 
Вулнетара. 

Сви одрасли мушкарци, способни за рат били 
су на фронту. На терену је остала пета колона, 
која је ужурбано радила и упорно настојала да 
надокнади изгубљено. Међу петом колоном било 
је врло искусних људи за борбу против антифа-
шиста. Загрижени монархисти априори су одба-
цивали сваку сарадњу са комунистима. Један број 
виших официра није могао ни да замисли фор-
мирање неке војске која не би била краљевска. 
Нашли су се лицем у лице комунисти, који су 
били често хапшени, са среским начелницима и 
другим полицијским функционерима. Нашли су 
се заједно ђаци и директори школа, ђаци који су 
били хапшени од стране полиције на предло-
школских власти. У петој колони било је инте-
лектуалаца заклетих непријатеља социјалистичког 
друштва као државног уређења. Међу њима су 
била и три бивша народна посланика. 

Пета колона је радила са доста плана, водећи 
рачуна о специфичностима кра ја и о братственич-
ким везама. Главна парола пете колоне била је 
да се са устанком преуранило, да је то војничка 
и политичка авантура и да су за све то криви 
комунисти. Пета колона није се на ријечима од-
рицала од борбе против окупатора, да не би до-
шла у сукоб са општим родољубивим располо-
жењем маса, али је ту борбу везивала за ври-
јеме које одреде савезници. Најизразитији пето-
колонаши били су Вуксан Бакић, Велимир Јојић 

и Милутин Јелић, како по својим идејним схва-
тањима, тако и по упорности и дрскости у бор-
би против НОБ-е. 

На конференцији за избор Среског национално-
ослободилачког одбора, како је тада називан, пета 
колона се конфронтирала и Вуксан Бакић је упор-
но инсистирао да преузме одбор у своје петоколо-
нашке руке. Ђорђије Лашић је на предлог Арса 
Јовановића, члана Главног штаба за Црну Гору, 
наименован за члана команде за одбрану слободне 
територије среза. Ђорђије је на фронту петоколо-
нашки дјеловао, окривљујући комунисте да су 
узрок свих недаћа. Из расположивих докумената 
види се, да је он тада, у јулу 1941. године, форми-
рао тајну официрску организацију у Лијевој Ри-
јеци, за борбу против партизана. 

Међу петоколонашима је био и један број оних 
који се нијесу истицали, нијесу агитовали, избје-
гавали су сукобе и јавно декларисање. Они су 
се бавили обавјештајним радом у старој Југо-
славији а сада су брижљиво сакупљали податке 
о руководећим људима у устанку, о формама ор-
ганизовања, о расположењу маса. Обавјештајци 
су наставили свој стари занат зна јући да ће га 
обилато искористити, када своја обавештења пре-
дају окупатору. А окупатор је користио ове по-
датке када је поново заузео Андријевицу и на 
основу њих предузимао хапшења, стријељања и 
интернирања родољуба. Неки од ових издајника 
као Душан Арсовић, Павле Ђуришић, Ђорђије Ла-
шић и други, били су још прије рата повезани 
са страним обавјештајним службама. 

Шовинистичка расположења према Муслима-
нима Плава и Гусиња великосрпска буржоазија је 
двадесет година распиривала. Постојала је опас-
ност да пета колона један број људи са фронта 
за одбрану слободне територије не скрене на шо-
винистички фронт, у борбу против „Турака". Шо-
винизам који је подгријавала пета колона из ре-
дова Муслимана, такође је распиривао братоуби-
лачки рат и био велика опасност за гушење Ус-
танка. 

Комунисти су се срели са једним и другим шо-
винизмом, у којима је окупатор видио свој спас, тј. 
једини начин да одложи пораз. Пета колона је у 
својој пропаганди поклонила велику п а ж њ у поло-
ж а ј у колониста. Акценат у свом програму стави-
ла је на борбу против „Арнаута" на Космету обе-
ћава јући колонистима повратак на „своју земљу". 
Кра јем љета и у јесен 1941. године пета колона 
је све више „сазријевала" и уз инструкције оку-
пагора проширивала и продубљивала фронт про-
тив народноослободилачке борбе. То се најбоље 
види из писма које је Ђорђије Лашић упутио 
Главном штабу партизанских одреда Црне Горе, 
приликом формирања батаљона „Гвоздене гарде", 
који није био под партизанском командом. Пета 
колона је иступила са програмом у коме је до-
минирало неколико питања. „Прво, да се Главни 
штаб партизанских одреда Црне Горе формира 
од представника свих племена. Даље, да нико не 
може бити осуђен на смрт од неког другог, сем 
од „народног суда" у мјесту живљења онога ко-
ме се суди. Да се у војсци која се формира, не 
проповједају социјалистичке односно комунистич-
ке идеје, тј. треба да се прими таква обавеза 
која ће бити гаранција, да та војска послије з а -
вршетка рата неће изводити социјалистичку рево-
луцију." 



Пета колона, указу јући на опасност од „Арна-
ута" са Космета и „Турака" из Плава и Гусиња 
истовремено је указивала и на опасност „од цр-
ногорских зеленаша" који желе да се освете за 
догађаје из 1918. године када је збачена династи-
ја Петровића, за којом зеленаши „и дан данас 
плачу". 

Окупаторски магацини били су пуни хране. Те 
намирнице биле су намијењене и породицама чији 
су мушкарци били способни за војску и хт јели да 
ступе у оружане формације које ће се борити 
против партизана. 

Ликвидацију појединих шпијуна и изразитих 
противника НОП-а, пета колона је искористила на 
начин познат 1921. и 1922. године у Италији, а 1934. 
и 1935. године у Њемачкој . Тада, када је фашизам 
заузимао власт у овим земљама, фашисти су са-
стављали листу „осуђених на смрт". Написала је 
листе на којима су била наведена имена „осуђених" 
од комуниста. Међу тим именима, поред петоко-
лонаша, био је и велики број родољуба. На та ј 
начин сијали су панику код великог броја људи 
чак и код једног броја добрих пријатеља НОП-а. 
Таква атмосфера је петој колони омогућила да 
лакше организује сеоске страже, које ће „чува-
ти" село од „убица" комуниста. Тешкоће с којима 
се суочила партијска организација у срезу у дру-
гој половини 1941. и два три мјесеца 1942. године 
повећане су крутим ставом појединих делегата КП 
и Главног штаба који су у ликвидацији појединих 
петоколонаша видјели главни политички задатак. 
Често те ликвидације политички нијесу биле при-
премљене, па их је у таквим случајевима пета 
колона више политички користила за себе него 
народноослободилачки покрет у мобилисању на-
рода за ослободилачку борбу. У неким прогласи-
ма партијских и партизанских руководстава и 
штабова у Црној Гори у поменутом периоду када 
се говорило о борби против пете колоне, није се 
умјесно и довољно политички сагледано одвојила 
пета колона од народа, поистовећуј ући комунисте 
и остале родољубе са племеном. 

Све пропусте и најситније грешке комуниста, 
пета колона је обилато користила приликом фор-
мирања четничке организације, под паролом „од-
брана Васојевића" од „црногорских зеленаша". 

Партизанске јединице, напуштајући Црну Гору, 
напустиле су погодну територију у кој ој су имале 
у устанку масовну базу и општу подршку. Црна 
Гора је била најпогоднија да се обезбједи парти-
занска контрола над цијелом територијом, сем у 
већим градовима. Комуникације су такође биле по-
годне за контролу. То су биле велике шансе и за 
Народноослободилачку војску Југославије која се 
налазила у Босни, Санџаку и западној Србији. 

Када су Црну Гору напустиле партизанске једи-
нице у прољеће 1942. године, четничке и друге 
квислиншке снаге преузеле су контролу територије. 
Наступио је на јтежи период за Црну Горз' у току 
НОР-а. Услови за рад комуниста у позадини били 
су изузетно тешки. ЦК К П Ј је смјенио ПК због 
грешака учињених послије устанка. Нови ПК се 
одмах ослободио недостатака на које је указивао 
ЦК КПЈ, а које је имао смијењени ПК. Делегати 
о којима је било ријечи пошли су са партизанским 
јединицама које су напустиле територију Црне 
Горе. 

Када је било тешко и када је била најпотреб-
нија помоћ партијској организацији у андријевич-
ком срезу, у љето 1942. г. та помоћ је стигла. 

Од новог КП К П Ј за Црну Гору, стигла је по-
моћ партијској организацији у андријевичком сре-
зу онда када је била најпотребнија, у љето 194}. 
године. Помоћ је била мобилизаторска, креативна, 
комунистичка. Престало је с вријеђањем и ети-
кетирање. Завладао је дух повјерења и једин-
ства. Нови ПК пружао је стално, у току 1942. и 
1943. године, чува јући самосталност партијске ор-
ганизације. ПК је детаљно познавао политичку си-
туацију на андријевичком терену. Улагао је мно-
го труда да се преко партијске организације упо-
зна са проблемима, тешкоћама и успјесима. Објек-
тивност је елиминисала суревњивост. 

Од октобра 1943. године када је Андријевица 
по други пут ослобођена, од тада је помоћ ПК 
била стална и добро организована. На састанцима 
партијског руководства у Андријевици било је 
по неколико чланова ПК. Долазили су често дру-
гови Б л а ж о Јовановић, Вељко Зековић, Вељко 
Мићуновић, Стана Томашевић и други. Помоћ ПК 
среској партијској организацији до кра ја рата 
била је комунистичка, другарска, људска и мно-
го корисна. Такав начин помоћи од стране ПК 
давао је крила комунистима андријевичког среза 
Највећу помоћ је пружио Б л а ж о Јовановић. 

БЛАЖО ЈОВАНОВИЋ, као политички секретар 
ПК Црне Горе и Боке пружио је у току НОР-а 
велику помоћ партијској организацији у андри-
јевичком срезу. Та помоћ је била другарска, ко-
мунистичка, топла. Долазио је као друг, пријатељ, 
родитељ. 

Б л а ж о је већ тада био добар познавалац марк-
сизма. Стари искусни револуционар и дугогодиш-
њи партијски радник, приликом сваког обиласка 
наше партијске организације лако је уочавао 
проблеме и зналачки давао предлоге за најбоља 
решења. Сваки долазак био је користан и запа-
жен. О проблемима, којих је у рату било напре-
тек, говорио је непосредно, јасно, без једне је-
дине сувишне ријечи. Такође је био веома кон-
кретан у давању предлога како треба радити. Брзо 
је уочавао недостатке у раду партијске организа-
ције у цјелини као и слабости појединог кому-
нисте. О свим тим грешкама говорио је отво-
рено, са њему својственим стилом. Свим тим не-
достацима тражио је и проналазио генезу, да јући 
акценат на последице. О свим тим проблемима ка -
да је говорио чинио је то на један људски, ко-
мунистички начин да нико није био увријеђен 
него захвалан. О свим пропустима којих је било 
у раду, Б л а ж о је говорио као дијалектичар да 
су ти пропусти одраз наше стасалости, нашег раз-
витка и да долазе од људи који прегарају у по-
слу, који имају у свом раду много успјеха и 
велику жељу да буде све најбоље. Био је отворен. 
јасан и оштар према слабостима општим и поје-
диначним ако су долазиле због јавашлука, неод-
лучности, кукавичлука. 

Б л а ж о је врло често долазио и дуже боравио 
на подручју андријевичког среза, добро упознао 
политичке прилике и кадрове. Доласком Б л а ж о -
вим на дужност политичког секретара ПК за Цр-
ну Гору и Боку, поцијепана су у парампарчад 
племенска и зеленашко-бјелашка подозрења. Б л а -
жо је код комуниста и код народа у цјелини у 
нашем срезу, послије Тита постао најпопуларнија 
и најомиљенија личност. 



Утицај КПЈ у Црној Гори био је велики. ПК 
за Црну Гору и Боку искористио је та ј утицај . 
Јулски устанак 1941. године био је масован и 
добро организован. Окупатор од када је почео да 
поробљава Европу, није био тако поражен као у 
Устанку црногорског народа. 

Гроф Ћано, као министар спољних послова ф а -
шистичке Италије пише о Устанку у Црној Гори-
„Данас се заправо води рат између Итали је и Цр-
не Горе" („Дневник Грофа Ћ а н а " стр. 263 издање 
Загреб, 1952). 

Ослобођена је цијела Црна Гора, изузев не-
колико градова у којима су били ј аки окупатор-
ски гарнизони. У Устанку је погинуло 730 а з а -
робљено око 4.000 војника фашистичке Италије . 
Заплијењено је 4 авиона, 22 топа, 63 минобацача, 
85 митраљеза, 118 пушкомитраљеза, 4.000 пушака, 
80 камиона и другог ратног материјала. (Подаци 
из Књиге Батрића Јовановића „Црна Гора у 
Н О Р - у . . . " стр. 259). 

МК у Андријевици, на позив ЦК К П Ј за уста-
нак под руководством ПК К П Ј за Црну Гору и 
Боку, на свом терену је организовао и спровео у 
живот. 

Андријевица је ослобођена за неколико сати, 
под налетом устаника. Савладан је ј ак и добро 
утврђен гарнизон. Убијено је 38 и заробљено 180 
италијанских војника и официра. Заплењено је 6 
топова, и другог ратног материјала. Заплењен је 
велики магацин хране. То је било дивизијско скла-
диште. 

Андријевица је прво среско ослобођено мјесто 
у Црној Гори и у Југославији па чак и у пороб-
љеној Европи. 

Организује се дугачак фронт за одбраду сло-
бодне територије. Успјешно се да ј е отпор број-
ним снагама окупаторских војника, балиста и вул-
нетара. То је први фронтални сукоб регуларних 
окупатроских и квислиншких јединица са нао-
ружаним народом. 

Окружни комитет К П Ј — Беране је у току 
1942. године, послије повлачења партизанских је -
диница са територије Црне Горе, пружао сталну 
помоћ партијској организацији андријевичког срс-
за. Та помоћ је била веома корисна. Помоћ ОК 
је услиједила уз двије предности: што се ОК 
налазио у непосредној близини Андријевице и што 
су чланови ОК познавали људе и политичко ра -
сположење на терену. О к р у ж н и комитет, а на -
рочито Ђоко Пајковић, био је веома оперативан, 
давао је стално и организовано инструкције, чу-
вао самосталност среског партијског руководства 
и основних организација, чувао ауторитет кому-
ниста. Окружни комитет је слао неколико својих 
чланова на краћи или д у ж и период као испомоћ 
андријевичкој партијској организацији, истовре-
мено чувајући те кадрове на сигурнијем терену, 
као што је била Машница, Трешњево и друга мје -
ста. Запажену помоћ ОК је пружио преко Сава 
Митровића-Малог. 

ЋОКО ПАЈКОВИЋ, послије повлачења парти-
занских јединица са територије Црне Горе наи-
менован је за политичког секретара Окружног ко-
митета. Рани ји секретар Ј е ф т о Шћепановић-ЧаЈО 
пошао је са партизанима за Босну. Овакав избор 
има велике предности, зато што је Ђоко из око-
лине Берана и добро је познавао Горње Полимље. 
Као ранији члан Окружног комитета добро је по-

знавао кадрове и политичке прилике у К о л а ш и н -
ском срезу. 

Доласком Ђоковим за секретара, О к р у ж н и ко-
митет постаје оперативнији и одржава редовне 
везе са подручним Месним комитетима. Помоћ 
Месним комитетима је стална и креативна. Пре-
стало је етикетирање и претња, а место тога ДОГСЈ-
вори о раду у доста сложеној политичкој ситуа-
цији. То је период успона петоколонашке доми-
нације и четничког крвавог обрачуна са родољу-
бима. 

На подручју Окружног комитета, у пролеће и 
у току 1942. године ухапшен је велики број п а р -
тизана и родољуба. Основан је четнички затвор 
у Колашину. То је црногорска Б а њ и ц а — пра-
во мучилиште. Стрељано је око пет стотина з а -
твореника. То су били заробљени или ухапшени 
партизани, родољуби, чланови породица истакну-
тих партизана. Велики број је осуђен на робију 
и окован у тешке окове. Сваке ноћи отварала су 
се затворска врата и прозивали су за стрељање. 
Сви остали затвореници очекивали су да ће сутра 
вече бити прозвани. 

На подручју Окружног комитета остао је у 
шуми један не тако велики број прекаљених бо-
раца — партизана као илегалци. Четници су се 
немилосрдно обрачунавали са партизанима, пар -
тизанским породицама и њиховим упориштима, 
онако како су то чиниле специјалне окупаторске 
јединице изабране и одређене за одмазду и ре-
пресалију. У оваквој политичкој ситуацији, Ок-
ружном комитету било је врло тешко одржавати 
сталне политичке везе са Месним комитетима и 
са ПК К П Ј за Црну Гору. Тешкоће су савладаване 
са доста напора и жртава . 

Помоћ Окружног комитета, Месном комитету 
Андријевице, ко ју је организовао Ђоко Па јковић 
била је редовна и корисна. Неколико чланова Ок-
ружног комитета су слати као помоћ појединим 
партијским организацијама на територији андри-
јевичког среза, а истовремено то је био начин 
да се извесни кадрови склоне и сачувају . Ти кад -
рови су боравили у мјестима у којима су биле 
партизанске базе, као што су Машница и Треш-
њево. 

Ђоко је обезбедио да О к р у ж н и комитет при-
ликом п р у ж а њ а помоћи Месном комитету Андри-
јевице чува његову самосталност. На т а ј начин је 
дошла до и з р а ж а ј а иницијативност и још већа 
одговорност кадрова за развитак Народноосло-
бодилачког покрета на свом подручју. 

Ђоко је као секретар Окружног комитета, кре -
тао се са Беранско-андријевичким батаљоном 1943. 
године док је он боравио на терену Васојевића. 
О к р у ж н и комитет, у првом реду Ђоко П а ј к о в и ћ 
пронашао је на јповољнију форму да споји во ј -
ничку оперативу са политичким радом на терену. 
Батаљон је био обавијештен од партизанских гру-
па, партијских и скојевских организација о си-
туацији где се кретао или планирао во јничке а к -
ције. Партијске организације, са боравком ба-
таљона на терену имале су велику политичку ко-
рист чи ји се утицај ширио и свуда су се ј а в љ а л и 
добровољци за полазак у батаљон. 

Ђоко Па јковић у 1944. години изабран је за 
организационог секретара ПК за Црну Гору. Са 
избором Ђоковим на ову ф у н к ц и ј у у П о к р а ј и н -
ском комитету се у потпуности острањују не јас-
ноће и непознавање политичких прилика у до-



лини Горњег Полимља. Ђоку припада велика за-
слуга за добро организован партијски рад као и 
за успешан развитак Народноослободилачке бор-
бе у андријевичком срезу. 

Андријевичка партијска организација је дала 
свој допринос у повезивању народноослободилач-
ког покрета Албаније са Врховним штабом НОВЈ. 
Душану Мугоши је дата веза са ПК Црне Горе, а 
самим тим обезбјеђен је контакт са Врховним 
штабом. Долазак Душана Мугоше у Врховни штаб 
народноослободилачке војске Југославије имао је 
велике политичке користи за даље развијање на-
родноослободилачке борбе у Албанији. У својој 
књизи Мугоша указу је на помоћ коју су му пру-
ж и л и комунисти из андријевичког среза: „Када 
сам дошао код Ђеда23) и Спасоја24) знао сам да ћу 
стићи до Врховног штаба НОВЈ. 

Територија Плава и Гусиња је била испитни 
задатак за руководство и комунисте андријевичке 
партијске организације. Они су полагали практич-
ни испит пред К П Ј из политике братства и једин-
ства. У прошлости вођене су дуге и исцрпљујуће 
борбе између Црногораца и Муслимана Плава и Гу-
сиња. Сви окупатори и сви народни режими на том 
сукобу су учвршћивали своју власт. |И у овом, дру-
гом Свјетском рату како окупатор тако и пета ко-
лона рачунали су да из сукоба Црногораца и Му-
слимана извуку корист за учвршћење окупационе 
власти. Досљедном и истрајном борбом на линији 
братства и јединства |срушена је политика окупа-
тора да се ослободилачка борба замијени нацио-
налним и вјерским сукобима до истребљења. Сре-
ско партијско руководство у јулу 1941. године није 
дозволило улазак устаника у Плав и Гусиње да 
не би шовинисти потегли оружје на муслиманску 
дјецу, ж е н е и старце. Омладинке Муслиманке ски-
дале су фереџу 1943. године и одлазиле у парти-
зане по црногорским селима. Комунисти Плава и 
Гусиња из редова Муслимана обрачунавали су се 
са својом петом колоном. У Срески комитет Пар-
тије и СКОЈ-а ангажовани су комунисти из редо-
ва муслиманских породица, за чланове и за ру-
ководиоце. Црногорци комунисти са територије 
Плава и Гусиња свјесно и савјесно спроводили су 
у живот политику братства и јединства. Политика 
окупатора и домаћих издајника „завади па вла-
да ј " послије дуже и упорне борбе комуниста и 
родољуба, поцијепана је у парампарчад. Побије-
дила је политика братства и јединства. Бећо Б а -
шић као организациони секретар Окружног коми-
тета КП Беране и Војо Нововић као организаци-
они секретар Среског комитета у Андријевици. 
погинули су заједно у борби против пете колоне 
у селу Дољи код Гусиња августа 1944. године, и 
на та ј начин стварно и симболично развили за-
ставу братства и јединства која ће опомињати све 
будуће генерације, да је борба за слободу дошла 
у борбу за братство и јединство. 

Комунисти Косова и Метохије повезали су се 
са ЦК К П Ј и са Врховним штабом НОВЈ преко 
андријевачке партијске организације. Најчешће те 
везе су одржаване преко комуниста Плава и Гу-
сиња. 

Трећег маја 1943. године формиран је андри-
јевички партизански батаљон чији је командант 
био друг Видо Шошкић, а политички комесар 

" ) Ђ е д о — Т о д о р В о ј в о д и ћ 
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Тодор Војводић. Формиран у дубокој позадини не-
пријатеља, далеко од партизанског фронта. Андри-
јевички партизански батаљон био је у то вријеме 
једина већа оперативна јединица на територији 
Црне Горе. Борци овог батаљона дејствовали су 
у току пете непријатељске офанзиве и у сваком 
селу дочекивани су као ослободиоци. Територију 
среза, осим Андријевице тада су контролисали 
партизани. 

Партизански батаљон могао се формирати по-
четком маја 1943. год. на територији андријевичког 
среза само зато што је народ прихватио народно-
ослободилачку борбу, зато што је извршена оштра 
диференцијација између родољуба и четника. То 
је период када четници немају уточиште у својим 
фамилијама, него базу премјештају у окупатор-
ски гарнизон. Када је срез ослобођен, четници бје-
же и настањују се у Врмоши у Албанији. Ан-
дријевички партизански батаљон могао је да оп-
стане, да се бори и да се попуњава новим бор-
цима, зато што је на терену било толико акти-
виста да су се од њих могла формирати још два 
партизанска батаљона. 

На територији андријевичког среза, у непо-
средној близини Плава, формиран је 1943. године 
партизански батаљон „Бајрам Цури", од бораца 
са Космета — из Ђаковице и од бораца са тери-
торије Плава и Гусиња. 

Касније, 1943. године, од бораца са Космета у 
Андријевици је формиран Косметовски партизан-
ски батаљон. Та се јединица у ратним окршајима, 
заједно са другим елитним јединицама НОВЈ спре-
мала за полазак на Косово. 

Политички секретар Обласног комитета К П Ј за 
Космет Павле Јовићевић, боравећи у ослобођеној 
Андријевици 72 дана, повезао је ОК Космета са 
ЦК К П Ј и Врховним штабом и ратна партијска и 
војничка искуства НОВЈ пренио на организацију 
Косова и Метохије. 

Сви ови задаци које је народноослободилачки 
рат постављао пред среску партијску организаци-
ју, били су извршени, и то захваљујући кадрови-
ма, њиховој пожртвованости, способности, попу-
ларности и безграничној оданости отаџбини и сло-
боди. Комунисти су били у првим борбеним ре-
довима и зато су могли бити мобилизатори дру-
гих. Велики број комуниста и других родољуба 
дао је своје животе за социј алистичку слободу. 
Борци НОР-а гинули су и умирали са последњим 
поздравима упућеним Титу, Партији и слободи. 

Највећа заслуга за сређивање и учвршћење 
партијске организације уочи другог свјетског рата 
припада Бранку Делетићу који је био безгранично 
поштован и вољен, кога су красиле све особине 
доброг комунисте и човјека. 

Богдан Нововић је био руководилац среске пар-
тијске организације у току устанка и за врије-
ме формирања фронта за одбрану слободне тери-
торије. На дужност политичког секретара дошао 
као искусан револуционар са богатом партијском 
праксом још од 1932. године. Калио се у илегал-
ном раду београдске партијске организације. Ор-
ганизовао је конференцију на којој је изабран 
Срески националноослободилачки одбор. У току 
устанка испољавао је све особине револуционара, 
масовика, истрајног партијског радника. Смиш-
љен и одлучан, скроман и правичан. Богданово 
искуство, умешност и доследност у току устанка, 
одговарали су његовој функцији. Био је стварни 



учитељ партијских кадрова. Знао је да брзо оци-
јени догађаје и да брзо предложи најцјелисход-
нија рјешења. Имао је изоштрен политички реф-
лекс који се испољавао на сваком практичном 
кораку. 

На Среској конференцији за избор Среског на-
ционалноослободилачког одбора, организовао је 
политички слом Пете колоне која се од удараца 
на тој конференцији одржаној у шљивику Дедо-
вића код Андријевице, није опоравила до кра ја 
рата. Богданова далековидост најбоље се огледа 
у забрани уласка устаника у Плав и Гусиње у ју -
лу 1941. године, да би се избјегли шовинистички и 
вјерски сукоби. Богдан је спроводио у живот ли-
нију КПЈ, анализирајући догађаје и људе. Сваки 
шаблон био му је стран. Робови шема, шаблона 
и једностраности „критиковали" су Богдана, али 
на кра ју више партијско руководство њих је ош -
тро критиковало. 

Богдан је са великим успјехом и вољом пре-
носио своје политичко искуство на друге сарад-
нике, на млађе комунисте. Ријеч „друг" за њега 
је значила појам драгог и милог сарадника за 
кога треба учинити све, жртвовати се, поклонити 
му пажњу, вјеровати му, дати за њега живот. 
Богдан је у вихорима рата, као борац пролетер-
ских јединица обављао многобројне задатке које 
је пред њега поставила Партија и све их је ус-
пјешно извршио. 

Када су Богдан и Анте Биочић упали у на-
ступајућу колону окупаторског гарнизона, хладно-
крвно и херојски погледао је смрт у очи. Бог-
дан је Биочићу рекао: „Спашавај се и пођи ли-
јево, ја ћу их привући на себе" и последње ри-
јечи су биле: „Поздрави другове"25). Богдан је 
отворио ватру на окупатора, омогућио другу да 
се спаси, пао је херојском смрћу, покошен р а ф а -
лима из њемачког аутоматског оружја . 

Бранко Делетић је као члан Окружног коми-
тета изабран за политичког секретара среске пар-
тијске организације у септембру 1941. године. На 
ову дужност дошао је послије Богдана Нововића. 
То је период јењавања устанка и јачања пете ко-
лоне која крајем 1941. године ствара четничку 
организацију. Бранко је на ову дужност дошао 
као искусан комуниста, спретан партијски руко-
водилац који се провјеравао низ година у иле-
галном револуционарном раду. Прије рата био је 
врло често хапшен због своје политичке актив-
ности. Дуго година је радио у подгоричкој партиј -
ској организацији, заједно са најистакнутијим ко-
мунистима Црне Горе. Илегални рад и честа хап-
шења Бранка су у предратном периоду калила, 
челичила и оспособљавала да постане један од 
нај истакнутиј их комуниста Црне Горе. Бранко 
је своје особине преносио на партијску организа-
цију којом је руководио, а из организације по -
примао све добре особине других комуниста. Од-
ликовала га је комунистичка скромност у правом 
смислу те ријечи. Мрзио је каријеристе и оне 
који се „ките туђим перјем". Није подносио љу-
де који себи приписују заслуге других, који не 
бирају средства да дођу до више функције . 

Бранко је својом смрћу потврдио свој херојски 
животни пут. Он и Б а ј о Јојић, организациони 
секретар МК, нашли су се у обручу четничке 
бригаде. Смртно богођен Б а ј о је пао на раз-

!8) А н т е Б и о ч и ћ т а д а ј е б и о н а ч е л н и к ш т а б а д и в и з и -
ј е , д а н а с г е н е р а л м а ј о р у п е н з и ј и . 

букталу ватру. Бранко га је склонио са ватре 
да му погинули друг не би изгорио а онда се 
ухватио укоштац са четничким звјерима. Бомбе 
су дигле у ваздух Бранкове руке и ноге, зато су 
четници успјели да га се жива докопају. Изва-
дили су му оба ока и око њега мртвог играли. 

Радуле Јеврић је био члан СКОЈ-а од 1935. 
а у Партију је примљен 1938. године. За вријеме 
устанка био је у МК одговоран за војна питања. 
У комском партизанском одреду били су борци ко-
лашинског, беранског и андријевичког среза. Ко-
мандант одреда је био Веко Булатовић родољуб 
пуковник бивше југословенске војске, а Радуле је 
био његов замјеник. Тада, у 1941. години, Радуле 
је као комуниста вршио најодговорнију војничку 
функцију на подручју Окружног комитета К П Ј за 
Колашин. 

У новембру 1941. године италијанско-четничк 1 
обавештајна служба је дошла до изражаја . Раду-
ле, Петар Дедовић и Манојло Кастратовић као 
илегалци су свратили у кућу у ј ака Петра Дедо-
вића. Паукова мрежа се плела, знало се за њи-
хово кретање. Павле Ђуришић је руководио ак -
цијом. У јак им је покрао оружје. Нашли су се 
опкољени од четничких разбојника, специјално 
изабраних за ову акцију. Радуле је скочио кроз 
прозор, отео пушкомитраљез четнику, дивовски 
се носио са издајницима. Савладали су га четнич-
ким камама. Јунаштво и херојска погибија Ра -
дула Јеврића, организационог секретара МК, уне-
ла је деморализацију код четника, а за комуни-
сте још један завјет да наставе борбу. 

Милић Кељановић је као ђак гимназије постао 
члан Савеза комунистичке омладине. Млад и по-
летан, темпераментан и револуционаран, био је 
запажен и полиција га стално пратила. Искљу-
чиван је неколико пута из гимназије. Морао је 
као средњошколац да напусти Подгорицу, па Са-
рајево, да би на кра ју матурирао у Руми. 

Милић се као студент прве године, бруцош, од-
мах укључио у студентски напредни покрет. Бео-
градска полиција га је хапсила у свим рацијама 
и приликом свих демонстрација. Био је маркантна 
личност, висок, носио је подужу косу и на Бео-
градском универзитету звали су га „Унамуно". У 
великим и крвавим демонстрацијама 14. децембра 
1939. године био је рањен на Славији. Често је 
иступао са добро припремљеним рефератима који 
су се заснивали на марксистичком погледу на 
свијет. У К П Ј је примљен у Београду и припадао 
је партијској организацији београдског пролета-
ријата. Уочи рата био је секретар Партијске ће-
лије у Вајфертовој пивари — данашњој Београд-
ској индустрији пива. Чланови те ћелије били су 
познати комунисти међу којима и Никола Гру-
ловић, учесник у Октобарској револуцији 1917. 
године. 

Послије капитулације краљевине Југославије 
Милић је дошао у своје родно мјесто Коњухе. Од 
почетка устанка истицао се великом храброшћу. 
Знао је да сам или са још једним борцем пође 
међу 20—30 наоружаних четника и да им говори 
о народноослободилачкој борби. Одлазио је на 
конференције на којима је било доста четника. 
Све присутне позивао је да се прикључе парти-
занима. Послије таквих конференција било је чет-
ника који нијесу другима допуштали да га убију. 

Андријевички партизански батаљон добио је 
задатак, 22. фебруара 1942. године, да на Треш-



њевику нападне четнике. Милић је као политички 
комесар чете пошао на челу батаљона. Командовао 
је јуриш и отишао испред свих бораца. Натјерао 
је четнике у бјекство, дозивајући их поименично. 
У окршају прса у прса четнички метак погодио 
га је у чело. Ж и в ј е о је и борио се усправно. По-
гинуо је у јуришу. Пао је политички комесар, на ј -
омиљенији комуниста у партизанском батаљону. 

Војо Бакић, студент права је као комуниста 
организовано радио прије рата на терену. Био је 
члан среског партијског руководства. Темељит и 
хладнокрван, човјек од ријечи. Војо је био по-
пуларан и својим ауторитетом пољуљао је утицај 
реакције у Забрђу, окупљене око Вуксана Б а к и -
ћа. Отворио је међу првима ватру на окупатора, у 
зору 17. јула 1941. године на Црвеним прлима. 
Познати петоколонаш Вуксан Бакић, организовао 
је групу четника који су Воја данима уходили 
и на ј зад убили. 

Ха јро Шахмановић се као ђак Велике медре-
се у Скопљу опредијелио за социјалистичке идеје. 
Као студент на београдском универзитету био је 
запажен и врло активан у напредном студент-
ском покрету. Учествовао је у свим демонстра 
цијама у Београду против режима Цветковић— 
Мачек. У току устанка 1941. године показао се 
веома храбар. У околини Андријевице на Лиси 
био је рањен. Хајрова комунистичка свијест ма-
нифестовала се у цијелом његовом револуционар-
ном раду а посебно у немилосрдном и непомир-
љивом раскринкавању домаће пете колоне из ре-
дова Муслимана, која је жив јела и радила у 
Плаву и Гусињу. Комунисти и народ су цијенили 
Хајрову доследност и јунаштво. Ха јро је показао 
изузетну храброст, одлучност и политичку дале-
ковидост у окупљању бораца НОР-а са тог под-
ручја. Када су комунисти дошли на један саста-
нак са уплашеном реакцијом, услед растућег пар-
тизанског покрета, послије капитулације Италије 
септембра 1943. године, пошто су се чула њихова 
излагања, Ха јро је рекао: „Са вама једини начин 
споразума може да се постигне преко пушчане 
мушице, ја вам познајем пасју душу коју не могу 
сакрити мелемне ријечи". Ха јро је окупио борце 
из редова Муслимана са подручја Плава и Гу-
сиња, формирао партизанску чету и на та ј начин 
омогућио формирање батаљона „Бајрам Цури", у 
коме је једна чета била састављена од Албанаца 
са територије ђаковичког среза у Метохији. Са 
групом партизана ушао је у Плав и одржао са 
родољубима конференцију. Плав су тада држали 
окупатори и квислинзи. Ризо Феровић је са сто-
тину разбојника из Плава и околине опколио 
Хајра . Убили су га домаћи издајници. Хајрова 
јуначка погибија 1943. године мобилисала је сто-
тине нових бораца НОР-а са терена Плава и Гу-
сиња. 

Б а ј о Јо јић је примљен за члана К П Ј као ђак 
пећке гимназије у јесен 1937. године. Растао је 
и развијао се у јакој партијској организацији у 
Пећи. Послије капитулације Југославије, априла 
1941. године, дошао је у своје село Краље и укљу-
чио се у рад теренске партијске организације. 
Учествовао је у ослобођењу Андријевице, а по-
слије устанка са борцима свог подручја био на 
фронту за одбрану слободне територије. У свим 
борбама показао се прави јунак. На фронту та 
упознају као неустрашивог борца. Гдје је било 
најтеже, Б а ј о је ишао на челу колоне. У свим 

окршајима Б а ј о је излазио као побједник и свака 
нова борба доносила му је све веће повјерење 
бораца којима је био руководилац. Руководио је 
борбом а у одсудним тренуцима ускакао у прве 
редове борбеног строја. Због изузетно показане 
храбрости и своје људске и комунистичке скром-
ности у септембру 1941. године изабран је за ор-
ганизационог секретара Среског комитета. Тада, 
у јесен 1941. године, Б а ј о је изабран и за члана 
Окружног комитета КП. Када је у априлу 1942. 
године опкољен заједно са Бранком Делетићем 
од четничке бригаде, да би заштитио свог поли-
тичког секретара први је изашао на врата коли-
бе (стана) и том приликом је био изрешетан ми-
траљеским рафалом. 

Вука јло Кукаљ, прије рата као учитељ, прим-
љен је у чланство КП. Дужност педагога обав-
љао је у разним мјестима Србије и свуда остав-
љао најбоље успомене доброг човјека, цијењеног 
комунисте и вољеног учитеља. Већ 1941. године 
ступио је као борац у редове пролетера. У току 
НОР-а Вукајло је запажени борац Револуције и 
пјесник у Револуцији. Чувена је Вукајлова пјесма 
написана између борбених окршаја на подручју 
Босанске Крајине, посвећена ђацима. У борбама 
у Босни био је теже рањен. На терен Андрије-
вице је по задатку Партије дошао у јесен 1943. 
године. Вукајло је посједовао неисцрпно врело 
револуционарне снаге и вјере у побједу. Сваки са-
станак са људима. Вукајло је претварао у педа-
гошки час о НОБ-у и будућем друштву. Знао је 
боље од других да обичном човјеку приближи ви-
ђење о сјутрашњој побједи и слободи. На конфе-
ренцијама је знао до те мјере да разголити оку-
патора и четнике, да су му грађани послије кон-
ференције прилазили и извињавали се што су 
узели четничку пушку. Вукајло К у к а љ је својим 
ауторитетом, револуционарношћу и умјешношћу 
пољуљао „царство" и „пашалук" Новице Попо-
вића, познатог петоколонаша и шпијуна у Ше-
кулару. Новица је увидио политичку опасност у 
боравку Вукајловом на терену Шекулара, па се 
латио својих омиљених шпијунских метода. До-
знао је када ће Вукајло поћи у Андријевицу и ор-
ганизовао је засједу на путу. Издајници су муч-
ки и кукавички прекинули живот овог познатог 
борца и пјесника Револуције. У својој пјесми: 
„Писмо мојим ђацима" Вукајло поред осталог пи-
ше: „Пишем вам ово писмо, драги моји, а не 
знам хоће ли икоме од вас оно икад у руке доћи. 
Ја бих на јвише ж е л и о . . . да вас све измилујем 
топлим очима и ријечима, да вас све изгрлим по-
лусакатим рукама". Писмо је дошло многим ђа-
цима у руке, а учитељ је остао на бојишту, на 
мртвој стражи слободне школе и слободне домо-
вине. 

Петар Дедовић и Манојло Кастратовић, као пар-
тизани илегалци боравили су на терену Грачанице 
1942. године. У току устанка Петар је био тешко 
рањен. Петар и Манојло су се кретали заједно и 
били међу борцима омиљени као храбри партизани. 
Гдје се чула борба, знало се да су тамо Петар и 
Манојло. Подмукло, тешко издајство, исплетено од 
деморалисаног, ухапшеног и уврбованог партизана 
дошло је до изражаја . У ј а к , Петров покрао им 
де оружје, а четнички батаљон је опколио кућу. 
Од оружја је само остао пиштољ. Петар је из пиш-
тоља убио у ј а к а и још једног четника на вратима 
куће и прсима је налетео на Побјешњелу групу 
наоружаних издајника који су се налазили у за -



еди. Пао је јунак Петар Дедовић, покошен р а ф а -
ша домаћих издајника. Манојло Кастратовић је 
лорук упао у групу наоружаних разбојника, који 
• лишили живота овог неустрашивог борца. 

Пали су новембра 1942. године, два партизан-
а дива, два јунака, два илегалца, двојица кому-
1ста у тешким ратним условима, када је чет-
1чка организација била на успону. 
Војо Стијовић један од цајстаријих марксиста 

здријевице, имао је највећу марксистичку биб-
готеку у срезу. Његове књиге су ишле од руке 
| руке, а он је био нека врста директора марк-
стичке школе. Омладина сеоска, средњошколска 
студентска је много читала. Војо је био и биб 

готекар и пропагатор социјалистичких идеја. Ка-
је окупатор поново заузео Андријевицу послије 

танка, шпијуни су обавијестили окупатора о Во-
зој активности. Италијани су га стријељали у 
здријевици. Војо је био прва жртва. Пао је ко-
нист, револуционар, марксист и пропагандист. 
Мило Саковић је потицао из комунистичке по-

дице. Његова браћа су били радници — кому-
[сти. Пријавили су се 1936. године да иду у 
панију да се боре на страни Републике, али са 
ногорском групом откривени су и ухапшени. Са -
вићи су у предратном периоду били активнл 
(опагатори социјалистичког друштвеног уређе-
1. Врло често су хапшени због револуционарне 
латности. Мило је стријељан 1942. године у Ко-
вској Митровици. 

Никола-Којо Ђукић, резервни официр, дипломи-
ни правник био је командир андријевичке пар-
занске чете. Учествовао је у Устанку и у свим 
рбама послије Устанка. Као командир чете, у 
јој је Милић Кељановић био комесар на Тре-
љевику је водио борбу против четника у феб-
ару 1942. године. Пао је непријатељу у руке 
доведен је у четнички затвор у Колашину. 

'алијански фашисти заједно са четницима Ни-
лу су спровели у Андријевицу, јула 1943. го-
не и стријељали га. Стријељали су комунисту 
командира чете, да уплаше присталице НОП-а. 

|есто страха, масовни одзив за народноослобо -
лачку војску био је народни одговор. 
Миливоје Остојић, поп, своју свештеничку д у ж -
ст епојио је са борбом противу окупатора. Био 
члан СКОЈ-а. Због свога комунистичког опреде-
>ња и активности у Устанку и послије Устанка, 
12. године био је ухапшен и мучен у четничком 
гвору у Колашину. Мржња четника дошла је до 
ражаја, када су предложили Италијанима да га 
роведу у Андријевицу. Италијански фашисти су 
шо — дању, јула 1943. године стријељали попа 
тојића Миливоја. Андријевачки партизански ба-
ГБОН је учествовао у сахрани овог младог и ва-
еног скојевца који се посветио НОБ-и. Сахра-
:н је у Кутима, селу гдје је боравио Леко Ла-
К, командант четничке бригаде са својим ју -
шлијама. 
Вукашин-Вуле Ивановић је као ђак гимназије 
гтао члан Савеза комунистичке омладине. Као 
гдент организовано је радио као комуниста. На 
>градском универзитету истакао се у борби про-
з Љотићеваца и полиције. Учествовао је у иле-
гаом раду у Београду, у дијељењу летака, пи-
&у парола по зидовима и свим осталим формама 
егалног рада. Вуле је учествовао у свим демон-
зацијама против ондашњег режима, које су орга-
зовали београдски студенти. Иступао је на збо-

ровима, био је веома популаран. Због свог револу-
ционарног рада био је често хапшен. Осуђен је од 
суда за заштиту државе, а казну је издржавао на 
робији у Сремској Митровици. Прије рата је био 
члан МК КП Андријевице. 

Вукашин-Вуле Ивановић налазио се у редо-
вима најактивнијих студената комуниста у андри-
јевичком срезу и на Универзитету у Београду. 
Био је добар говорник, и одличан познавалац 
марксизма. 

Вуле је учествовао у јулском устанку 1941. го-
дине. У оружаним окршајима показао је необичну 
храброст. Погинуо је послије Јулског устанка. 

Брацан Војводић, носилац Карађорђеве звијезде 
за показану храброст у балканским и првом 
свјетском рату, био је први командир партизанске 
коњушке чете у Јулском устанку 1941. године. Био 
је страх и трепет за четнике. Иако у поодмаклим 
годинама у борби против окупатора и четника, 
био је јак и снажан, увијек насмијан и весео. 

Мрзио је четнике као псе. Често је говорио: „Све 
комунисте волим као Чеда, јединца сина. Не знам 
шта вам је то марксизам, али за пушку ту сам. 
Са младима се осјећам млад". Млади су се са Б р а -
цаном осјећали сигурнијим. Ниједан заробљени 
партизан на територији Црне Горе није био више 
мучен и малтретиран да би на кра ју био савладан 
од окупаторских слугу на ивици Биоградског је -
зера у близини Колашина. 

Бећо Башић је као ђак „Велике медресе" у 
Скопљу, прихватио комунистичке идеје. Много је 
читао марксистичку литературу и развио се у 
класно свјесног борца за слободу. Као студент 
Филозофског факултета у Скопљу провјеравао се 
у илегалном раду, калио се у борби против сту-
дената фашиста и против полиције. Често је хап-
шен. У Скопљу је постао члан КП и члан ПК 
СКОЈ-а Македоније. 

Као искусан комуниста дошао је у Плав по 
слије капитулације краљевине Југославије у ап-
рилу 1941. године. У Плаву се укључио у рад 
партијске организације, учествовао у устанку, ра -
дио на мобилизацији омладине за борбу против 
окупатора. У току НОР-а био је хапшен, провео 
једно вријеме у логору у Албанији. Доласком у 
Црну Гору поново се укључио у рад партијске 
организације. Бећо се као илегалац кра јем 1942. 
године и почетком 1943. године налазио на те-
рену Плава и Гусиња и организовао народноосло-
бодилачкл борбу на овом подручју гдје је била 
специфична ситуација и гдје су биле посебне по-
тешкоће. У току НОР-а био је секретар МК КП 
Андријевице и организациони секретар Окружног 
комитета К П Ј за Колашин. 

Бећова храброст, постојаност, сталоженост, бес-
кра јна оданост, ослободилачкој борби дошле су 
у току НОР-а до видног израза. Као организаци-
они секретар Окружног комитета пошао је са ор-
ганизационим секретаром СК Андријевице и се-
кретаром ОК СКОЈ-а на терен Гусиња. Требало 
је да припреме терен за улазак партизанских је-
диница на територији Плава и Гусиња. Заједно са 
друговима упао је међу неколико стотина наору-
жаних Вулнетара који су б јежали преко границе 
у Албанију. У неравноправној борби Бећо је по-
гинуо, борећи се херојски до последњег даха. Пао 
је на домак свог Плава, на прагу слободе. 

Војо Нововић, сељак, члан К П Ј од 1939. го-
дине истакао се у устанку и каснијим борбамл 



против окупатора и квислинга. У свим акцијамз 
у свим оружаним сукобима био је у првој борбе-
ној линији и стекао опште повјерење и симпатије 
свих бораца. 

У борби са четницима на Трешњевику, фебруа-
ра 1942. године, када је погинуо Милић Кељано-
вић, Војо је тешко рањен. Као тешки рањеник, 
остаје у илегалству у прољеће 1942. године, када 
су четници били на врхунцу своје моћи. Парти-
занско Цецуне Воја је крило, његовало и ли-
јечило. Војо поново преузима одговорне дужности 
у партијској организацији. Његова је велика за-
слуга за ширење народноослободилачког покрета 
у срезу у периоду успона у току 1943. и 1944. го-
дине. Заузимао је видне положаје у партијској и 
скојевској организацији. Једно вријеме био је ру-
ководилац среског комитета СКОЈ-а . Јуна 1944. 
године постао је организациони секретар Среског 
комитета КП. Заједно са Бећом Башићем погинуо 
је на истом мјесту и у истом моменту. Погинуо 
је у борби против надмоћнијег непријатеља, бо-
рећи се до последњег даха. 

Јусуф Реџепагић је као ђак Велике медресе 
у Скопљу примљен у Савез комунистичке омла-
дине. У току студија у Скопљу развио се у доб-
рог, зрелог и непоколебљивог комунисту. Његова 
младост је била младост ентузијасте, идејно свје-
сног комунисте, револуционара. Био је прави ом-
ладински трибун. Омладина Плава је Јусуфа мно-
го цијенила и вољела, па га је велики број ом-
ладине слиједио. Био је из познатије плавске по-
родице, и утолико је било корисније његово при-
падање напредном радничком покрету. П О С Л И Ј С 

устанка у коме је он узео видног учешћа нала 
зи се у Плаву и организује пропаганду да вул-
нетари не иду у борбу против устанка у Васо-
јевићима. 

Рад на терену Плава и Гусиња био је изузетно 
тежак. Многи црногорски кадрови напустили су 
терен. Ј у с у ф је са једном групом комуниста из 
муслиманских породица остао на том подручју. 
Био је хапшен, једно вријеме пробавио је у лого-
ру. Поново је дошао на терен Плава и радио као 
илегалац. У току 1943. и 1944. године био је члан 
Среског и Окружног комитета СКОЈ-а , да би у 
1944. години био вршилац дужности секретара 
Окружног комитета СКОЈ-а за Беране. 

Ј у с у ф је био веома храбар. Заједно са Бећом 
и Војом био је опкољен од вулнетара. У тој борби 
он је тешко рањен, пао у руке непријатељу. Вул-
нетари су Јусуфу понудили лечење и слободу, ако 
се одрекне народноослободилачке борбе. Ј у с у ф је 
вриснуо као рис, пљујући и псујући издајникс, 
послије чега је слиједио вулнетарски р а ф а л у 
главу овог див-јунака. 

Аљо Хот, месарски радник из Гусиња постао 
је комуниста и партијски руководилац на терену 
Гусиња у току НОР-а. Веома храбар и изразито 
поштен, уживао је велики углед код народа а 

посебно код омладине. Све ратне задатке ма ко-
лико они били тешки извршавао је са нео-
бичном сталоженошћу. Никада није говорио да 
му је тешко иако су тешкоће биле очигледне. 
Много је желио да иде у оперативне јединице, 
волео је борбу и стално је постављао такав зах-
тев. Аљо је извршавао далеко сложеније задатке 
од оних који би га очекивали као борца у некој 
од јединица народноослободилачке војске Југо-
славије. 

У Гусињу се налазила чета заробљених руских 
војника — Черкеза, чији је командир био њемачки 
официр. Аљо је добио задатак да ту чету извуче 
у партизане. Аљо је са комунистима из Гусиња 
успио да изврши та ј компликовани задатак. Ни-
јемца су заробили, одвели у Виситор и стријеља-
ли, а чету руских војника, њемачких заробљени-
ка довели су у Андријевицу. 

Заједно са Бећом Башићем, Војом Нововићем 
и Јусуфом Реџепагићем, био је опкољен и херој-
ски се борио против Вулнетара. Погинуо је за-
једно са својим друговима овај прекаљени кому-
ниста у непосредној близини Гусиња, на домаку 
слободе. 

Тодор Војводић, Видо Шошкић, Милица Му-
шикић-Пајковић и Радован Лекић обављали су 
најодговорније дужности, успјешно организовали 
народноослободилачку борбу и понијели велики 
терет рата на својим плећима. 

БОГДАН ВУЈОШЕВИЋ, из Гусиња је први ко-
(муниста на овом подручју. Као студент био је 

врло активан. Једно вријеме боравио је у Паризу. 
Послије завршетка фармације , као апотекар служ-
бовао је у Црној Гори. Италијански фашисти 
стрељали су га 9. јануара 1943. године и бацили 
у Бојану. 

ЦВЕТКО И ВУКО ТУРКОВИЋ, су чланови КП 
прије рата, били су веома активни комунисти. 
Захваљујући њиховом раду, утицају, угледу, ве-
лики број омладине на територији Плаво-Гусињ-
ског реона прихватио је марксистички поглед на 
свијет, укључио се у организовани рад Савеза ко-
мунистичке омладине. Многи од њих су постали 
добри комунисти и у току НОР-а добри партизани 
и руководиоци. 

ДУШАН КОСТИЋ, је познати активиста у на-
предном студентском покрету у Београду. Прије 
рата је био блиски сарадник са најпознатијим ко-
мунистима у Београду на подручју пропаганде. У 
току љетњих ферија укључивао се у рад напредне 
омладине Плава и околине, преносио на омладину 
искуства и знање. Душанову скромност и принци-
пијелност, омладина је много цијенила и зато је 
уживао велико повјерење. 

ЏАФЕР НИКОЧЕВИЋ, је као комуниста при-
шао партизанском покрету искрено, храбро. Ни-
јесу могли да га скрену са пута вјерски фанати-
ци, шовинисти и сви они који су сукобе из про-
шлости хтјели да претворе у на јвећи сукоб, у 
борбу противу НОП-а. Све то није било лако. 
Џафер је био одлучан и свјестан да се вјврски 

и национални сукоби који су се на овом под-
ручју одвијали у прошлости могу превазићи кроз 
Народно-ослободилачку борбу. Такво уверење да-
ло му је снагу доброг борца. Када је пета ко-
лона из Гусиња успјела да га изненади и ухвати, 
послије дугог мучења, нијесу успјели да од њега 
извуку ниједну реч. Џафер н&је непријатељу ка-
зао базе, везе, партизански рад. Стрељан је од 
непријатеља а непријатељу није дао ништа. По-
стојан, храбар, одан, високо је дигао заставу 
НОБ-а, заставу братства и јединства, на нашем 
подручју. 



ЂУРО ЛОНЧАРЕВИЋ, као ђак усваја кому-
нистичке идеје и активно ради међу средњошкол-
ском омладином. На студије је пошао као форми-
ран млади комуниста. У Београду активно уче-
ствује у раду напредне студентске омладине. У 
студентском покрету, као народни студент обав-
ља низ одговорних функција . Ђуро стиче богато 
искуство у београдском напредном покрету. Уче-
ствује у дељењу прогласа К П Ј у којима се го-
ворило о ненародним режимима. У демонстраци-
јама је активан учесник. Познат је активиста у 
борби за слободу Универзитета. Ђуро је својом 
активношћу у напредном студентском покрету у 
Београду, стекао револуционарна искуства која је 
на најбољи начин користио у свом каснијем ре-
волуционарном раду, 

Послије капитулације Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца, нашао се у свом мјесту Гуси-
ње. Ђуров рад на овом подручју Плаво-гусињ-
ског кра ја био је од изузетне користи. То је био 
најосетљивији реон нашега среза, на коме је тре-
бало сузбити шовинистичке и националистичке 
страсти, које су биле присутне подједнако и код 
муслимана и код православних. 

Ђуро се повезао са омладином, организовао ју 
је и политички активирао на линији напредног 
радничког покрета. Међу овом антифашистичком 
омладином Ђуро је обухватио добар број омла-
дине из муслиманских породица. 

Један је од организатора устанка у коме обав-
ља веома одговорне дужности. Полази на Пљевља 
као члан МК Андријевице. Постаје борац Прве 
пролетерске од дана њеног формирања у Рудом. 
Стазама Прве пролетерске и других прослављених 
јединица НОВЈ, учествује у свим борбама до ко-
начног ослобођења земље. 

ТОДОР ВОЈВОДИЋ-ЂЕДО, долази на дужност 
политичког секретара МК Андријевице, послије 
погибије Бранка Делетића. То је период највеће! 
успона четничке организације. Тада су партизан-
ске јединице напустиле територију Црне Горе. 
Четници су отпочели братоубилачку борбу, са из-
вршеним масакром над партизанима у Барама 
Краљским и Лубницама. Побједом на Матешеву 
и заузимањем Колашина четницима и федерали-
стима је успјело да контролишу цијелу територи-
ју Црне Горе. То је била на јтежа војно-политич-
ка ситуација за партизански покрет у току НОР-а 
на територији ПК К П Ј за Црну Гору. Велики број 
партизана је ухапшен, интерниран, одведен у зат-
воре и логоре. Четничке јединице постају састав-
ни дио окупаторске војске, њен челни дио. Петој 
колони су повољни услови за издају. Немилоср-
дан притисак од стране четничких организатора 
на партизанске породице да се предају партиза-
ни из њихових фамилија био је добро органи-
зован. Та ј притисак се састојао у хапшењу чла-
нова партизанских породица, до туче и одузима-
ња имовине. У оваквој ситуацији прориједили су 
се партизански редови. Ситуација је била мучна. 
Отварали су врата илегалцима само најоданији. 
Партизанске куће биле су контролисане, заседе су 
постављане ноћу и дању. То је био период страве 
и ужаса. 

Партизани илегалци, једно вријеме, нијесу има-
ли везу са партизанским руководством ван среза, 
није се знало где се налазе партизанске снаге. Та-
да у том периоду једина снага била је сопстве-

на свијест, снага акумулирана у дотадашњем ра-
ду у Партији и у партизанској борби. Окупатор-
ска пропаганда је била Гебелсовог интензитета и 
заглушавајућа. Свака кућа у сваком селу и у на ј -
удаљенијем засеоку знала је да хитлерове једи 
нице дубоко продиру на територију Совјетског 
Савеза. На графиконима су се бележили дневни 
успеси немачке војске на фронту и који су Сов-
јетски градови заузети. 

Партизанска војска се повлачила, куда незна-
мо, колико је има незнамо. Шта нам раде ру-
ководства незнамо. Један број легализованих 
партизана, када су илегалци улазили у њихове 
куће, б јежали су на таван. Страх је ушао у кости. 
Најбољи пријатељи, истакнути родољуби, када су 
тада слушали илегалце да говоре о сигурној пар-
тизанској побједи, било им је неубедљиво али су 
се дивили тој упорности комуниста. У оваквој 
ситуацији Тодор је постао политички секретар. 
Требало је повезати илегалце на територији среза. 
Требало се повезати са комунистима Плава и Гу-
сиња, са легализованим партизанима. Тодор је 
успио са осталим илегалцима да изврши те задат-
ке. Окружни комитет а касније Покрајински ко-
митет повезују се са партијском организацијом 
у андријевичком срезу. Комунисти Косова долазе 
у наш срез и траже везу, комунисти Албаније та-
кође. 

У јесен 1942. године, политичка ситуација се 
побољшава, услови за рад су повољнији, наше ба-
зе се проширују. Тодору је успјело да повеже 
партијско руководство са свим партијским орга-
низацијама и партизанским групама у срезу. МК 
има сталну везу са вишим партијским руковод-
ствима. Тодор као партијски руководилац — иле-
галац иде од села до села од организације до ор-
ганизације, од једне до друге групе илегалаца, 
повезује их и преноси партијске директиве. Н а ј -
већи дио легализованих партизана постају јака 
и сигурна партизанска база. Успјех се за успје-
хом ниже и крунише се формирањем Андријс-
вичког партизанског батаљона 3. маја 1943. го-
дине, чији комесар је Тодор Војводић-Ђедо. 

Ђедо до кра ј а НОР-а остаје на разним д у ж -
ностима у ЈНА, обављајући, врло високе функци-
је у дивизији, у Армији и Главном штабу НОВЈ 
за Србију. 

МИЛИЦА МУШИКИЋ — ПАЈКОВИЋ, као гим-
назијалка припада напредној средњошколској ом-
ладини. На студијама у Београду је активиста у 
напредном студентском покрету. Милица стиче 
борбена искуства учествујући у револуционарном 
раду на Универзитету. Све демонстрације које је 
Партија организовала у којима су учествовали и 
студенти, биле су уперене против владе, монар-
хије, режима. То је изазивало бијес влада јуће 
класе и репресалије су биле врло оштре. Хапшења 
и туча у затвору напредних студената била је 
пракса државног апарата. То је била истовремено 
и школа комуниста, у којој су се челичили и ос-
пособљавали као активисти и организатори. Ми-
лица је завршила ту борбену марксистичку школу. 

Милицу је рат затекао у андријевичком срезу. 
Постала је члан МК прије устанка. Милица је 
члан партијског руководства, које доноси одлуку 
за устанак. У устанку активно учествује и један 
је од организатора борбе за одбрану слободне те-
риторије. У ослобођеној Андријевици обавља од-



говорне дужности. Послије повлачења партизана 
из Андријевице, као члан МК учествује у раду 
и одлукама среског партијског руководства. 

Од пролећа 1942. године када четници заузи-
мају власт уз помоћ окупатора и када контроли-
шу терен, настала је тешка политичка ситуација 
Андријевички партизански батаљон је расформи-
ран. Остало је у шуми мање од двадесет илега-
лаца. Милица је била једина другарица илегалка 
на терену Среза. Четничке хајке , зима, велики 
снијег, страх који је завладао код наших прија 
теља, погибија илегалаца партијских руководи-
лаца, не само што Милицу није спречило, напро 
тив, била је све активнија, храбрија и издржљи-
вија у организовању Народноослободилачке борбе 
у андријевичком срезу. Миличин боравак као иле-
галке имао је велике користи, не само у разви-
јању Народноослободилачког покрета међу омла-
дином и женама него уопште. Због своје актив-
ности и успјешно обављеног револуционарног рада 
на терену среза, Милица је крајем 1942. године 
изабрана за члана Окружног комитета СКОЈ-а 
Беране. На ову дужност је пошла са функције 
политичког секретара МК СКОЈ-а за андрије-
вички срез. 

Трећег ма ја 1943. године када је формиран ан-
дријевички партизански батаљон, Милица је бо-
рац тог батаљона. 

Касније у току НОР-а Милица обавља значајне 
дужности и постаје члан ПК СКОЈ-а за Црну 
Гору. 

ВИДО ШОШКИЋ, припада напредном раднич-
ком покрету врло рано као средњошколац. Поста-
је међу пет-шест првих чланова К П Ј у срезу. 
Организовано ради већ 1935. године, када је по-
стао члан КП. Стално борави на терену среза. 
Видо је међу најстаријим комунистима Полимља, 
на јактивнији и добар организатор. Видова до-
следност и потпуна оданост ствари радничке кла-
се види се и у томе да је сваког члана своје по-
родице политички придобијао и активирао. Чак 
и отац ЈВубо, кога је рат затекао у поодмаклим 
годинама, од првог дана устанка, са пушком у 
руци учествује у Народноослободилачкој борби. 
ЈВубо се не предаје, са бременом година и ф р а н -
цуском пушком, остаје у шуми и јуначки као иле-
галац се носи са свим недаћама рата. Сва браћа 
и сестре су партизани. У доба петоколонашке еу-
форије, када у Полимљу се такмиче издајници 
у издаји, када гину комунисти-илегалци, у доба 
терора, Видо са оцем, братом, сестром остаје у 
шуми, на мртвој стражи борбе за слободу. 

Присуство Видово са другим партизанима на 
том подручју Полимља, уносило је немир код 
четника а охрабрења код родољуба. 

Видо је члан МК прије рата, у устанку и по-
слије њега. Видо је комесар полимске чете Ан-
дријевичког партизанског батаљона, која је во-
дила борбе против Италијана и четника. За ври-
јеме илегале од пролећа 1942. године до пролећа 
1943. године Видо обавља одговорне и сложене 
задатке на реону Полимља од Сутјеске до Ча-
кора. 

Када се формирао Андријевички партизански 
батаљон 3. маја 1943. године Видо је наименован 
за команданта батаљона. У овом батаљону сваки 
борац је био комуниста. Овај батаљон који се 
повећава са борцима из беранског среза назива 

се Беранско-андријевички, постаје пролетерски и 
учествује у борбама у Србији, Срему све до Трста. 
Видо је био командант тих красних пролетера, 
партизанских витезова, јунака, добрих синова на-
шега краја . 

Храбри командант пролетерског батаљона и 
пролетерске бригаде задобио је поверење и по-
штовање свих бораца, а то је на јвише што се 

могло постићи у НО рату. 

РАДОВАН ЛЕКИЋ, скоро десетак година при-
је рата, припадао је напредном радничком пок-
рету. У Устанку један од организатора. Када је 
настала осека партизанског покрета, Радован на-
ставља активност за народноослободилачку борбу. 
Радованово село Краље постаје четничка база, у 
којему је партизанима немогућ опстанак. Послије 
погибије Б а ј а Јојића и поласка за Босну Лека 
Марјановића и Милана Перовића, Радован је је-
дини илегалац на територији Краља и Бара К р а љ -
ских. Ситуација је више него тешка. Тешко је 
проћи преко Краља а камоли заданити тамо. Чет-
ничке звјери су крвожедне и неумољиве, од Ду-
шана Арсовића, адвоката Марка Миловића до Ра -
јовића. Заклети непријатељи као да су били лич-
ни пратиоци Геринга и Гебелса. Врата пријатеља 
за један период била су затворена. Радован их је 
својом упорношћу отварао, стварао све већи број 
пријатеља, формирао партизанске пунктове на 
том подручју где је било изузетно тешко. Радо-
ван је као илегалац одлазио у Лијеву Ријеку, у 
којој послије погибије Шћепана Ђукића са гру-
пом партизана, није било ниједног илегалца. По-
шао је код тетке, да би се одатле повезивао са 
партизанским породицама. Радован је успио за де-
лић секунде, да избегне да му тетка котао вреле 
воде не заспе на главу. Завладала је Лашићева 
страховлада у Лијевој Ријеци. Слатина, Трешње-
во, Врањашница, Краље је реон где Радован н а ј -
чешће борави, повећава и повезује партизанске 
базе. Од другог ослобођења Андријевице октобра 
1943. године па до кра ј а рата, Радован врши од-
говорне војне дужности и обавља важне функције 
у народној власти. Од свих бивших илегалаца 
на јдуже остаје на терену среза. 

Радован као командант Команде мјеста, као 
предсједник Среског народноослободилачког одбо-
ра, обавља ове одговорне функције савјесно и са 
великим успјехом. У том периоду октобар 1943. 
године до маја 1945. године, Андријевица је много 
пута прелазила из руку у руке. Народ је масовнс 
бјежао у збјегове, склањајући се од Немаца и 
квислинга. Радован је много допринео да збјегови 
избјегну масакр од окупатора и домаћих издајни-
ка. Није живео да преживи, него да ради и да 
развија Народноослободилачку борбу. 

Велики број комуниста заслужује да буде ис-
такнут. То је велика плејада ратних ветерана 
Сви они нашли су мјеста у овој књизи. Оба-

везан сам да наведем најистакнутије као што су 
Данило Лекић, Урош Џудовић, Цветко Турковић, 
З у ф е р Мусић, Ђуро Лончаревић, Видоје Брако-
чевић, Љубо и Радојица Шошкић, Михаило Ла-
лић, Шћепан Ђукић, Војо Б. Зечевић, Милан Пе-
ровић, Леко Марјановић, Вуко Турковић, Веселид 
Маслеша, Милорад Ћулафић , Цуњо Вулевић и 
други комунисти који су на територији среза ан-
дријевичког и широм Југославије као борци часно 
носили заставу народноослободилачке борбе. 



КРИТИКЕ НА РАД ПАРТИЈСКЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ У АНДРИЈЕВИЧКОМ СРЕЗУ И 
СТВАРНО СТАЊЕ 

I 

Делегат ПК са посебним овлашћењима је врло 
оштро критиковао рад партијске организације на 
подручју ОК Колашин. Оваква оцјена односила се 
на рад поменутих организација од устанка до 
марта и априла 1942. тодине, када су се партизан-
ске једнице повукле са територије Црне Горе. 
Овакву оцјену је одобрио и прихватио као своју 
ПК и Главни штаб за Црну Гору. Таква оцјена је 
публикована у свим материјалима, који обрађују 
НОР у Црној Гори и до данас је службена и ва -
жећа. Није нам могуће да у овој књизи обрадимо 
та ј проблем и да полемишемо са тим ставовима, 
иако се поменуте оцјене односе и на рад партијске 
организације у андријевичком срезу. Критика 
обухвата шире подручје и са тим питањем треба да 
се позабаве научни скупови и оне институције које 
обрађују НОБ у Црној Гори. 

Ми ћемо се на овом питању, сада и на овом 
мјесту, задржати врло кратко, иако сматрамо за 
своју велику политичку обавезу, да се на овом пи-
тању опширније задржимо. 

На савјетовању одржаном августа 1941. године 
Покрајински комитет анализирао је рад партиј-
ских организација на свом подручју. Савјетовање 
је обухватило период Од устанка до августа. На 
овом састанку донета је резолуција у којој се поред 
осталог к а ж е : 

„Секташтво према осталим родољубивим еле-
ментима које се огледа у одсуству сарадње са 
њима, шовинистички испади према муслиманима 
у Санџаку, Андријевици, Беранама и Херцеговини 
и левичарство (истицање црвених застава) довели 
су у појединим мјестима до дјелимичног одвајања 
од њих (примјер: Беране, Бар, Андријевица, Кола-
шин)." (Зборник докумената и података о народно-
ослободилачком рату народа Југославије том П1/1V 
док 2. страна 17,) 

У вези ,са оцјеном Покрајинског комитета КП 
„о секташтву према осталим родољубивим елемен-
тима" изнијећемо неколико података. 

Андријевица је ослобођена 17. јула 1941. године 
у подне. За неколико сати устаници су савладали 
јак, добро утврђен и добро брањен окупаторски 
гарнизон. Заробљен је цијели гарнизон са шест 
топова и другим наоружањем. У борби за ослобо-
ђење Андријевице учествовао је сав народ. Сва 
села су јуришала по систему такмичења. У Устанку 
су учествовале све структуре: сељаци, интелек-
туалци, официри и др. Један број одговорних 
функционера из монархистичког апарата одвраћао 
је родољубе од Устанка, говорећи да треба саче-
кати савезнике. Овај број високих функционера 
бивше Југославије прегажен је устаничким налетом. 
У устанку су учествовали и они официри старе 
југословенске војске који ће послије устанка и 
даље у току рата имати водећу улогу у четничкој 
организацији. Послије Устанка формиран је фронт 
за одбрану слободне територије. Мобилисани су били 
сви одрасли мушкарци. У овим партизанским борба-
ма против окупатора, балиста и вулнетара, учество-
вали су ;чак И Ђорђије :Лашић, касније командант 
четника Црне Горе и Андрија Весковић, први ко-

мандант Андријевичке четничке бригаде. Секта-
штво није постојало ни послије Устанка. Срески 
народни одбор био је састављен врло широко, од 
родољуба без обзира на њихову политичку и вјерску 
припадност. У Команди за одбрану слободне тери-
торије били су официри који су касније, у току 
рата, били команданти четничких јединица као 
Величко Бојовић и други. 

Партијска организација у андријевичком срезу 
а њено руководство у првом реду, како у устанку, 
тако и послије устанка, било је кристално чисто 
и сасвим исправно у схватању и спровођењу у 
живот линије ЦК КПЈ . Секташтва није било. Ко -
лико оцјена ПК одудара од стварности, може се 
видјети из конкретних примера из ондашње прак-
се, а послужићемо се само још са два примјера 
који су много пута од ослобођења до данас кориш-
ћени на радију и у штампи. Богдан Нововић, по-
литички секретар МК андријевичког среза у осло-
бођеној Андријевици 17. јула 1941. године на збору 
је поред осталог рекао: „жандарми, финанси, гра-
ничари, на своја мјеста и ви заједно са народом 
треба да се борите против окупатора." Ми смо се 
дуго шалили на рачун Богданов, да хоће заједно 
са жандармима, који су га много пута хапсили, 
да води народноослободилачку борбу. Али та ш и -
рина унијела је спокојство, међу раније службе-
нике и сигурност да им ранија политичка припад-
ност и обављање полицијских и других послова 
у краљевини Југославији неће сметати, да се 
укључе у борбу против окупатора. 

Приликом формирања Среског народноослобо-
дилачког одбора пета колона је иступила са твр-
ђењем да то није ослободилачки него комунистич-
ки одбор. Присутни родољуби су раскринкали 
такав став пете колоне, истичући да већина кан-
дидата за одборнике нијесу комунисти, него при-
падници разних грађанских партија, али хоће да 
се боре против окупатора. 

Задржали бисмо се и на оцјени ПК у којој се 
к а ж е да партијску организацију карактеришу „шо-
винистички испади према Муслиманима". 

Фронт за одбрану слободне територије, послије 
Јулског устанка, био је развучен и водиле су се да-
ноноћне борбе. Главнина устаничких снага нала-
зила се према Чакору и Мурину. У Плаву и Гу-
сињу биле су двије малобројне групице окупатор-
ских војника. Окупаторску власт су држали вул-
нетари. Када је Андријевица ослобођена петоколо-
наши из Плава и Гусиња побјегли су у планине 
очекујући да ће устаници одмах ући и у ова 
мјеста. Плав и Гусиње могли су бити ослобођени 
за неколико сати. Расположење устаника за осло-
бођење Плава и Гусиња било је велико. Међутим 
Богдан Нововић, као политички секретар МК, у 
договору са старијим комунистима који су се на-
лазили на фронту, забранио је улазак устаника у 
Плав и Гусиње, плашећи се да ће доћи до обра-
чуна због наслијеђених сукоба, због вјерске и 
националне нетрпељивости, која је у прошлости на 
овом терену царовала. Међу устаницима је било 
старијих људи који су се у балканским и првом 
свјетском рату борили против Муслимана на овом 
терену. Комунисти нијесу могли да контролишу 
наоружане људе, међу којима је било и в јерских 
фанатика и шовиниста. Евентуални улазак у Плав 
и Гусиње био би праћен стријељањем стараца, жена 
и дјеце, јер су се том уласку веома много радовали 



и познати шовинисти типа Васа Лабана, који су 
касније стријељани као петоколонаши. 

Када данас расуђујемо о тадашњем ставу андри-
јевичких комуниста, са дистанце од скоро 40 го-
дина дивимо се и са радошћу можемо да конста-
тујемо да су то били истински борци за стварање 
братства и јединства. 

Главни штаб НОВ и партизанских одреда за 
Црну Гору и Боку, одржао је 15. новембра 1941. 
године савјетовање са командантима и политич-
ким комесарима Одреда. Савјетовање је одржано 
у Пиперима — Гостиље. Поднијет је војни и поли-
тички извјештај . Цитираћемо дијелове из тих из-
в јештаја . У изв јештају о војној ситуацији поред 
осталог се к а ж е : „Комски одред: 900 партизана, 
партизанске јединице неучвршћене, везе слабе, 
дисциплина такође, акциона способност недовољна 
борбена спремност и способност такође нијесу на 
нотребној висини". Дио политичког изв јештаја гла-
си: „Стање није задовољавајуће, нарочито у сре-
зовима андријевичком и беранском. Слаба, управо 
никаква активност у циљу чишћења шпијуна и 
петоколонаша (убијено свега 9) имала је за после-
дицу јачање пете колоне, која данас у многим 
општинама јавно иступа. доржава конференције и 
организује се. Тако у срезу андријевичком постоји 
крилашка2 6) организација, којој на челу стоји по-
знати шпијун Ђоко Рачић." 

Послије изв јештаја на савјетовању су донијети 
закључци. У тачки деветој закључка се к а ж е : „Нај -
строжије се осуђује колебљив и неодлучан став у 
односу на шпијуне и пету колону. Борбу против 
пете колоне треба оштро поставити и прићи одлуч-
ним кораком на потпуно чишћење свих петоколо-
наша и шпијуна. Оштро се критикује рад војнич-
ког и политичког руководства у Колашину, Андри-
јевици и Беранама, и налаже се Одреду Комском 
да ликвидира банду Ђока Рачића." (Зборник — 
Том Ш / 1 стр. 60). 

Покрајински комитет К П Ј за Црну Гору, Боку 
и Санџак на савјетовању од 7. децембра 1941. го-
дине доноси закључке у којима поред осталог 
каже : 

. . . „Крупне организационе слабости, а уз то и 
клице групаштва, дошле су послије јулских акција 
на подручју ОК Колашин чак и код једног дјела 
руководећег кадра. И поред чишћења која су пре-
дузимана, партијске организације на подручју ОК 
Колашин нарочито организације у Беранама и 
Андријевици, још увијек обилују туђим елемен-
тима који саботирају рад Партије, крше партијске 
одлуке и својим некомунистичким, капитулантским 
и ликвидаторским ставом доводе у опасност пар-
тијску организацију на том подручју. (Подвукао 
С. Ђ.) Капитулантски став другова у односу према 
петој колони (не ликвидирање истакнутих шпијуна, 
петоколонаша и разбијача народног јединетва) и 
до прије кратког времена б јежање у шуме су по-
јаве на читавом подручју, преговарање са органи-
заторима Пете колоне у Беранама, предаја оружја 
од неких чланова КП у Колашину све су то појаве 
које одваја ју Партију од маса и тиме омогућавају 
да Пета колона успјешно развија свој рад у маса-
ма да их дјелимично веже за себе па чак, у Андри-
јевици и Беранама организује оружане банде за 

н ) К р и л а ш и с у б и л и ж а н д а р м и к о ј е ј е о р г а н и з о в а о 
к р а љ Н и к о л а I у н о в о о с л о б о ђ е н и м к р а ј е в и м а к о ј и с у п р и -
п а л и Ц р н о ј Г о р и . 

борбу против партизана. Крупне слабости партиј -
ских организација на подручју ОК Колашин осла-
биле су народноослободилачки фронт и доводе у 
опасност даљи развитак народноослободилачке 
борбе". (Зборник — Том Ш/4 стр. 62. и 63.) 

На основу наведених констатација ПК је донио 
закључке у 15 тачака. Цитираћемо тачку пету, која 
гласи: 

„5. Одмах предузети све потребне мјере да се 
оздрави стање на подручју партијске организације 
ОК Колашин, указу јући организацијама у Кола -
шину, Беранама и Андријевици пуну подршку и 
неодложно чистећи те партијске организације од 
тих колебљивих, опортунистичких и ликвидатор-
ских елемената, кажњавајући све прекршаје пар-
тијске дисциплине, саботаже и издаје најоштријом 
казном — смрћу. У том правцу дати пуна овлашће-
ња делегатима Покрајинског комитета који одлазе 
на терен." (Подвукао С. Ђ.) (Зборник Том III/4, 
страна 65.) 

Главни штаб за Црну Гору и Боку писао је 13 
јануара 1942. године: „Неодлучност, либерално оп-
хођење према издајницима, крилашима и италијан-
ским шпијунима довело је наше другове у Васоје-
вићима у тежак положај , а ти издајници и шпи-
јуни — мјесто да су ликвидирани још раније, — 
сада отворено воде рат против нас". — Том Ш/2 
г. 48. 

У писму Централног комитета К П Ј од 22. окто-
бра 1941. године Покрајинском комитету К П Ј за 
Црну Гору, Боку и Санџак. 

Централни комитет Комунистичке 
партије Југославије 
Бр. службено 
22. X. 1941. године 

Покрајинском комитету Комунистичке партије 
Југославије за Црну Гору. 

„Драги другови, шаљемо вам нашег делегата 
друга Милутина са задатком да вам усмено изложи 
наш став по свим питањима, како војним тако и 
партијским и омладинским. Друг Милутин (Иван 
Милутиновић) треба да остане код вас до даљег 
наређења. Умјесто Вељка (Милован Ђилас) који 
треба да одмах крене овамо у ЦК. 

Примили смо ваше материјале: писмо, резолу-
ције, као и писмо Вељково Покрајинском комитету. 
Ми се сада овде не можемо подробно изјаснити о 
вашим писмима и резолуцијама. Ваша Резолуција, 
као и ваш став у другим материјалима, садржи 
такве крупне политичке и војне грешке које нас 
присиљавају да поништимо те ваше резолуције и 
тражимо од вас да смјеста обуставите прерађивање 
тих резолуција у партијским организацијама, као 
и Вељково писмо. О основним вашим погрешкама 
казаће вам усмено друг Милутин, а подробније 
ћемо те грешке изложити у писму које ћемо вам 
послати у на јкраћем року заједно са једном нашом 
кратком резолуцијом коју ћете ви требати да спро-
ведете по партијским организацијама. А сада не-
колико ријечи о вашим најкрупнијим погрешкама. 

Било је погрешно што ви раздвајате партизан-
ску борбу од народног устанКа, умјесто да схва-
тите партизанску борбу као прераштај у општи на-
родни устанак, било је погрешно што сте одмах из 
почетка стварали некакве војске и фронтове, умје-
сто да сте усвојили партизански начин ратовања . . . 
фронтална борба присилила вас је на фронтално 



повлачење, јер је било илузорно очекивати да ћете 
ви моћи да дате јачи отпор непријатељу фронтал-
ном одбраном. Дакле било је погрешно што сте ви 
наоружане масе распустили по кућама, умјесто да 
сте разбили крупне јединице на мање партизанске 
одреде, и водили непрекидно партизански рат. 
Било је погрешно називати народноослободилачку 
борбу антифашистичком револуцијом. Ево, то је 
само пар примедби о осталим ће говорити усмено 
Милутин. ' 

Већ смо вам једанпут јавили да пошаљете 
овамо хитно 2500—3000 добрих бораца, јер од борбе 
на овој територији зависи и успјешна борба у 
Црној Гори. Тито." (Зборник — Том Ш/1 док. 26.) 

У Писму ЦК К П Ј - у од 22. децембра 1941. године 
ПК-у за Црну Гору, Боку и Санџак, се између 
осталог к а ж е : 

. . . „У чему се састоје ваше нове политичке 
погрешке? 

1) У писму упућеном ОК-има и МК-има ви к а -
жете да су „партизански одреди оружана сила 
партије". Такво схватање је погрешно. Партизан-
ски одреди су оружана сила народа, који се боре 
за своју националну слободу против окупатора. 
Ваш став да је партизанским јединицама уско клас-
но обиљежје, што је недопустиво у вријеме када 
наша Партија апелује на све искрене родољубиве 
елементе. 

6) У истом вашем писму ви пишете да „комуни-
сти стварају — према одлуци ЦК К П Ј - у — народ-
ноослободилачке одборе". Тако је постављање скроз 
и скроз погрешно. Не стварају НОО комунисти, 
него су они израсли из народноослободилачког 
устанка као органи борбе народа, које ствара сам 
народ, од најбољих својих синова, оних који су 

спремни да се боре против окупатора. Ваше постав-
љање је секташко и сужава политички масовну 
базу народноослободилачких одбора. 

9) У том истом писму пријетите партијским ор-
ганизацијама да ћете их безобзирно „ликвидирати" 
ако неће да раде у духу става који сте изнијели. 
Напомињемо да су такве оштре претње са ликвида-
цијом читавих организација, у случајевима када се 
ради само о слабостима и пропустима неке органи-
зације, потпуно неваспитне па чак и штетне. (Под-
вукао С. Т>.) 

11) У „саопштењима" бр. 4. поново говорите о 
будућем „народном устанку". Ми смо вам већ у 
задњем писму нагласили да је схватање народног 
устанка у садашњим приликама као кратке и из-
ненадне оружане акције уротничко, секташко, не-
лењинистичко. 

12) Ваша анализа пораза код Пљеваља јесте 
једнострана и не додирује главии узрок пораза. 
Није ствар у Муслиманима који су се једним дије-
лом чак пријатељски држали према нашим тру-
пама. Ствар је у томе што је и то био један од оних 
фронталних напада који су нам донијели већ то-
лико пораза. Друг Тито је другу М. (Иван Милути-
новић) неколико пута усмено саопштио да би такав 
напад био тежак, преурањен, и зато је издато наре-
ђсње Врховног штаба да се тај напад не изврши. 
(Подвукао С. Ђ.) 

22. XII — 1941. године С другарским поздравом 
за ЦК К П Ј - у 

(Зборник — Том Ш/1 док. 168.) Тито 

У Изв јешта ју Покрајинског комитета СКОЈ-а за 
Црну Гору, Боку и Санџак од 18. новембра 1941. го-
дине упућеном Централном комитету СКОЈ-а о 
стању организације „Црногорске народне омладине" 
по срезовима поред осталог се каже : 

„Андријевички: 540 чланова. Обухваћена омла-
дина у свим општинама изузев у Величкој и К р а љ -
ској. Овдје смо најслабији. Кадрови су тамо слаби, 
а реакција врло јака. То је једини срез у Црној 
Гори у коме постоји нешто солиднија крилашка 
организација. Истина у последње вријеме показују 
се знаци напретка и крилаши се сузбијају, али то 
иде споро. Муслиманска омладина држи се непри-
јатељски мада међу њом има неколико партизана. 
Гро те омладине је у Плаву и Гусињу, а ови дру-
гови морали су да напусте та мјеста, тако да је 
сада та омладина препуштена муслиманској реак-
цији, ко ја у овим мјестима као и свугдје организо-
вано наступа". (Зборник — Том Ш/4 док. 7 страна 
49). 

Централни комитет КП интервенише код ПК 
К П Ј за Црну Гору и због питања ликвидације пете 
колоне. У свом писму поред осталог к а ж е : 

,,б) На подлози оваквог искривљивања наше 
партијске линије појавило се и у свакодневној 
пракси „ликвидирање петоколонаша" по често врло 
сумњивом и чудном критеријуму, тј . не на основу 
њиховог јполитичког разобличавања пред масама и 
уништења у интересу Народноослободилачке борбе 
за конкретно учињено дјело у служби неприја-
теља већ по критеријуму „био је или јесте непри-

јатељ комуниста" итд Природно је да је оваква 
пракса морала довести до општег осјећања неси-
гурности тамо гдје је чињена и до удаљавања јед-
ног дијела маса од нас, поред чега је дала и аргу-
менте у руке петоколонашким бандама окупатора 
— за ЦК К П Ј Тито" (Зборник, Том П / 3 док. 132). 

У изв јештају Главног штаба НОП одреда за 
Црну Гору и Боку од 14. јануара 1942. године 
Врховном штабу НОП .одреда Југославије о војно-
-политичкој ситуацији у тачци шестој се к а ж е : „У 
Васојевићима, тј . у срезовима андријевичком и 
беранском као што смо вас раније обавјештавали, 
ојачала се и учврстила пета колона ко ја се пове-
зала са четничким бандама и лично са Дражом 
Михајловићем. Ми смо ријешили да у на јкраћем 
року пошаљемо јаче партизанске снаге, тј . које ће 
имати за задатак да ова два среза очисте од оку-
патора и разних четничких банди. По нашем миш-
љењу, свако колебање и свака неодлучност у по-
гледу брже ликвидације тих банди могла би нам 
се доцније светити. Партизански батаљони који 
већ тамо постоје на терену нису довољни нити по-
литички нити војно да би могли брзо и ефикасно 
ријешити та ј проблем." 

У Изв јешта ју Штаба Црногорско-санџачких НОП 
одреда Врховном штабу НОП и ДВ Југославије од 
19. II 1942. године се између осталог к а ж е : 

. . . „Послије прогласа који су наши протурили 
четничким јединицама у Баре, (мисли се на про-
глас Комбинованог одреда „Радомир Митровић" 
упућен Васојевићима — примедбе С. Ђ.) седам је 



пришло нама који к а ж у да их има још који ће 
нријећи. Наши су борбом од 9. фебруара успјели 
да још стегну обруч око Бара. У осталом дијелу 
андријевичког среза, тј . у долини Андријевице, 
преко Трешњевика, наш партизански батаљон 
успјешно води политичку борбу и разбију четничке 
зборове, јер се гро четника са тог терена налази у 
својој бази — Барама Краљским. Ми смо дали на-
ређење да се са Барама што прије ликвидира, а 
другови се стално изговарају великим снијегом. 
Што се тиче среза беранског, он је потпуно под 
четничким утицајем." 

Комесар, Командант, 
Бошко Ђуричковић М. Перуничић 

(Зборник — том Ш / 4 докуменат 47. стр. 163) 

У прогласу Главног штаба НОП одреда за Црну 
Гору и Боку од фебруара 1942. године се износи: 

Браћо Црногорци и Бокељи! 

„Догодило се нечувено издајство. Једна група 
бандита, наоружана фашистичким пушкама и 
митраљезима, под војском Ђорђије Лашића, мајора, 
а по команди Милутина Јелића, Вуксана Бакића, 
Душана Арсовића, Ђока Рачића напала је мучки и 
вјероломно једну чету партизана на Пилани Ђу-
ровића у Краљским Барама. Погинула су 33 пар-
тизанска борца, 30 је рањено, а 90 заробљено. Зло-
чин рађа злочине. Ови крвави пси убили су одмах 
већину заробљеника. 

. . . Истовремено са нападом на Краљским Б а -
рама четници среза Беранског под вођством Павла 
Ђуришића и Љуба Минића приредили су, наравно 
опет са фашистичким пушкама и митраљезима и 
уз активну помоћ италијанске авијације х а ј к у на 
беранске партизане, напали су мучки и вјероломно 
села Л у ж а ц и Лубнице, у којима су се налазили 
партизани, убили политичког комесара Беранског 
народноослободилачког партизанског батаљона Р а -
домира Митровића, повели и предали окупатору 
ма јке и жене партизанских бораца, убијали пре-
мрзле и рањене партизане. 

Браћо Васојевићи! 

. . . И сјутра, када побједа постане стварност, 
када слобода завлада опет нашим брдима и пољима, 
црногорски народ, црногорска племена, црногорски 
људи ће са поносом погледати у прошле борбе, 
као што су и наши дједови и наши очеви са по-
носом гледали у своје јуначке борбе. 

Браћо Васојевићи, и ви ћете морати да се обаз-
рете на прошлост, и ви ћете морати да кажете 
и себи и другима шта сте учинили, шта сте при-
донијели ослободилачкој борби. Зар ћете дозволити 
да вам сутра буду приписивана само дјела ваших 
најгорих синова, зар ћете дозволити да се о вама 
и данас и сутра говори као издајницима и брато-
убицама? 

Браћо Васојевићи! 

Црногорски и Бокељски партизани зна ју да ве-
ћина племена Васојевића нема ништа заједничко 
са издајничким псима. Црногорски и Бокељски 
партизани зна ју да поштени васојевички сељак 
није непријатељ своје слободе, није пријатељ ф а -

шистичког ропства. Црногорски и Бокељски пар-
тизани зна ју да сви поштени Васојевићи гледају 
низа се од стида због злодјела ових и з д а ј н и к а . . . 

Главни штаб позива све поштене Васојевиће, 
већину Васојевића, да се придруже Народноосло-
бодилачкој борби цијелог црногорског народа . . . 

Црногорски партизани осветиће немилосрдно 
своје убијене другове . . . 

Браћо Црногорци и Бокељи! 

Главни штаб народноослободилачких партизан-
ских одреда за Црну Гору и Боку позива све по-
штене Црногорце и Бокеље у заједничку борбу, 
коју ће партизани наставити да воде до коначне 
побједе и против окупатора и против народних 
издајица, крвавих изазивача братоубилачке борбе, 
ма гдје се они налазили". (Зборник Том Ш/2 док. 
107 стр. 225 до 228) 

У писму Б а ј а Секулића од 25. фебруара 1942. 
године Штабу Дурмиторског НОП одреда о ситуа-
цији на територији Комског НОП одреда је речено: 

Штабу Дурмиторског народноослободилачког 
партизанског одреда — Положај . 

„Драги другови, 
Вечерас стигоше курири из Боана од тога штаба, 

те ћу вас укратко извјестити о ситуацији на тери-
торији Комског народноослободилачког одреда. 

' Захваљујући слабом утицају нашег покрета у Ва-
сојевићима и опортунизму који је дубоко укорије-
њен код многих руководилаца, партизански покрет 
није осигурао досад себи масовну базу. Слабости у 
погледу ликвидације Пете колоне сада су особито 
испољене. Четници су данас узели маха у сва три 
с р е з а . . . Нападом 19. фебруара нијесмо могли да 
заузмемо Краљске Баре из раније наведених раз-
лога. Неке наше јединице су се невјероватно слабо 
држале. Четници су нас напали 22. фебруара из-
јутра. Наше снаге биле су 847 заморених бораца, 
док су снаге непријатеља биле више од 1500. Наша 
линија одбране морала је бити доста дуга, тако да 
је непријатељ својом главнином разбио наше лије -
во крило и да се ускоро нађе пред Колашином. 
Није потребно наглашавати да се и овом приликом 
десило оно што се обично дешава приликом сваког 
одступања: паника, критизерство, деморализација 
и сл. Непријатељ, добро наоружан италијанским 
оружјем, располажући са доста муниције, митра-
љеза, (пушкомитраљеза и неколико бацача, лако је 
ушао у Колашин идућег дана, 23. фебруара, посли-
је продужио за Липово а послије за Требаљево и 
даље према Ш т и т а р и ц а м а . . . " (Зборник, том Ш / 4 
док. 53). 

Изв јешта ј делегата ЦК К П Ј и Врховног штаба 
НОП и ДО Југославије, Ивана Милутиновића, од 7. 
марта 1942. године Врховном штабу о војно-поли-
тичкој ситуацији у Црној Гори истиче: 

„И поред тога што смо ми имали доста јаке 
снаге на Матешеву, 875 партизана, четничке банде 
успјеле су да нас разбију и то ради тога што је 
људство које је било послано на овај фронт узи-
мано одреда, па се у борби и врло лоше држало — 
било је колебљиво, неодлучно, а донекле и сам 
руководећи кадар, тј. командни састав није био 
енергичан и одлучан. Ми сада припремамо један 
јачи напад ради уништења ове четничке банде. 
Свјесни смо тежине ситуације и озбиљности поло-
ж а ј а у који нас је бацила ова четничка банда, али 
у данашњој ситуацији имамо тешкоћа и то више-

« 



струких. Једна од на јважнијих је та што су се те 
четничке банде, у лицу официра бивше југословен-
ске војске које подржавају окупатори, појавиле у 
неколико мјеста у Црној Гори. Имамо случај Б а ј а 
Станишића који је био члан Врховне команде у 
јулу и августу, и који иступа данас отворено и 
који слободно шета уз заштиту Талијана по Да-
ниловграду и Подгорици и руководи четничким 
бандама у овом крају. И поред тога имамо у 
Љешко-Пољу Михаила' Мугошу, (потпуковника 
бивше југословенске војске) који је уз помоћ оку-
патора изашао из Подгорице и дошао у своје родно 
мјесто, наоружао своје Никчевиће и тако отворено 
иступа против партизана. Све ове појаве јесу 
интересантне као демагошко иступање ових банди''. 
(Зборник, том П/3, док. 26). 

У извјештају Милована Ђиласа од 24. марта 
1942. године Врховном штабу НОП и ДВ Југослави-
је о војној и политичкој ситуацији у Црној Гори 
се каже: 

„Драги другови, 
Раније вам се нијесам могао опширније јавити, 

јер нијесам имао што ни да вам саопштим, пошто 
нијесам био упознат ни са политичком ни са во ј -
ном ситуацијом. Сада, пошто сам већ био у Главном 
штабу и ПК-у и прошао приличан дио Црногорске 
територије и разговарао са доста другова, у могућ-
ности сам да вас упознам с политичким и војним 
стањем у Црној Гори. Прије свега у Главном штабу 
сам затекао само Милутина. ПК само Божа . Сли-
чан случај је и на другим странама. Свуда 
се осјећа прилична дезорганизација и расуло. 
То ће вам бити разумљивије када изложим по-
литичко стање. Ако би се игдје могла -примјени-
ти она прича о риби која смрди с главе, то би 
овдје могао бити случај . С изузетком друга Милу-
тина, који је показао упркос грешкама и недоста-
цима који нису само његови огромну радну способ-
ност и преданост нашој ствари. Иако се није успје-
ло, онако како се могло успјети, кривица л е ж и ви-
ше на неразумјевању извјесних проблема и појава, 
него на његовој неоданости или нераду. Не би се 
то исто могло рећи за многе друге руководиоце. 
Они су сами вршили деморализацију како у Пар-
тији тако и у масама. 

. . . Народ је у том питању борбе против окупа-
тора једнодушно пошао за нама у свим крајевима 
изузев Васојевића. 

. . . Карактеристична је појава да у Петој колони 
руководећа улога потпуно припада великосрпским 
елементима који се ослањају на југословенску лон-
донску владу. Пета колона изазива панику на по-
ложајима и у позадини, тако да читава села и кра-
јеви преко ноћи пређу на страну четника (Куче, 
Зета, Загарач, Братоножићи дио Бјелопавлића, по-
јава у Катунској нахији, Озринићи и др.). Наши 
другови, руководиоци, одмах потегну . . . да је ово 
племе било овакво а оно онако и сл. на та ј начин 
се и сама Партија одозго дезоријентише и демо-
рализира, тако да имамо појаву прелажења пар-
тијаца на страну четника. На изглед апсурдна по-
јава, масе су уз нас, а човјек не зна од кога и кад 
ће му пући метак у леђа . . . Износим вам два прим-
јера ради илустрације: У Кучима су наши д р ж а -
ли масован и врло добро посјећен збор на коме су 
се сви Кучи изјаснили против окупатора и његових 
слуга, два дана иза тога наишао је неки наредник 
са једном четничком групом и помоћу кучких пе-
токолонаша организовао кроз Куче панику, звоње-

њем у звоно и тако да су у Кучи листом побацали 
петокраке звијезде пред страхом да иде велика во ј -
ничка сила. У Кучима није било такве групе која 
би ту банду ликвидирала и задржала масу за себе, 
које су заиста по својим симпатијама за нас. 

Други примјер је из Горње Мораче, с том раз -
ликом да су наши тамо успјели да разбију пету ко-
лону, похватају коловође и ликвидирају их. Али 
сељаштво су почели тамо да разоружавају , а не да 
га, пошто очисте Пету колону, вежу за себе. 

На фронт код Колашина није пошао нико. Тамо 
се налази Пеко, а никакав геније не би могао да 
ријеши ту ситуацију, док се у позадини не би ор-
ганизовали ударни батаљони, јер људство које се 
налази тамо на положајима мобилисано је с брда с 
дола и није способно за акцију. 

Наши другови од руководства па до дна имају 
криву представу да је свему овоме криво колебање 
према петој колони, неодлучност овога или онога 
функционера, издаја овог или оног партијца, реак-
ционарност овог или оног племена итд.". (Зборник 
докумената и података о Народноослободилачком 
рату Југославије — том Ш / 4 , док. 76). 

Дио изв јештаја Главног штаба НОП одреда за 
Црну Гору и Боку од 28. фебруара 1942. године 
Врховном штабу НОП и ДВ Југославије о војно-
-политичкој ситуацији гласи: 

„Бр. 188 
28. фебруар 1942. године 

ВРХОВНОМ ШТАБУ 

Народноослободилачке партизанске и доброво-
љачке војске Југославије. 

. . . „Све до 19. овог мјесеца ми смо се налазили 
у дефанзивном стању, а тада је организован напад 
на Краљске Баре, али услијед издаје водича који 
су наше јединице водили у напад на Краљске Б а -
ре, није у цјелини успио, мада су наше јединице 
успјеле да заузму пола села. Другог дана наше је -
динице, услед велике заморености и великог сни-
јега, јер је висина снијега износила 1 метар и по, 
нијесу могле сутрадан вршити напад већ су се од-
марале. У то вријеме четничке банде Среза Андри-
јевачког и Беранског успјеле су да се концентри-
шу и 22. овог мјесеца изврше напад на наше једи-
нице и послије жестоке борбе наши су били раз -
б и ј е н и . . . 

На основу свега овога ми сматрамо да је по-
требно да нам што прије упутите два батаљона 
Пролетерске бригаде који би пошли правцем Ш а в -
ник—Боан—Горња Морача, а одатле један пут Црк-
вине, а други низ Липово за Колашин. 

Један јачи удар ту би банду врло лако разбио. 
Молим вас да што хитније по овој ствари по-

ступите. 

За Гл. штаб 
(Зборник, том Ш/4 , док. 60). Народ. ослоб. одреда, 

Милутин 

Отворено писмо ЦК К П Ј од 12. априла 1942. 
године свим организацијама и члановима К П Ј у 
Црној Гори и Боки између осталог је истакнуто: 

. . . Десет мјесеци већ води јуначки црногорски 
народ свети Ослободилачки рат против Италијан-
ских фашистичких освајача који су поробили и 



подјармили његову поносну отаџбину. Његови н а ј -
бољи синови, борци херојских Народноослободила-
чких партизанских одреда Црне Горе и Боке које 
је организовала и које води наша Партија зади-
вили су читав свијет дјелима и борбом. . . 

У потаји, иза леђа партизана, створене четни-
чке и крилашке банде наоружане од окупатора, 
отпочели су мучки напад на партизане уз непо-
средну помоћ Италијанске војске и а в и ј а ц и ј е . . . 
Отпочео је братоубилачки рат који представља 
прву стварну побједу окупатора против Црногор-
ског народа. 

Који су узроци оваквог развоја у Црној Гори? 
К а к о је било могуће да издајничке четничко-кри-
лашке вође Станишић, Павле Ђуришић, браћа Ла-
шићи, Рончевић, Крсто Поповић и остали изроди 
успију да и за један тренутак поколебају једин-
ствене редове Црногорског народа и да заведу је -
дан дио м а с е ? . . . Међутим, та ј покушај народних 
издајника и изрода не би могао нити дјелимично 
да успије и привремено заведе и збуни један дио 
народа, да то нијесу омогућили и извјесни пропу-
сти и погрешке учињене од стране организација 
К П Ј у Црној Гори. 

Основне, међутим, слабости и погрешке јесу: Сек-
ташка искривљавања правилне политичке линије 
наше Партије, небрижљиви однос по питањима 
учвршћивања руководеће улоге КП у ослободила-
чкој борби, те појаве недопустиве небудности и не-
хата које су с тим у вези, а које су се одразиле 
како на политичком тако и на војном плану. 

Из основа је криво схватање појединих другова 
да су издајства реакције у нашој земљи и њено 
у једињавање против народноослободилачког порет-
ка резултат неког далекосежног померања у међу-
народним односима, неког слабљења англоамери-
чког-совјетског савеза, те да у вези с тим ми већ 
улазимо у некакву другу етапу борбе. Таква схва-
тања су опасна секташка искривљавања политичке 
линије К П Ј и могу само да олакшају окупатору и 
његовим слугама њихове покушаје разбијања је -
динства народних редова и провоцирања грађан-
ског рата у земљи. 

. . . Искуство посљедњих догађаја најбоље пока-
зу је пресудну и одлучујућу улогу партијских ор-
ганизација, како на терену тако и у народноосло-
бодилачкој војсци. А баш у томе погледу чињени 
су у току последњих месеци у Црној Гори крупни 
пропусти и погрешке који су олакшали непријате-
љу његов разорни рад унутар самог фронта народ-
ноослободилачких снага и његове мучке препаде 
на читав низ наших партијских и војних руково-
дилаца. 

. . . Централни комитет К П Ј позива Црногорске 
и Бокељске комунисте да се као један човјек чвр-
сто збију око свог новог Покрајинског руководства 
и да јединствено уложе све своје јединствене 
снаге у савлађивању свих својих слабости у да-
љем побједоносном развитку народноослободилач-
ке борбе. 

Само на та ј начин, они ће заиста моћи да одго-
воре својој високој улози руководилаца и најбо-
љих синова свог нарада, градитеља и будних чу-
вара његовог јединства у тешкој али светој борби 
противу крвавог окупатора и његових слуга. 

12. априла 1942. године ЦК К П Ј 
Секретар, 

(Зборник — Ш/З , док. 15) Тито 
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Делегати ПК и Главног штаба за Црну Гору са 
посебним овлашћењима давали су партијске ди-
рективе руководствима — мјесним комитетима и 
партизанским штабовима на подручју ОК Колашин, 
ликвидирање петоколонаша, наглашавајући да је 
то главни политички задатак. Такви задаци, дати 
су и комунистима андријевичког среза. Све пар-
тијске организације на територији среза са МК 
као руководством, изузев два-три члана КП, та -
кође су ликвидацију петоколонаша сматрали сво-
јим веома значајним ратним задатком. Разлике 
су настале када се поставило питање када и у 
којим условима ликвидирати поједине петоколо-
наше. Делегати ПК тражили су конкретно ликви-
дирање појединаца и уколико не би успјело, онда 
је у прогласима слиједила критика цијеле пар-
тијске организације, са изношењем имена пето-
колонаша који нијесу ликвидирани. Због тога је 
дошло до одређеног страха код једног броја у осно-
ви поштених људи, који су се под утицајем пето-
колонаша груписали око њих, стварајући фронт 
против партизанског покрета. Прогласи са таквом 
садржином помогли су четницима да затворе села, 
а петоколонаши чија су имена наведена у прогла-
сима предузели су све мјере да у циљу своје од-
бране придобију за себе своје рођаке, племенике, 
родбину, пријатеље, убјеђујући друге да ће сјутра 
и они бити на реду. 

Страх који је завладао од ликвидације петоко-
лонаша, прије формирања војних четничких фор-
мација, добро је искоришћен за бројно јачање и 
организовано учвршћење четничке организације. 

— У Ђулићима партизани су ликвидирали Р а -
дуна Лекића, учитеља. Ни данас нико не би могао 
са сигурношћу тврдити да се он бавио шпијуна-
жом. Међутим, под утицајем реакције, није био 
присталица народноослободилачког покрета. Сасвим 
је сигурно да је био на самој периферији пете 
колоне у овом селу. Петоколонаши су искористили 
Радунову ликвидацију и од Ђулића створили чет-
ничку базу. Радослав Драговић из Ђулића, апе-
лациони судија, постао је један од руководилаца 
Врховног четничког суда за. Црну Гору са седиштем 
у Подгорици. Велики број сељака из Ђулића остао 
је у четничкој организацији до кра ј а рата. 

Овај и други примјери никако нијесу доказ 
да петоколонаше није требало ликвидирати, напро-
тив, није се могла водити народноослободилачка 
борба без ликвидације петоколонаша. То је само 
доказ да и сарадници окупатора морали су се рас-
кринкати као издајници да би добили народну 
подршку, а тиме се постигла и политичка побједа. 
За то нам најбоље служе примјери касније ликви-
дације Вуксана Бакића, Милутина Јелића, Велич-
ка Бојовића, Ђока Рачића, који су се у сарадњи 
са окупатором потпуно компромитовали, иако су 
неки од њих уочи рата били веома цијењени. Ли-
квидацију ових петоколонаша народ је плебисци-
тарно одобрио, а народноослободилачки покрет по-
литички се учврстио. 

Делегати су успјели да њихове оцјене о раду 
партијских организација на подручју ОК Колашин 
покрајинско руководство прихвати као своје. Неке 
од тих оцјена, као што смо раније навели, биле су 
врло оштре, у основи нетачне, до кра ј а субјективне 
и имале су призвук грађанских, зеленашко-бјела-
шких размирица и свађа. Такве оцјене односиле су 
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се и на рад партијске организације на подручју 
среза андријевичког. На јтежи изрази за наведени 
период дати су о раду партијске организације на-
шег среза као и ширег подручја — подручја ОК 
Колашин. Такве оцјене нису дате или нису бар 
објављене у току НОБ-а ни за једну другу пар-
тијску организацију у Ј у г о с л а в и ј и . . . „Обиловање 
туђих елемената, који саботирају рад партије" и 
.Тсвојим капитулантским и ликвидаторским ставом 
доводе у опасност Партијску организацију". (том 
Ш/4, док. 10). 

У вријеме за које се да је ова оцјена о раду 
партијске организације у андријевичком срезу, 
постојала је јединствена и врло јака партијска 
организација у којој је радило десетак истакнутих 
револуционара, познатих у Црној Гори, Косову и 
Србији. Та партијска организација је дисциплино-
вано, савјесно и одлучно извршавала своје задатке. 
У том периоду, за који се да је овако тешка оцје-
на, политички секретар среске партијске органи-
зације био је Бранко Делетић, познат, цијењен и 
омиљен партијски руководилац колико на терену 
андријевичког среза, толико и у цијелој Црној 
Гори. Био је познат револуционар прије рата, ис-
тицао се храбрим држањем пред полицијом, скро-
ман, сталожен, промишљен и одлучан. Радио је 
извјесно вријеме као комуниста у Подгорици. По 
својим заслугама и особинама могао је и прије 
рата и у устаничким данима да буде члан ужег 
дијела ПК и у случају примјене најоштријих 
критерија. Он је своје особине преносио на пар-
тијску организацију, а из партијске организације 
примао све што је добро, револуционарнсг и кори-
сно. Његова комунистичка свијест огледа се и у 
његовој објективности приликом давања оцјена 
о раду партијске организације уопште и сваког 
члана посебно. Њему није било својствено да при-
крива тешкоће, нити да одузима и смањује ври-
једности других. Овако тешка оцјена о раду андри-
јевичке партијске организације, по природи ствари, 
пала је и на партијско руководство и на самог 
партијског руководиоца. Оцјена је очигледно при-
страсна, субјективна и долази од људи који носе 
неку горчину из давних времена и памте неправде 
које су чинили противници комуниста. Бранко 
Делетић је погинуо као политички секретар, ра -
дећи, ратујући и спроводећи на овом терену, у 
живот линију ЦК К П Ј и ПК за Црну Гору. Његова 
погибија баца у зас јењак његове критичаре, а ф а к -
тички и стварно (иако не формално) цијепа у па-
рампарчад хартију са тешким оптужбама, које се 
односе на рад партијске организације. Као што 
смо већ казали, Бранко је и у часу своје погибије 
био јунак и комуниста. Прво је са ватре склонио 
Б а ј а Јојића, организационог секретара МК, да не 
би ни мртав изгорио, а онда је јуришао на четнике. 
Бомбе су му откинуле руке и ноге, али четници 
су га затекли живог. У свом звјерском, фашистич-
ком бијесу ископали су му једно, па доцније и 
друго око. Непријатељ је добро знао вриједност 
Бранкову, вриједност андријевичких комуниста, и 
светио се за поразе дотадање и будуће. У периоду 
од устанка до састанка ПК, када је дата наведена 
оцјена на територији андријевичког среза, партиј-
ска организација се обрачунала са двојицом ко-
муниста. Један од њих је Војиновић из Трепче, 
који је био пошао у четнике. Други није прихватио 
задатак да ликвидира свог стрица познатог петоко-
лонаша. Овај други био је опортуниста, колебљив 
али никад није био четник. Напротив, 1943. године 

поново је пошао у партизане и погинуо као борац 
у једној пролетерској јединици. Ни погибијом није 
могао да се оправда за показани опортунизам. Мно-
ги комунисти су његову погибију жалили, не толи-
ко што није остао жив, колико што им је ускраће-
на могућност да га послије рата критикују и по-
ново искључе из партијске организације. 

Милован Ђилас у свом извјештају Врховном 
штабу НОВ Југославије поред осталог к а ж е . . . 
„Народ је у том питању борбе против окупатора 
једнодушно пошао за нама у свим крајевима изу-
зев Васојевића". (Том П/З док. 26). Милован Ђ и -
лас је са Арсом Јовановићем био одмах послије 
устанка у Андријевици. Он је видио масовно 
учешће народа у устанку. Посјетио је и поло-
ж а ј на фронту и одржао састанак на Мурину са 
Командом за одбрану слободне територије. Саста-
нак је одржан у згради поште. Када је, за вријеме 
састанка, граната однијела кров зграде, Ђилас је 
због „службених" послова одмах пошао у Андри-
јевицу, не чека јући да се на овом састанку упозна 
са ситуацијом на фронту. 

У току најтежег ратног периода, од прољећа до 
кра ја 1942. године, када је четничка организација 
контролисала терен и уз помоћ окупатора звјерски 
се обрачунавала са партизанима, рад партијске 
организације на развијању народноослободилачке 
борбе у андријевичкОм срезу напредовао је упркос 
огромним тешкоћама. Легализовани партизани, 
изузев два-три капитуланта наставили су рад на 
јачању ослободилачке борбе, и партијска и парти-
занска организација их је ангажовала у раду. 
Радуле Јеврић, Војо Бакић, Петар Дедовић, Ха јро 
Шахмановић, Манојло Кастратовић, погинули су у 
току 1942. године као илегалци. Њихови јуначки 
подвизи и херојска смрт били су узор за нове бор-
бе и народ их је у пјесмама опјевао. Многи ко-
мунисти, који су легално живјели, ухапшени су, 
и стријељани. 

Трећег маја 1943. године, основан је Андри-
јевички партизански батаљон, прва и једина опе-
ративна партизанска јединица у то вријеме у Црној 
Гори. Овај батаљон је дејствовао у дубокој поза-
дини фронта. 

У току народноослободилачког рата са територи-
је андријевичког среза погинуло је бораца 700, 
стријељано стараца и дјеце 1035. У току НОР-а 
учествовало је у народноослободилачкој борби 3400 
другова и другарица. Окупатор и квислинзи су 
ради притиска и освете, запалили хиљаде кућа. То је 
лична карта народноослободилачке борбе андрије-
вичког среза, лична карта народа који су кому-
нисти водили, испуњена, исписана и потписана 
крвљу погинулих бораца, исписана народним му-
кама, народним прегнућима, народним жртвама, 
погибијама и побједама у борби за слободу. 

ПЕТА КОЛОНА 

Андријевички срез имао је између два свјетска 
рата добар број школованих људи. Родитељи су 
продавали сву покретну имовину и дио свог зем-
љишта да би школовали бар једно дијете. На јвећи 
број је студирао у Београду, а било је студената и 
у Скопљу и другим мјестима. Када смо то питање 
расправљали уочи устанка и у току НОР-а, рачу-
нало се да у срезу има око 300 резервних официра 



бивше југословенске војске. Међутим, био је и 
знатан број високих функционера у Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца и скоро сви су били 
великосрпски настројени. 

Партијско руководство и партијска организа-
ција су добро познавали све присталице монархије 
и њихова ратна опредељења. Партијска организа-
ција је такође знала и оцијенила да је утицај 
већине ових људи у народу знатан, јер они нијесу 
између два рата жив јели у свом мјесту и нијесу 
показали своје право лице. Велики број ових 
људи имао је могућности да са својих високих 
положаја учини појединцима неке небитне услуге. 

Ова група службеника монархије у својој по-
литичкој оријентацији у току НОР-а имала је глав-
ни задатак да не дозволи стварање војних органи-
зација или органа власти у којима ће комунисти 
били равноправни са другим родољубима. То је 
био чврст став интелектуалне елите. Многи од по-
менутих реакционара били су политички ђаци Ни-
коле Пашића, ватрене присталице династије Кара -
ђорђевића и свих ненародних режима између два 
свјетска рата. Добро су познавали методе рада К П Ј 
по службеној дужности проучавали њену так-
тику, читали прогласе ЦК КПЈ . Многи су посматра-
ли демонстрације радника и студената у Београду. 
Сваки од њих и сви скупа сјећали су се када је 
КПЈ , 27. марта 1941. године мобилисала масе, што 
је пресудно утицало на збацивање владе Цветко-
вић-Мачек. Зато су били орни и спремни, као 
запета пушка, да се политички обрачунају са кому-
нистима. Устанак нијесу могли да спријече. Брза 
и ефикасна побједа устаника у борби коју су кому-
нисти организовали и повели, Пету колону је оша-
мутила, у срце ранила и кретали су се као рањене 
звијери. Брзо су се „снашли" и одмах послије 
устанка били спремни за акцију. Тешкоће у борби 
са њима биле су у томе, што се свако везао за 
своје братство, своје племе, које га дјелимично чу-
ва и подржава. Борба против петоколонаша била 
је ефикасна и једино политички корисна, ако су 
били раскринкани на конкретној сарадњи са оку-
патором. Први јавни сукоб са Петом колоном био 
је одмах послије Устанка, приликом формирања 
Среског народноослободилачког одбора. Платформа 
за формирање овог одбора била је широка. Пред-
виђено је да у Одбор уђу родољуби без обзира на 
политичка опредељења. На конференцији послије 
уводног излагања секретара МК Богдана Нововића, 
иступали су и реакционари. Та ј сукоб је јасно 
показао да ће родољуби имати посла са јаком, 
идејно до кра ја ангажованом реакцијом. Пета ко-
лона је на поменутој конференцији открила карте 
и са њима оштра борба је тек почела. 

Нешто конкретније рећи ћемо о једном броју 
петоколонаша. 

Велимир Јојић, директор гимназије у пензији, 
бивши народни посланик. Активно се бавио поли-
тиком прије Првог свјетског рата, учествовао је у 
Подгоричкој скупштини, 26. новембра 1918. године. 
Био је члан Среског национално-четничког коми-
тета 1941. године. Изабран је за члана четничког 
Националног комитета за Црну Гору и Рас, 19. но-
вембра 1944. године. Учествовао је на Светосавском 
четничком конгресу у селу Ба (26.—28. јануара 1944. 
године) као представник црногорских четника. 
Конгрес у селу Ба имао је амбиције да дефини-
тивно организује власт у будућој држави (АУИ-
СА, СО — Р—25). 

Радослав Драговић, из Ђулића, виши државни 
тужилац, у току НОР-а је био судија и један од 
руководилаца Врховног четничког суда у Подго-
рици. 

Милутин Јелић, бивши народни посланик Кра -
љевине СХС, био је члан Подгоричке скупштине 
од 28. новембра 1918. године, а послије Устанка, 
јула 1941. године био је члан делегације која је 
изашла у сусрет Италијанима на Чакору. Био је 
члан делегације која је ишла Код Пирција Биро-
лија на Цетиње, новембра 1941. године, на савје-
товање — како да се „умири земља". Био је члан 
Четничког среског политичког комитета и један од 
најактивнијих петоколонаша у срезу. 

ЈБубо Вуксановић, бивши окружни начелник у 
Пећи, учесник на Солунском фронту, помоћник 
Врховног аграрног повереника и помоћник мини-
стра за пољопривреду у влади Краљевине СХС, био 
је члан четничке групе Војводе Вука између два 
свјетска рата. Послије Устанка наименован је за 
предсједника „Среског одбора спаса". Био је и 
члан Централног националног одбора формираног 
по одобрењу фашистичког гувернера за Црну Гору 
— августа 1941. године. 

У првој половини 1943. године радио за Њема-
чку обавјештајну службу, преко Јозефа Свингера, 
а касније преко др Крамарца (Кгатагг) и Ота 
Мајера (ОМо Мауег). Имао је удела у хапшењу 
Павла Ђуришића у мају 1943. године. („К81ЈР — 
Т. „8ш01гс1" Раг(;у и „Ба^^ег" раг1у) — Др Радоје 
Пајовић контрареволуција у Црној Гори стр. 421." 

„Министар Р а ј х а за Југоисток X. Нојбахер, био 
је принуђен да интервенише и посредује у измире-
њу велико-српских снага и сепаратиста у Црној 
Гори у циљу формирања народне управе. „На ин-
систирање њемачких в л а с т и . . . потписан је спо-
разум" који је садржао две основне тачке: 

1) Борба против комуниста и свих субверзивних 
елемената. 

2) Борба против свих страних утицаја. 
Када су Њемачке јединице ушле у Црну Гору, 

први задатак им је био да разоружају тамошње 
Италијанске гарнизоне. 

„ЈединЦце \Уегћтасћ1а су се у Црној Гори одмах 
груписале на начин који би им омогућио да пре-
сретну евентуални покушај искрцавања западних 
савезника на овој т е р и т о р и ј и . . . Уложено је много 
труда да се ликвидирају антагонизми између раз-
них струја и да се оне све слију у заједничко ко-
р и т о . . . све ово је дошло до и з р а ж а ј а у самој Цр-
ној Гори стварањем тзв. Народне управе и да у 
политичком погледу обезбиједи трећем Не1сћи те-
риторију на којој су се водиле војне о п е р а ц и ј е . . . 
Карактеристичне су двије струје „бјелаши" и „зе-
лењаши". Прва је била присталица велико-српског 
програма. Друга је испољавала сепаратистичке или 
федералистичке тезе борећи се против Београдског 
централизма који је негирао постојање Црногор-
ског народа". 

Послије капитулације Италије Црна Гора је 
потпала под Њемачку окупацију. №ићаећеег се 
трудио да формира и одржава заједницу свих гру-
па, уз садејство припадника организације ДМ. Њ е -
гов експонент за Црну Гору и Албанију био је сав-
јетник Министарства иностраних послова Крамарц, 
чије је еједиште било на Цетињу. Ове су тежње по-
магали и експоненти Аћ^/ега у Црној Гори. Насто-
јањем окупатора образована је новембра 1943. го-



дине „Народна управа" у чијем саставу је било 
елемената разних грађанских струја, четника и 
љотићеваца. На челу је стајао Љубо Вуксановић 
који је нарочито заступао идеју о прикључењу 
Црне Горе Недићевој Србији. Народна управа по 
наређењу генерала Кејпер-а формирала је своју 
жандармерију, преки војни суд, а затим и „На-
родни суд". Значајно је као илустрација хетеро-
гености у саставу и схватањима у „Народној упра-
ви" да су четници могли имати сопствене судове 
који су судили у име краља Петра другог. Дошло 
је до реорганизације у саставу „Народне управе", 
јуна 1944. године, којом приликом су мјесто „зеле-
наша" дошле друге личности. Љубо Вуксановић, 
који је остао на челу „Народне управе" формули-
сао је тада основне задатке. Народна управа се сма-
тра неком врстом ф и л и ј а л е Недићеве владе. Због 
тога се употребљава назив „управа" а не „влада". 
Љубо Вуксановић је одржавао са Недићем везу пре-
ко бившег помоћника министра унутрашњих посло-
ва старе Југославије Срђе Петровића. Била је до-
несена и Резолуција о присаједињењу Црне Горе 
Недићевој Србији. Међутим, врховно руководство 
Ке1сћа није се могло одлучити да формално донесе 
у том погледу одлуку, мада је Иеићасћег то у Бео-
граду и на Цетињу стављао у изглед, а у Берлину 
настојао да дејетвује у том смислу. Неггпап № и -
ћасћег је био опуномоћник Министарства спољних 
послова Ве1сћа за Југо-исток. 

„Народна управа" је формирана почетком но-
вембра, а званично увођење у дужност извршено 
је 10. новембра 1943. године. У Народну управу 
ушли су: Љубо Вуксановић, предсједник и ресор 
унутрашњих послова (др Радоје Пајовић исто 
дјело стр. 422). 

Новица Поповић, из Шекулара, бивши народни 
посланик, између два свјетска рата бавио се и 
обавјештајним радом, да јући податке органима 
унутрашњих послова Краљевине СХС о стању у 
Плаву и Гусињу, Косову и Метохији. Новица је 
служио као „експерт" за „Турско" питање. Стално 
се „бринуо" о насељеницима. У току НОР-а, Но-
вица је вршио једну од водећих петоколонашких 
функција , што се може закључити из накнадног 
излагања. 

Замисао Драже Михаиловића била је да обез-
бједи повољну војну ситуацију на Балкану. 

Такав задатак повјерен је Павлу Ђуришићу. 
Павле је планирао да концентрише бројне чет-
ничке снаге у Скадру. По замисли Павла Ђуриши-
ћа тамо би поред четника дошле националистичке 
снаге из Албаније и Грчке. Према томе та ј реон 
би био бастион у борби против комуниста на Б а л -
кану. То је нека врста четничке балканске ф е -
дерације. Може се вјеровати да је емигрантска 
влада краља Петра у Лондону, умијешала своје 
прсте у те не тако наивне комбинације. О томе 
говори др Радоје Пајовић у поменутом дјелу: 

. . . „Уздајући се у погодност терена за одбрану, 
а увјерен да ће им Њемци дати довољно оружја 
и вишкове хране, Ђуришић је сматрао да би једна 
четничка групација од 100.000 људи могла да се 
одржи једно вријеме, како би омогућила искрца-
вање краља, избјегличке владе и Југословенске 
војске ван отаџбине, а скренула на себе пажњу 
Англо-Американаца". 

Павле Ђуришић је у октобру 1943. године у Ска-
дар послао Новицу Поповића, Марка Вучељића и 

друге да преговарају са националистима Албаније 
за реализацију наведене замисли. Дошло је до пре-
говора. О тим преговорима Новица Поповић дао је 
исказ о садржини преговора, следеће обавештење: 

„1. Да се изврши обједињење „националних" 
албанских снага и четника под врховном командом 
Драже Михаиловића; 

2. Да Скадар буде сједиште Врховне команде; 
3. . . . 
4. Да вођство албанских националиста осигура 

цјелокупну исхрану 100.000 четника за шест мје-
сеци. 

5. Да се уклоне политичке границе између Црне 
Горе и Албаније до коначног обрачуна с кому-
н и с т и м а . . . 

(Др Радоје Пајовић — исто дјело, стр. 516). 
Издвојили смо ових неколико података, од мно-

штва других везаних за петоколонаша Новицу 
Поповића, да се бар делимично види колико је 
крупну улогу играо овај издајник. За неупућене, 
Новица је био миран човјек, а једини му је гријех 
што није сарађивао са партизанима. Рат је про-
водио у Шекулару, нигдје није ишао и никоме 
није сметао. 

Богић Милошевић, професор из Матешева, пред-
сједник четничког удружења у Далмацији између 
два свјетска рата, учесник је у формирању та јне 
официрске организације у Лијевој Ријеци од 19 
чланова, јула 1941. године. Организатор милиције 
у Матешеву. Много је допринео и за организовање 
милиције у Барама Краљским (150 милиционера), 
а радио је и на организацији милиције у Преко-
брђу. Један је од организатора покоља извршеног 
на мучки начин против партизана у Барама К р а љ -
ским. 

Вуксан Бакић је био на јактивнији петоколонаш 
у устанку и за вријеме формирања Среског нацио-
нално-ослободилачког одбора. Прво је покушао да 
разбије конференцију, а када му то није успјело, 
настојао је на сваки начин да одбор преузме у сво-
је руке. Био је члан Националног четничког коми-
тета за Црну Гору. Вуксан Б а к и ћ је у току НОР-а 
био један од на јвећих петоколонаша Црне Горе и 
идејно најопредељенији. 

Мјесто и улога Вуксана Бакића у четничком 
покрету види се и из саслушања Воја Лукачевића 
које у свом дјелу наводи Др Радоје Пајовић. 

„Др Јово Тошковић је од Драже Михајловића 
добио налог да успостави контакт са осталим чла-
новима Националног комитета Вуксаном Бакићем и 
Бошком Бојовићем . . . Тошковић се састао са Вук-
саном Бакићем" (Др Р. П. исто дјело стр. 362 — 
РС УП — Т Записник о саслушању Воје Лукаче-
вића). 

Дража Михаиловић је Вуксана наименовао за 
министра правде у будућој држави (Дневник Вла-
димира Дедијера). 

Величко Бојовић, мајор бивше Југословенске 
војске, ратник на Солунском фронту био је члан 
Команде за одбрану слободне територије у андри-
јевичком срезу, јула и августа 1941. године. Послије 
одласка у четнике вршио је разне војне дужности. 

„За команданта Корпуса именован је Величко 
Бојовић а за команданте бригада: Прве беранске 
Милија Ћеранић, друге беранске Бранко Ђурашко-
вић, колашинске Лека Вујисић, а за команданта 
андријевичке бригаде Алекса Лалић" (Записник о 
саслушању Воје Лукачевића). 



Комунисти позадински радници, открили су Ве-
личка Бојовића у селу Бојовићима у јесен 1943. 
године, када је Андријевица била у партизанским 
рукама. Као командант четничког корпуса припре-
мао је напад на Андријевицу. Ухваћен је на изради 
плана за заузимање Андријевице у којој су били 
партизани. Народни суд га је осудио на смрт стри-
јељањем. 

Алекса Лалић је био жандармериски официр у 
старој Југославији. Преокупација и омиљени занат 
био му је да прогони комунисте. Професионално 
деформисан налазио је задовољство у хапшењу и 
ислеђењу комуниста. За њега су комунисти били 
звјери с којима је спреман да се обрачуна у сва-
ком моменту. Амбициозан, похлепан за чин и по-
ложај . Све те амбиције могао је реализовати је-
дино на крви бораца народноослободилачког рата. 
Међу свим четницима био је познат као кољач. 
Бестијалност, разбојништво, дрскост, безобзирност 
то је био његов ниво, понашање и свакидања 
пракса. Документа говоре о њему као немачком 
шпијуну. Да би се бар делимично сагледао овај 
издајник цитираћемо неколико података из бројне 
документације овог немачког шпијуна. 

„Све четничке снаге су биле концентрисане у 
рејону Подгорице преформиране су по територијал-
ној припадности у десет бригада и два корпуса . . . 
Острошки корпус . . . зетски корпус, а колашинска, 
андријевичка и беранска бригада биле су у саставу 
посебне Команде оперативних трупа (командант 
Алекса Лалић) (АУП, ЧА, ЦГ-1131 и 1132). Бројно 
стање свих четничких јединица у Црној Гори било 
је око седам хиљада људи (АУП, ЧА, ЦГ-Б-1731/1 
Са четницима се повлачио и Митрополит Јоаникије 
са 56 свештеника (Архивски фонд вјерске комисије 
1УЦГ — др Р. П. страна 524)." 

Алекса Лалић, жандармеријски поручник. Ко-
мандант јуришне четничке бригаде (А VII, ЧА, ЦГ-
-Б-1000). Био је наименован за команданта Комског 
четничког корпуса (АУП, ЦГ-Б-2380 — накнадна 
четничка архива). 

Од наших раде отворено са Нијемцима само Ла-
лић (Алекса) и Светозар (Добрашиновић). Раде 
добро." (АУП, ЧА књига депеша ЦГ-3 депеша 
Рада Перхинека Врховној четничкој команди бр. 
220 од 26. октобра 1944. године). 

Душан Арсовић из Краља био је поручник 
правне струке. Његова биографија упућује да се 
ради о шпијуну кога је обавјештајна служба ф а -
шистичке Италије доста рано прије рата везала за 
себе. У току рата ради и за немачку обавештајну 
службу. 

Први четнички командант Андријевичког среза 
послије Јулског устанка, (А VII, ЧА, ЦГ-В-58). 

Душан Арсовић, организовао је обавештајну 
службу, сарађивао у хапшењу родољуба, органи-
зовао ислеђивање и притом примјењивао је драс-
тичне методе да изнуди признања о учешћу у 
НОБ-и. 

Душан Арсовић је мучио родољубе у затвору по 
злу познатој „барутани" Краље, и кога су назива-
ли Васојевички Дахао. Послије капитулације Ита-
лије веома брзо се оријентише према Нијемцима 
и њима исто толико служи као и Италијанима. Из 
података о дјеловању обавештајних служби у то-
ку окупације могло би се закључити да је као 
њемачки шпијун контролисао рад италијанске оба-
вештајне службе а у исто вријеме и контролисао 

рад италијанског окупатора по ж е љ и и за рачун 
Ниј емаца. 

Одмах послије капитулације Италије, Арсовић 
је стекао велико повјерење Немаца и брзо је на-
предовао. У августу 1944. године наименован је за 
замјеника Павла Ђуришића. 

Четнички капетан Драгиша Ба јић пише Ђу-
ришићевом замјенику Душану Арсовићу од 29. 
августа 1944. године пише: 

„На Андријевицу рачунам да је напад био у 
току синошње н о ћ и . . . Народ је спреман цио да се 
преда партизанима, па и оно што је са њима било 
избјегло зашто има потпуно право а и ја сам одо-
брио јер му заштите никакве не могу дати. Вјеру-
јем да ће те и мене самога са петокраком затећи, 
јер из народа немам куда. 

Душане, ситуацију свати онако како је, јер ову 
психозу немогуће је више поднијети." (АУП, ЧА, 
ЦГ-В-1286 — Др Радоје Пајовић страна 527). 

Улога Душана Арсовића јасно се види из до-
кумената. 

„Посебна улога била је намијењена четничким 
герилским групама, командантима ових група до-
стављена су упутства преко курира. У наредби 
Ђуришићевог заступника у Санџаку Душана Ар-
совића од 10. августа 1944. године се каже : сви 
вође герилских група и подгрупа и командант ге-
рилског сектора дужни су сво своје герилско 
особље непоштедно ставити у борбу против кому-
ниста, ноћу између 13. и 14. августа 1944. године а 
тачно према мојим већ издатим и достављеним 
упутствима." (А^П, ЧА, ЦГ-В-1113). 

Из следећег документа види се колико је Душан 
Арсовић стекао поверење код Немаца. 

„Ђуришић је у мају 1944. године у Београду 
одржао састанак са Миланом Недићем, опуномоће-
ним министром Кајсћа за Југо-исток ЗМојћасћегот. 
Састанак је био посвећен слању оружја и намир-
ница Ђуришићевој војсци. На овом састанку Ни-
јемци су инсистирали да се форсира формирање 
ЦДК (Црногорски добровољачки корпус) од 5.000 
људи." Споразум је постигнут (А^П, ЧА, ЦГ-Х-
-529). 

Ђуришић је послао Душана Арсовића у Београд 
да би се поменути споразум реализовао. „Првих 
дана јуна Арсовићева група се вратила од Недића 
са позитивним вијестима . . . упућено је 10 вагона 
жита . . . три вагона ратне опреме (око 3.000 пушака, 
150 аутомата, око 80 тешких митраљеза, 38 мино-
бацача, шест топова, 2.000 пари ципела . . . 20 ками-
о н а . . . " (др Радоје Пајовић наведено дјело страна 
473-АВ-П, ЧА ЦГ-Х-444 12. јул 1945. године). 

Командант свих четничких герилских група био 
је Павле Ђуришић, а његов заступник за Санџак 
Душан Арсовић. „Душан Арсовић је наредио да 
се на територији прве и друге Милешевске брига-
де изврши мобилизација . . . а муницијом и храном 
снабдијевали би се од њемачких власти у Прије-
пољу." (А VII Наредба Д. Арсовића стр. пов. бр. 258 
од 12. августа 1944. године). „На та ј начин у овој 
операцији је укупно узевши ангажовано 10.000 
људи". (Др Радоје Пајовић наведено дјело страна 
491). 

Душан Арсовић је један од организатора покоља 
у Барама Краљским, он је организатор убиства 
Бранка Делетића и Б а ј е Јојића. 

Ђорђије Лашић, рођен у Лијевој Ријеци, гене-
ралштабни мајор. У току Устанка јула 1941. године 



био је члан партизанске команде за одбрану сло-
бодне територије, и тада је петоколонашки дјело-
вао. Он је као члан партизанске команде у 
јулу 1941. године формирао тајну официрску ор-
ганизацију у Лијевој Ријеци која је имала зада-
так да се бори против партизана. За рад ове 
организације донесена су правила од 37 чланова. 
Организација се звала „Гвоздена рука". Оваква 
организација у Црној Гори постојала је још само 
у Никшићу. 

„Високом одлуком његовог величанства Краља 
Петра II стр. пов. бр. од 15. октобра 1941. године, 
предате радио-путем преко команданта свих југо-
словенских снага у отаџбини ђенерала Г. Драже 
Михаиловића, одређен сам за команданта свих 
југословенских трупа у Црној Гори. Истом одлуком 
наређено је да ми се одмах ставр на расположење 
сви активни и редовни официри и подофицири и 
сви обвезници оперативне и резервне војске и сви 
чиновници. Такође стављено је у дужност свим 
властима сходно ратним законима Краљевине Југо-
славије да ми пруже пуну сарадњу као представ-
нику редовне југословенске војске. Командант ђе-
нералштабни мајор Ђорђије Лашић." (Зборник — 
том Ш/1У док. 190). 

„Између Нијемаца и Лашића потписан је спора-
зум о заједничкој борби против народноослободи-
лачког покрета. Поред друге помоћи Нијемци су 
том приликом обећали Лашићу да ће његовим на-
ционалистима предати заплијењено италијанско 
наоружање изузев артиљерије." (А VII, ЧА, књига 
предатих депеша ЦГ — депеша од 26. октобра 1944. 
године). 

Из наведених података о раду водећих петоко-
лонаша лако се могу увидјети тешкоће с којима 
се борио народноослободилачки покрет у андрије-
вичком срезу. Група официра око Ђорђија Лашића 
била је спремна да на позив краља и емигрантске 
владе у Лондону, као и на позив окупатора ступи у 
братоубилачку борбу. Емигрантска влада и краљ 
били су се смјестили у престоници Велике Брита-
није која је била у блоку савезника против Хитле-
ра. Влада краља Петра у очима народа, у почетку 
рата није била влада која са окупатором сарађује 
као што је то био случај са владом Милана Неди-
ћа, Анте Павелића, Рупника и других петоколо-
наша. Због тога је емигрантска влада у Лондону 
успјела у почетку рата, да прикрије своју сарадњу 
са окупатором. 

ЦК К П Ј је стално указивао у својим прогла-
сима да буржоазија неће бранити земљу. Пароле 
које је Комунистичка партија Југославије дала 
„Бранићемо Караванке", „Бранићемо земљу", „Бо-
ље рат него пакт", учиниле су је популарном, 
родољубивом партијом. Емигрантска влада акаде-
мика проф. Слободана Јовановића добро је зна-
ла да је народ збацио владу Цветковић-Мачек. 

Краљевска влада у Лондону је хитно предузи-
мала кораке да би организовала борбу против на-
родноослободилачког покрета. Шпијуна — пуков-
ника Дражу Михаиловића унапредила је у чин 
ђенерала и наименовала за команданта војске у 
отаџбини, а истовремено га поставила и за мини-
стра војске у својој влади. Свом војнику и мини-
стру одобрила је сарадњу са окупатором. Главни 
задатак „војске у отаџбини" био је борба против 
народноослободилачке војске, да би се монархији 
обезбједило мјесто послије рата. 

Дража Михаиловић, као министар војске еми-
грантске владе, наименовао је мајора Ђорђија Ла-
шића за команданта четника Црне Горе, Боке и 
Санџака, а за команданта Лимско-санџачких од-
реда капетана Павла Ђуришића. Откуд Дражи 
толико повјерење у њих двојицу? Лашић је био у 
команди за одбрану слободне партизанске тери-
торије андријевичког среза. Павле Ђуришић такође 
је био ангажован у устанку. 

Како Дража Михаиловић наименује мајора за 
команданта свих четника Црне Горе и Санџака, 
код толико официра који су имали веће чинове од 
њега — потпуковника, пуковника и приличног бро-
ја генерала. Сви они су имали много више војнич-
ког знања и искуства, заузимали су далеко одго-
ворније положаје у војсци старе Југославије. Због 
чега Дража Михаиловић да наименује капетана 
Павла Ђуришића, који је родом из околине Под-
горице, за команданта свих четника у Лимској 
долини код толиког броја виших официра? Све је 
ово утолико чудније што је Павле Ђуришић постао 
командант четника у Васојевићима. 

Није тешко закључити да је окупатор те своје 
кадрове имао раније на вези, да је ту фашистичко 
окупаторска кадровска политика дошла до изра-
ж а ј а . Фашисти су поставили за команданте Дражу, 
Лашића, Ђуришића и друге своје сараднике, као 
људе са којима су имали везу прије окупације 
Југославије. 

Тако и једино тако може се објаснити органи-
зованост, и упорност једног броја бивших официра 
у стварању четничких јединица и њихово пуно 
ангажовање на страни окупатора у борби против 
партизана. 

Емигрантска влада у Лондону као представник 
југословенске буржоазије, није се двоумила око са-
радње са окупатором у борби против партизанског 
покрета коме су на челу стајали комунисти. Више 
се плашила борбе коју су организовали комунисти 
него окупатора. Очекивала је да ће јо ј савезници, 
у првом реду Велика Британија, омогућити да дође 
на власт па је без икакве резерве дала четничким 
јединицама директиву да у борби против парти-
зана не бирају средства да и једног и другог оку-
патора узимају као савезнике. Цијелу ту оријента-
цију буржоазије у формирању четничког покрета 
као класног покрета неки, нијесу увидјели. Они 
су сматрали да се ликвидацијом појединих пето-
колонаша ликвидира пета колона у цјелини, к л а -
сни непријатељ — бивша буржоазија и све оно 
што може стајати на путу ослобођења. Овим ни-
како не желимо да тврдимо да ликвидација сваког 
петоколонаша није била корисна. Напротив, ликви-
дација Пете колоне била је неопходна али питање 
је било када ликвидирати петоколонаша и у којим 
условима. 

Партијска организација у срезу је веома успјеш-
но развила рад унутар четничке организације. 
Симпатизери К П Ј имали су задатак да стварају 
партизанске пунктове у четничким редовима. У том 
погледу постигли смо добре успјехе. Изнијећемо 
један моменат у октобру 1943. године, када су осло-
бодиле Андријевицу, јединице другог корпуса, ишле 
су тако рећи кроз слободну територију. „Четници 
нијесу успјели да пруже озбиљнији отпор Ударној 
групи, а на Трешњевику јо ј се предала група од 
око 200 четника са десет пушко-митраљеза и два 
топа, која је била добила задатак да пружи одсутну 



одбрану" (Др Р.П. страна 405-А VII, ЧА, Књига 
предатих депеша ЦГ — VI, депеша Р. Перхинека 
Дражи Михаиловићу бр. 186, од 13. октобра 1943. 
године). У вези са догађајима око ослобођења Ан-
дријевице делегат Врховне команде Рудолф Пер-
хинек јавља Дражи Михаиловићу депешом: „Ста-
ње је онакво како сам предсказивао у свим по-
следњим депешама. Није критично већ очајно. 
Наши су без икаквог морала. Уопште се више не 
бију. Би је се још Павићевићев јуришни батаљон 
и Лалићевих нешто. Све друго само нега и бега. 
Ако пукне пушка нигдје никога не заустави (А-^П, 
ЧА књига предатих депеша ЦГ — III — депеша 
бр. 195). 

У току 1944. године окупатор је упорно јаким 
снагама, нападао слободну територију апдријевич-
ког среза. Тим операцијама он је тежио да омо-
гући повлачење немачких армија из Грчке, преко 
Македоније, Пећи и Андријевице у правцу Њ е -
мачке. Све ове операције Хитлерове армије пра-
тили су на нашој територији, њемачки сателити: 
балисти са Косова, вулнетари са територије Плава 
и Гусиња и четници из нашег среза, као и четници 
са територије беранског и бјелопољског среза који 
су се налазили у Врмоши — Албанија. 

Четници су политички били раскринкани до те 
мјере да их породице нијесу хт јеле више да крију. 
Омладина из четничких фамилија масовно је ишла 
у партизане као добровољци. Изнијећемо један 
податак који илуструје то стање. 

„Благовремено упозорен од партизанских шта-
бова на појаву јачих непријатељских снага, народ 
се масовно повлачио пред непријатељем, организу-
јући збјегове у неприступачна мјеста. Нарочито је 
народ из андријевичког среза, гдје је непријатељ 
крајем јула извршио велики покољ, масовно пошао 
у збјегове (рачуна се преко 15.000 о с о б а . . . карак-
теристично је да се у збјегове добрим дијелом по-
вукло и четничких породица." (Др Р. П. — Н. Јо -
вићевић, наведено дјело 491—525). 

Обавјештајни рад четничке организације био је 
познат партијској организацији среза. Највеће ко-
ристи у том погледу пружио је Александар Миш-
ковић-Божовић, који је до кра ја рата остао 
неоткривен. Партизани — обавјештајци су на ври-
јеме обавјештавали многе родољубе да ће бити 
ухапшени. (Марка Фатића, адвоката из Цецуна и 
др.) Партијска организација је пронашла архиву 
Љуба Вуксановића, предсједника владе Црне Горе 
под њемачком окупацијом. Све нам је то веома 
много користило у борби против добро организо-
ване пете колоне. 

Велики број грађана четници су на силу моби-
лисали. Многи од њих су се предавали партиза-
нима у борбама, код Колашина 1942. године, у IV 
непријатељској офанзиви, на Неретви, око Калино-
вика, у Санџаку. Приликом повлачења 1944. године 
из Црне Горе, четници су на силу мобилисали 
много породица у којима је било доста дјеце, ста-
раца и жена. У вихорима рата, крећући се са 
Њемцима према аустријској граници, изгинуло је 
много неборачког становништва, које су четници 
гурнули у смрт. 

ОСНИВАЊЕ ЧЕТНИЧКИХ ВОЈНИХ 
ФОРМАЦИЈА 

Концентрација партизанских јединица на Мате-
шеву и њихов пораз у борби са четницима, 22. феб-
руара 1942. године нису досад анализирани, и по-

ред тога што је доста написано о Народноослобо-
дилачкој борби у Црној Гори. Борба на Матешеву 
је в а ж а н догађај у историји Народноослободилачке 
борбе. Послије битке на Матешеву дошло је до по-
влачења партизанских јединица са територије 
Црне Горе, коју од тада контролишу окупаторске и 
четничке снаге све до јесени 1943. године, изузетак 
чине Васојевићи у којима дејствује партизански 
батаљон од почетка маја 1943. године. 

Када се говори о борби на Матешеву, мора се 
нагласити да су бројне партизанске снаге у овом 
мјесту логоровале читав мјесец дана. Комбиновани 
одред „Радомир Митровић" био је састављен од 
партизанских јединица са подручја Црне Горе. Вој-
нички задатак овог одреда, састајао се у томе да 
прође Трешњевик и споји се са андријевичким 
партизанским батаљоном, чи ји се штаб налазио у 
Коњусима. На т а ј начин би комбиновани одред 
„Радомир Митровић" дошао као помоћ партизанима 
у долини Лима — у Васојевиће, како би се онемо-
гућило формирање четничких војних јединица. 

На основу великог броја сачуваних и публико-
ваних докумената из тог ратног периода (друга по-
ловина 1941. године и прва три мјесеца 1942. го-
дине), може се закључити, да су делегати као ин-
ституција били изнад и изван Окружног комитета 
КП Колашин, изнад и изван мјесних комитета, на 
подручју ОК. 

На основу објављених докумената, може се за-
кључити да су ПК и Главни штаб партизанских 
јединица за Црну Гору примили као тачне оцјене 
делегата о војно-политичкој ситуацији на терито-
рији ОК Колашин. Партијско-војно руководство 
Црне Горе узело је као своје оцјене делегата и 
често их је публиковало са својим потписом. 

Овлашћења делегата била су неограничена, а 
у ратним условима, то је значило да је делегат био 
апсолутни војно-политички руководилац, да су 
његова наређења безусловно морала да извршавају 
сва партијско-војна руководства на терену. Делега-
ти ПК и Главног штаба имали су овлашћење да 
смијене појединце са свих партијских и војних 
функција , да смијене руководство, да искључе из 
чланства КП поједине чланове или руководиоце и 
да донесу и спроведу у живот одлуку о стријеља-
њу комуниста. Непосредно или посредно у поме-
нутом периоду смијењен је секретар ОК Колашин 
и сва три секретара среског, односно МК (Андри-
јевица, Беране и Колашин). 

Биле су различите политичке оцјене низу бит-
них питања између делегата и теренског партијског 
руководства. Делегат је, на примјер давао предност 
ликвидацији појединих петоколонаша. Теренско 
партијско руководство схватало је ликвидацију 
пете колоне као свој значајан задатак, али ликви-
дацију је повезивало са разобличавањем петоко-
лонаша, да би околина увидјела да је неко заиста 
издајник. Теренска партијска руководства су уо-
чавала да главна опасност настаје у стварању, 
мимо партизана, војних јединица, везаних за из-
бјегличку владу у Лондону и веома јасно опре-
дјељених против НОР-а. У том,смислу политички 
секретар ОК Колашин Јефто Шћепановић-Чајо је 
од делегата П.К. тражио да Главни штаб пошаље 
у помоћ један број партизанских јединица, да би 
спријечиле оснивање војних формација које до-
бија ју задатак да се боре против народноослобо-
дилачке војске. Мјесто војне партизанске помоћи, 



секретар ОК је добио следећи одговор од делегата 
ПК: „Добио сам твоје писмо и из њега закључио 
да си ти пао под утицај г а л а м е . . . па ти се чини 
да бацимо тамо неколико батаљона да им ништа 
не можемо. Ја сам потпуно сигуран да дођем са 
300 људи да ћу их све р а з ј у р и т и . . . Не смије се 
пасти у оча јање и кукњаву. Стално тражите не-
какву помоћ која ће доћи тек када се нађе за 
потребно да дође." 

I 

У непосредној близини боравка делегата, наста-
јале су четничке организације још у новем-
бру 1941. године. То је територија Санџака која је 
припадала подручју ПК и Главног штаба за Црну 
Гору. „Прва четничка организација у бјелопољском 
срезу формирана је у селу Стројтеници, у расов-
ској општини, на десној обали Лима. У Стројтени-
ци је 26. новембра 1941. године одржана та јна кон-
ференција на којој су учествовали четници из ру-
совске и савинопољске општине. На конференцији 
је одлучено да се формира оружана јединица под 
називом Русовско-бистрички четнички одред са 
четири чете и то: Костеничка, Дебељска, Пећарин-
ска и Расовска. Одред ће бити стављен под коман-
ду Драже Михаиловића, коме ће се о томе под-
нијети извјештај , уз тражење наређења како да 
се управљају и шта да р а д е . . . Организација 
одреда извршена је сутрадан, 27. новембра, када 
се уписало 600 чланова, од којих је половина 
била наоружана". (Др Радоје Пајовић — Кон-
трареволуција у Црној Гори — четнички и ф е -
дералистички покрет 1941—1945. године, страна 
137, издање „Обод" — Цетиње 1977. године). 
„Сви чланови наше организације су једногласно 
одлучили да се ставе под Вашу команду, да се 
боре за краља и Отаџбину", извјештава коман-
дант овог четничког одреда, Миливоје Обрадовић, 
Дражу Михаиловића. (АУП, ЧА, Ц.Г. — V — 1175 
од 5. децембра 1941. године). 

Партијска организација у бјелопољском срезу 
обавјестила је политичко руководство Црне Горе о 
организовању четника: „Четничка активност у 
Бјелопољском срезу (на десној обали Лима) није 
остала незапажена ни партизанском руководству. 
Команда бјелопољске партизанске чете извијести-
ла је 29. новембра секретара Обласног комитета 
К П Ј Санџак: са десне стране Лима четници, српска 
и муслиманска реакција роваре по народу, раси-
пају мржњу. Послали смо људе да организују бар 
једну десетину партизана као нашу фили јалу и да 
раде на разбијању реакције и измирењу Срба и 
муслимана". (Зборник НОР-а Ш/1, докуменат 86-из-
в јештај Томаша Жугића и Сава Дрљевића од 29. 
новембра 1941. године Рифату Бурџевићу). 

„Као резултат удружених напора окупатора и кон-
трареволуционарних снага из Пљеваља, 7. децембра 
1941. године формирана је прва четничка оружана 
јединица у срезу пљеваљском, под називом Брез -
нички четнички одред. Била је састављена од људ-
ства из Пљеваља и Илијинобрдске и Отиловићске 
општине (из непосредне близине Пљеваља) — „Др 
Радоје Пајовић — исто дјело страна 138 (139 — 
АУП, ЧА, Ц. Г — Б — 1707 — Изв јешта ј Штаба III 
батаљона Прве Пљеваљске бригаде Милану Не-
дићу). 

Сасвим јасно и потпуно логично дошло је и до 
формирања четничке организације у Горњем По-
лимљу. „Рудолф Перхинек и поручник Мирко К у -
клић, који су се дотле налазили на подручју Б е -
ранског среза, упућени су у септембру 1941. године 

од стране официра и представника грађанских 
партија са овог терена у Србију. Они су успјели 
да успоставе везу са четничком Врховном коман-
дом". (Записник о саслушању Војислава Лукаче-
вића од 20. марта 1945. године). „Пошто се обавије-
стио о политичкој ситуацији у Црној Г о р и . . . Дра-
жа је предузео мјере да уреди четничко командо-
вање на овом терену. Тако је 15. октобра 1941. го-
дине наименовао за команданта свих четничких 
снага у Црној Гори генералштабног мајора Ђорђи-
ја Лашића, а капетана Павла Ђуришића за коман-
данта четничких снага: у Беранском, Колашинском, 
Бјелопољском, Пријепољском, Пљеваљском и оп-
штинама Барској и Буђевској ." (Зборник НОВ-а 
том. 1И/1У док. 190). 

Ђорђије Лашић је обавјештен да је наименован 
за каманданта четника у Црној Гори, још више 
се активирао у свом раду, а завичајну општину, 
Лијеву Ријеку, планирао да претвори у четничку 
базу. Штаб Лашићевог батаљона налазио се у селу 
Ками неколико стотина метара од штаба итали-
јанског гарнизона. Ђорђије Лашић обавјестио је 
Главни штаб народноослободилачке војске за Црну 
Гору да је формирање Љеворјечког батаљона поче-
так организовања, које припрема, за општи напад 
на Плав, Гусиње и Метохију. Лашић је даље у 
писму обавјестио Главни штаб да се „овај батаљон 
не може укључивати н иу какву организацију која 
носи политички карактер, већ само у племенску 
организацију Црне Горе". Цитираћемо неколико 
захтјева из писма које је Лашић упутио Главном 
штабу: 

„1. Да се Главни штаб за Црну Гору, Боку и 
Санџак састави од представника свих племена Цр-
не Горе; 

2. Да ове представнике изабере народ слободном 
вољом; 

3. Да се судбина Црне Горе преда у руке овако 
састављеном штабу, који ће бити овлашћен за из-
вођење појединачних акција против непријатеља 
до свршетка рата, као и за дизање општег устанка 
ако за то настану повољне околности; 

4. Да се престане са убијањем људи из народа; 
5. Ако се докаже да неко служи непријатељу 

као шпијун или ма шта ради на штету свог народа, 
има да му суди искључиво одређени Народни суд 
кра ја у коме кривац живи; 

6. приликом пропаганде, било политичке или 
идеолошке, не вршити никакав терор, већ остави-
ти народу да се слободно опредјељује; 

7. Послије ослобођења никакве политичке идео-
логије не изводити путем револуције, већ да то 
буде искључиво вољом народа. 

Ако би се прихватио овакав предлог, а посебно 
у погледу реорганизације Главног штаба, и Љево-
рјечки батаљон ће се укључити у ту организацију 
преко племена Васојевића (АП-Т XI 3—1 1941. го-
дине). 

До сукоба четника са партизанима дошло је 
20. јануара увече у рејону Матешева. У тој борби 
теже је рањен Ђорђије Лашић. 

У исто вријеме четници из Бара Краљских и 
Краља напали су двије партизанске чете, које су 
логоровале у дрвеним баракама код Пилане Ђуро-
вића, а ко је су добиле задатак да пређу Трешње-
вик и повежу се са Андријевичким партизанским 
батаљоном. Партизани су били изненађени. Отпор 
је савладан за пола часа. Четничка завјера је 
успјела. 



Павле Ђуришић борио се за престиж, такмиче-
ћи се у издаји са Ђорђијем Лашићем, па је 24. ј а -
нуара 1942. године са четницима напао партизане у 
Лубницама — берански срез. У овом нападу чет-
ници су убили 16, а 27 партизана, који су се пре-
дали стријељали. Добар број партизана који су 
одступили преко Бјеласице, премрзао је. 

Руководиоци двије партизанске чете које су 
настрадале у Барама Краљским били су Вукман 
Крушчић и Војо Анђелић. Вукмана је смијенио 
делегат ПК са дужности секретара МК Колашин 
због „опортунизма" у ликвидирању петоколонаша. 
Вукман познати револуционар са Београдског уни-
верзитета, који се истицао личном храброшћу у 
борби против полиције и љотићеваца. Истакао се и 
као јунак у јулском устанку 1941. године. Његов 
„опортунизам" састојао се у политичкој проми-
шљености и пуној политичкој одговорности за све 
предузете политичке и војне партизанске акције. 
Вукман је био немилосрдан и неумољив према 
издајницима, али му је била страна свака брзо-
плетост и стријељање ситних и неважних, демо-
ралисаних појединаца, чију ликвидацију народ не 
би одобрио. 

За вријеме логоровања код Пилане Ђуровића, 
неколико угледних и поштених сељака из Бара 
Краљских дошло је код Вукмана и замолило га 
да повуче партизане према Матешеву, говорећи 
да ће „Четници из других села, под утицајем Ду-
шана Арсовића и Ђорђија Лашића, напасти ће вас 
овдје, па ћемо ми из Бара Краљских пасти на 
крв". Вукман је тражио да се повуче, али није 
добио одобрење. 

Фронт на Матешеву 

Покољ у Барама Краљским који су завјерени-
чки извршили четници 20. јануара 1942. године и 
крвави обрачун са партизанима у Лубницама 24. 
јануара 1942. године, којим је руководио Павле 
Ђуришић, разбили су у парампарчад илузије да се 
формирање четничких јединица може спријечити, 
ликвидацијом појединих петоколонаша. 

Комбиновани одред „Радомир Митровић" осно-
ван је 18. јануара 1942. године, од 340 људи. Ра -
домир Митровић је био познати комуниста из бе-
ранског среза, а Павле Ђуришић га је убио. Одред 
„Радомир Митровић" сачињавали су: Комбиновани 
батаљон „Вукман Крушчић", Љеворјечки, Кучки, 
Братоножићки, Никшићки батаљон и још неке 
мање партизанске јединице. Прослављени јунак из 
устаничких дана, Б а ј о Секулић, наименован је за 
команданта партизанског, односно Комбинованог 
одреда „Радомир Митровић". Овај одред је одмах 
послије свог формирања напао четнике 22. јануара 
1942^ године у Барама Краљским, где је био 
концећ*а1Јсан велики број четника из овог мј еста 
и других опТНтцна. Партизани су морали да се вра-
те на почетне пдл«јјсаје — на Матешево. Послије 
овог напада четници из жара Краљских позвали су 
остале четнике из В^сојевића да се заједнички 
боре против партђвана на Матешеву. 

Послије партизанског логоровања од мјесец да-
на, четници су напали Комбиновани одред „Радо-
мир Митровић", 22. фебруара 1942. године, и истот-
дана заузели Матешево а с јутрадан Колашин. 

Двије чете Андријевичког партизанског бата-
љона, које су се налазиле у Коњусима, добиле су 

задатак да нападну четнике на Трешњевику 22. 
фебруара, истог дана када су четници напали пар-
тизане на Матешеву. На челу колоне Андријевич-
ког партизанског батаљона био је легендарни ју -
нак Милић Кељановић — Уна муно пол. ком. чете. 
У првом јуришу он је погинуо. Партизани су зау-
зели Трешњевик, али четницима је дошла у помоћ 
артиљерија од италијанског гарнизона у Андрије-
вици. Партизани су били приморани да се повуку 
са Трешњевика. 

Партизански комбиновани одред „Радомир Ми-
тровић", у току два дана, напустио је Матешево 
и Колашин, и организовано се повукао према Мој-
ковцу. 

Да је оданост и јунаштво команданта одреда 
„Радомир Митровић", Б а ј а Секулића, било пресуд-
но, четници не би никада заузели Матешево. Био 
сам заједно са Савом Брковићем и Радулом Јеври-
ћем на Матешеву. Свједок сам јунаштва Б а ј а 
Секулића, који је био у стању да сам сачека 
подивљалу руљу издајника. Б а ј о Секулић је по-
следњи напустио ров, када су се четници при-
макли на 50-так метара и у дивљачком налету 
јуришали су да заробе штаб комбинованог одреда 
„Радомир Митровић". 

Има више узрока за партизански пораз на Ма-
тешеву од 22. фебруара 1942. године. 

— Десет дана послије јулског устанка послата 
је у Црну Гору, казнена експедиција од 100.000 оку-
паторских војника, која се драконски обрачунава-
ла са родољубима; 

— Четници су од самог почетка борбе против 
партизана, били снабдијевани оружјем и исхраном 
из магацина окупатора. Четничке јединице су по-
стале саставни дио Окупаторске регуларне војске. 

— Када се говори о поразу партизана на Ма-
тешеву и када се траже узроци тог пораза, мора 
се та ј догађај довести у везу са формирањем Ан-
дријевичке четничке бригаде у Краљима, 12. ј а -
нуара 1942. године. На окупу су били сви истакнути 
петоколонаши и официри старојугословенске вој-
ске са територије Андријевице, који су се чвр-
сто везали за четничку организацију. У К р а -
ље су такође били присутни партизани са тери-
торије андријевичког среза, са задатком да оне-
могуће формирање ове прве четничке бригаде у 
срезу. Да су партизани напали организаторе чет-
ника, тада у Краљима, уништили би војно-поли-
тичку главу четничке организације. То је била 
руководећа снага, како у борби на Матешеву, тако 
и у свим другим борбама против партизана до 
кра ја рата. Напад партизана на ове четничке ор-
ганизаторе био је могућ и нужан и свакако био би 
пропраћен са бројним жртвама. Ово је један од 
највећих партизанских пропуста у току НОР-а на 
територији Андријевичког среза. 

— Четничка организација је успјела да окупи 
и активира све познатије интелектуалце, приста-
лице монархије који су је приказивали као војску 
емигрантске владе, Владе краља Петра, владе која 
заједно са Савезницима води борбу против ф а ш и -
стичког блока: Берлин—Рим—Токио. 

— Четничка организација формирала се и у сво-
јим редовима окупила официре и подофицире ста-
ре југословенске војске, жандарме, граничаре и 
финансе; » 

— Пораз партизана на Пљевљима унио је помет-
њу у партизанске редове у Црној Гори; 



— Послије јулског устанка, када је ослобођена 
\ндријевица, по наређењу вишег партизанског ру-
соводства, формиран је фронт за одбрану слобод-
хе територије. Фронт се простирао од Шекулар-
:ких планина, преко Чакора, до Мурине, па преко 
Виситора и Комова до близу Подгорице. Фронт је 
5ио веома дугачак, исцрпљујуће је дјеловао. Мо-
шлисани су сви одрасли мушкарци. Пета колона 
е у позадини фронта активно роварила, нагла-
цавајући бесперспективност борбе против тако 
!ројног непријатеља као што су окупатор, балисти 
[ вулнетари. Наглашавала је да комунисти нијесу 
1еални, када планирају тако дугорочну борбу, а зна 
е да немају сопствене војне кадрове. На фронту 
е почело осипање, дезертерство, пета колона је 
:ијала панику; 

— Комбиновани одред „Радомир Митровић" ло-
оровао је на Матешеву мјесец дана и омогућио 
етницима мобилизацију и концентрацију. За ври-
еме овог логоровања у прогласима овог одреда и 
;ругих војних партизанских руководстава написа-
:о је много пријетњи. У тим прогласима има при-
вука бјелашко-зеленашких свађа. Одва ја ју се Ва-
ојевићи од Црногораца. Не издва ја ју се јасно и у 
[овољној мјери четници — убице у Барама К р а љ -
ким и Лубницама од Васојевића. Све је то у вели-
:ој мјери унијело пометњу. Четници у Лимској 
олини у својим прогласима позивали су на моби-
изацију и одбрану од зеленаша који логорују 
[а Матешеву; 

— Четници су у својим прогласима цитирали 
[артизанске прогласе ,у којима се Васојевићи под-
ајају од Црногораца и у којима се изражава при-
гтња. Цитирали су и списак петоколонаша који 
у одређени за стријељање и оцјене о опортунизму 
омуниста у Андријевичком срезу, оцјене које је 
ао делегат Главног штаба, и које су биле публи-
:оване; 

ШДРИЈЕВИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ БАТА-
ЂОН ПОСЛИЈЕ ПОВЛАЧЕЊА ЦРНОГОР-
ЖИХ ПАРТИЗАНА ЗА БОСНУ — ПРО-
1ЕЋЕ 1942. ГОДИНА 

У марту 1942. године дошло је до расформирања 
ндријевичког партизанског батаљона. Да би се 
равилно и објективно оцијенио овај догађај, по-
пужићемо се документима из 1942. године и сје-
ањима партизана, учесника у тим догађајима. 

Окупатор је са доста искуства и веома спретно 
рганизовао братоубилачку борбу. Италијански 
>ашисти су као окупатори дошли у нашу земљу 
а богатим искуством у борби против антифашис-
ичких снага, а посебно у борби против комуниста 
ао најдоследнијих бораца против фашизма. До-
1ли су на власт 1921. године и стекли су 
скуство у борби против демократских снага, добро 
у знали улогу комуниста у антифашистичкој 
орби. Фашистичка Италија била је неупоредиво 
ојнички слабија од нацистичке Њемачке, али у 
орачуну са антифашистима и служила се методи-
а које није било лако открити. Фашистичко иску-
гво у борби против напредних снага се веома ј а -
ао манифестовало првих дана окупације у Црној 
ори, па самим тим и у Лимској долини, односно 

андријевичком срезу. 
Покољ у Барама Краљским, јануара 1942. го-

ине, који су извршили четници над партизанима, 

био је изненада, без претходних борби. Баре 
Краљске су село у коме је реакционера било да-
леко мање него у многим другим селима у срезу. 
Међутим, окупатор домаћи издајници, као што 
су били Вуксан Бакић, Душан Арсовић, Ђорђије 
Лашић, Милутин Јелић и други оцијенили су да 
је погодан моменат и погодан терен да организују 
братоубилачку борбу и да спријече долазак у Васо-
јевиће партизана из других крајева Црне Горе. 
Баре Краљске су биле погодан терен за четнике, 
јер се ово село налази у подножју Комова и дру-
гих околних планина. Окупатор је имао велико ис-
куство како, када и у којим условима треба орга-
низовати сукобе у једној нацији чију је територију 
заузео. На та ј начин је стварао Пету колону, као 
оружану силу, која је најкориснији, најупорнији 
и саставни део. 

Ово мирно село, у које је политика споро про-
дирала, доведено је у положај да прво у Црној 
Гори отпочну братоубилачку борбу. Послије овог 
злочина над партизанима скоро сви одрасли му-
шкарци из села п о т л и су у четнике и остали 
с њима до кра ја рата, изузев неколико родољуба 
који су преживјели рат симулирајући болест или 
б јежећи у друга села. 

Политичко и војно руководство Црне Горе је 
послије пораза на Пљевљима и послије пада 
Матешева и Колашина у руке четника, крајем 
фебруара 1942. године, оцијенило да партизанске 
јединице морају напустити Црну Гору. Према томе 
није планиран останак ни једне чете, батаљона 
или одреда. Саво Брковић је као делегат ПК, кад 
су четници заузели Матешево, послао директиву 
да се и Андријевички партизански батаљон повуче 
са терена и прикључи осталим Црногорским ј е -
диницама. 

У Андријевичком партизанском батаљону биле 
су три чете: Краљско-требачка, Андријевичка 
(партизани Андријевице, Цецуна, Коњуха) и По-
лимска. Политички комесар батаљона био је Бран-
ко Делетић. У исто вријеме био је и политички 
секретар МК Андријевице и члан Окружног ко-
митета Колашина. Политички комесар Краљско-
-требачке чете био је Ба јо Јојић који је истовре-
мено био и организациони секретар МК Андрије-
вице и члан Окружног комитета. Политички ко-
месар Полимске чете био је Видо Шошкић, члан 
МК. Политички комесар Андријевичке чете био је 
Милић Кељановић. 

Краљско-требечка чета се налазила ван терито-
рије андријевичког среза и учествовала је, са дру-
гим партизанским јединицама, у борби против 
четника на терену колашинског среза. Више 
војно-политичко руководство издало је наређе-
ње да се Краљско-требачка чета врати на тери-
торију андријевичког среза, баш у вријеме када 
су партизанске јединице напуштале Црну Гору. То 
наређење је одлучило и о судбини не само чете 
него и Андријевичког батаљона. Члан Бироа ЦК 
К П Ј пише другу Титу писмо, марта 1942. године, 
у коме поред осталога к а ж е : „Много ме је страх 
за људе, за кадрове, јер се ради по старој инер-
цији, тако — Васојевичка чета (то је Краљско-
-требачка чета — примедба С. Ђ.), је пребачена 
у Берански срез, а Кучка (њен дио) остала у К у -
чима — све је то бачено у жвале непријатељу, као 
и осам партизана Љеворјечана, који су сви поби-
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јени.* Боље би било мале групе да су слате тамо. 
Уосталом видјећемо". (Том П / 3 док. 111 страна 
311). Велика већина бораца ове чете једва је че-
кала да се њихова чета придружи осталим 
партизанским јединицама Црне Горе и били су 
веома ожалошћени када им је саопштено да се 
врате. У чети је било само неколико деморалиса-
них партизана који су прижељкивали и тражили 
повратак чете на територију андријевичког среза. 
Међу деморалисаним партизанима био је и коман-
дир чете. 

Штаб Андријевичког партизанског батаљона, 
послије борбе на Трешњевику — 23. фебруара 1942. 
године, у присуству Полимске и Андријевичке 
чете донио је двије одлуке. Прва одлука је била 
да се батаљон повуче са територије среза и при-
кључи осталим партизанским јединицама које су 
напуштале Црну Гору. Овакву одлуку су борци 
одобрили са одушевљењем и акламацијом, о чему 
свједоче из јаве преживјелих бораца, међу којима 
и из јаве политичког комесара и командира Полим-
ске чете Вида Шошкића, (сада генерала ЈНА у 
пензији) односно Богића Влаховића (пуковника 
Ј Н А у пензији). Из ове двије чете одвојен је само 
један број, око досетак болешљивих и слабо одје-
вених партизана, да остану код својих кућа, јер 
нијесу били компромитовани. Након ове одлуке до-
нета је друга одлука; — да батаљон остане на те-
рену и то Полимска чета на терену Полимља, а 
Андријевичка на терену Цецуна и Коњуха. Ова 
одлука је примљена са великим негодовањем. Ко-
мандант батаљона Мирко Крџић, без знања ко-
манди чета, са групом од двадесет партизана напу-
стио је територију среза и отишао за Колашин. 

Војно-политичко руководство Андријевичког сре-
за донијело је одлуку да батаљон остане на 
терену, плашећи се да остави терен празан. 
Оваква одлука је дошла и због непознавања 
војничке ситуације у Црној Гори. Није био 
познат став Покрајинског комитета. Нијесу се 
смјели ослонити на став једног члана ПК који 
је као делегат био на подручју ОК Колашин. 
На овакву одлуку да Андријевички партизански 
батаљон остане на терену Андријевичког среза 
утицала је и одлука вишег војно-политичког ру-
ководства о повратку Краљско-требачке чете на 
терен, а та чета је била у саставу овог батаљона. 

Војно-политичка ситуација у Црној Гори била 
је таква, на овом терену да није могла опстати ни 
једна партизанска јединица. На подручју ОК Кола-
шин такође партизанских јединица није било (ни у 
беранском ни у колашинском срезу). Није било ни 
једне једине партизанске чете на осталој терито-
рији Црне Горе. Свако инсистирање да парти-
занске јединице у овом периоду остану на терену 
беранског, колашинског и андријевачког среза, као 
и других срезова Црне Горе, значило би понављање 
масакра у Барама Краљским и Лубницама. Ч л а -
нови К П Ј у Андријевичком партизанском батаљону 
дијелили су судбину бораца тога батаљона. Већина 
чланова КП као борци жељели су да се батаљон 
прикључи осталим партизанским јединицама Црне 
Горе, које су се повлачиле за Босну. Међутим, 
било је и таквих чланова КП, међу којима и 
неких старијих познатих комуниста, код којих 

• ) Т о с у б и л и : Ш ћ е п а н Ђ у к и ћ ( н а р о д н и х е р о ј ) , М о м -
ч и л о П о п о в и ћ , Р а д о Т о м о в и ћ , М и л о В е ш о в и ћ , Р а ј к о М и -
л о ш е в и ћ , Ј е в р е м М и л о ш е в и ћ , Д е с а А џ и ћ ( у ч и т е љ и ц а ) и 
М и љ а н М и л о ш е в и - М у ј о . О к о 17. м а р т а 1942. г о д и н е о н и 
с у у п а л и у ч е т н и ч к у з а с ј е д у н а м ј е с т у З у р и ( и з м е ђ у 
П т и ч а и Л у т о в а ) и б о р е ћ и с е с в и с у и з г и н у л и . 

је преовладала малодушност и они су се предали. 
Предала су се три бивша секретара МК. 

Предаја ове тројице политичких секретара као и 
предаја још неких старих комуниста у пропагандном 
смислу много је користила четничкој организацији, 
а деморализаторски је утицала на младе комунисте. 

Велика већина бораца Андријевичког парти-
занског батаљона показала је своју оданост НОБ-и 
и послије легализације. Само пет-шест бивших бо-
раца су се деморалисали и окренули леђа 
народноослободилачкој борби. Већина легализо-
ваних партизана пошли су као борци у нови Ан-
дријевички партизански батаљон 5. маја 1943. го-
дине. Један број легализованих партизана био је 
ухапшен и осуђен на робију, а неколико је стри-
јељано. 

Већина бораца Андријевичког партизанског ба-
таљона феб. 1942. имали су континуитет у раду за 
народноослободилачку борбу, како они који нису 
били организовани тако и кажњени чланови КПЈ . 

На њих се ослањала у свом раду среска пар-
тијска организација. Захваљујући легализованим 
партизанима нека села као на пример Трешњево, 
постала су стална и јака наша упоришта. Треш-
њево спашава групу илегалаца (Сава Јоксимовић 
и др.), из Беринског среза, које су тјерале бројне 
четничке снаге. Родољуби у Трешњеву нијесу до-
зволили четницима да претресу село. Сви легали-
зовани партизани су тражили да пођу у батаљон 
у мају 1943. године. Остали су на терену они који 
су били одређени и потребни. У свакој борби до 
кра ја рата показали су се храбри, многи су дали 
своје животе за слободу отаџбине, а прса пре-
живјелих украшена су многим одликовањима, која 
су добили као истакнути борци НОБ. 

НАРОДНА ВЛАСТ 

Народноослободилачки рат не би био ослобо-
дилачки, нити би имао масовну подршку народа 
без формирања народноослободилачких одбора. 
Линија К П Ј о формирању народноослободилачких 
одбора била је далековидна и далекосежна. Ства-
рана је перспектива за послијератни период. Без 
те перспективе не би било истрајности у дугом 
четворогодишњем рату. 

Борци народноослободилачког рата били су не-
поколебљиви антифашистички борци и због тога 
што су били чврсто убјеђени да ће послије рата 
власт бити народна власт и да ће Југославија 
бити заједница слободних и равноправних народа. 
У том погледу су народноослободилачки одбори у 
току НОР одиграли велику мобилизаторску уло-
гу за ослободилачку, антифашистичку борбу и 
били гаранција будуће народне власти. 

Колико је буржоазија била заинтересована за 
власт од самог почетка другог свјетског рата, 
види се и из историје народноослободилачке борбе 
у андријевичком срезу. 

Први Срески народноослободилачки одбор фор-
миран је 19. јула 1941. год. одмах послије осло-
бођења Андријевице. Приликом формирања Сре-
ског националнослободилачког одбора диферен-
цирале су се и поларизовале снаге до те мјере да 
се јасно видјело да неће доћи до споразума. Уста-
ници су предлагали састав Среског национално-
ослободилачког одбора од угледних људи — родо-
љуба: сељака, интелектуалаца, официра и других, 
без обзира на политичка и вјерска опредјељења, 



под условом да т а ј одбор помаже партизански рат. 
На супротној страни су били бивши народни по-
сланици и други високи функционери монархије . 
Њ и х о в з а х т ј е в је био формирање Среског народ-
ноослободилачког одбора без комуниста. 

Борба к о ј у ј е водила К П Ј , уз широко а н г а ж о -
в а њ е родољуба и у НОР, један део буржоази је 
ни је поколебала, и они су до к р а ј а другог свјетског 
рата остали заклети непријатељ народноослободи-
л а ч к е борбе, под плаштом борбе против комуниста. 

Народноослободилачки одбори: сеоски, општин-
ски и срески у току народноослободилачког рата 
били су и школа и борбени органи народноосло-
бодилачког покрета, били су клица , а касни је и 
упоришта нове социјалистичке власти. 

Написано је доста страница у доказивању ко 
је формирао први Срески националноослободила-
чки одбор. „Првачење" је потиснуло у позадину 
знача ј настанка првих органа народне власти. 
Н и ј е била нарочита мудрост донети одлуку о 
формирању сеоских, општинских или среских ос-
лободилачких одбора. То је била директива ЦК 
К П Ј . Требало је само ту директиву спровести у 
живот. 

К а д а говоримо о ф о р м и р а њ у Среског нацио-
налноослободилачког одбора 19. ј ула 1941. године 
у Андријевици, ни је в а ж а н датум. Могуће да се је 
је у другим мјестима Црне Горе или Југослави је 
и рани је формирао одбор. Б и л о би логично, да се 
у мјесто у ко јо ј је прво ослобођено, рани је и ф о р -
мира одбор, а л и тако н и ј е морало да буде. 

З н а ч а ј ф о р м и р а њ а Среског националноослобо-
дилачког одбора у Андријевици је ј а ш у томе 
што је тада дошло до првог сукоба пете колоне 
са партизанима. Пету колону су сачињавале ути-
ца јне личности: Милутин Ј е л и ћ и Велимир Јо јић , 
бивши народни посланици, Вуксан Б а к и ћ судија 
Апелационог суда, Вукић Масловарић, главни ин-
спектор свих ш к о л а у срезу, и други. Насупрот пе-
тој колони били су родољуби са комунистима на 
челу. Комунисти су били: сељаци, ђаци, студенти и 
двојица-тројица са факултетском спремом. Аутори-
тет комуниста се поистовјећивао са ауторитетом 
К П Ј . Утица ј К П Ј у Црној Гори, па према томе 
и у андријевичком срезу био је велики. 

На среској к о н ф е р е н ц и ј и у ш љ и в и к у Дедовића 
борба ни је била лака . Сукобила су се два свијета : 
стари са много утицаја , ко ји је хтио да точак 
историје врати натраг, и нови, ч и ј и је био утица ј 
присутан и ко ји је представљао будућност. Пета 
колона је хт ј ела да по сваку цијену узме Одбор 
у своје руке. 

Ређали су се петоколонашки говорници, в ј е -
ш т и ј и и у м ј е ш н и ј и један од другог, али сви скупа 
љути противници Народноослободилачке борбе. 
Комунисти су иступали редом, р а с к р и н к а в а ј у ћ и 
петоколонаше. Све су то чинили са великом дозом 
одговорности и са з апаженом спретношћу. Б и л а 
је то битка за ј авно мњење, за присутне на кон-
ференцији , за све на фронту и у позадини. Б и т к а 
је добијена. Петоколонашки говорници, прозвати 
од Вуксана Б а к и ћ а демонстративно су напустили 
конференцију и нико од присутних ни је им се 
придружио. То је био усп јех родољуба са кому-
нистима на челу, успјех о коме се много причало 
у току народноослободилачког рата. Успјех о коме 
се много писало у послијератном периоду, поводом 
прослава Дана Републике, 29. новембра. Све при је 
пар година, када су „првачења" око датума ф о р -
мирања одбора ступила на сцену. 

Богдану Нововићу припада н а ј в е ћ а заслуга за 
пораз пете колоне и за ф о р м и р а њ е Среског нацио-
налноослободилачког одбора 19. ј ула 1941. године 
у Андријевици. 

К а д а се говори о датуму ф о р м и р а њ а Среског 
националноослободилачког одбора у Андријевици, 
ко ји ж е л е да т а ј датум пошто-пото помјере — 
везу ју ф о р м и р а њ е Одбора за збор на К њ а ж е в ц у . 
Њ и х о в а тврђења нема ју никаквог основа. 

Народни збор на К њ а ж е в ц у — Радуновцу одр-
ж а н је тек 26. ј ула 1941. године. На овом збору 
говорило се о одбрани слободне територије, гово-
рило се о фронту. Међутим, на ова ј збор нијесу 
дошли петоколонашки говорници са к о н ф е р е н ц и ј е 
у ш љ и в и к у Дедовића, када је формиран Срески 
одбор. 

Други негатори датума од 19. ј ула 1941. године, 
када је формиран Срески националноослободилачки 
одбор у Андријевици, хоће и „ јаре и паре" . Н а и -
ме, формирање Одбора везу ју за збор на К њ а -
жевцу, али као датум узима ју 21. ј у л и 1941. године, 
ј ер им је предалеко 26. јули. По м и ш љ е њ у ових 
срески националноослободилачки одбори у Андри-
јевици и Беранама ф о р м и р а н и су 26. јула , ј ер 
је по њима срески берански национ. осл. одбор на 
дан свог ф о р м и р а њ а послао делегацију на збор у 
К њ а ж е в ц у , када је по њима и формиран одбор. 

Др Радо је Па јовић о овом збору на К њ а ж е в ц у , 
на 93 страни своје књиге „Контрареволуција у 
Црној Гори", позива јући се на пронађену архиву, 
поред осталог пише: „У циљу мобилизације за 
фронт организовано је у андријевичком срезу од 
22—26. јула в и ш е народних зборова и к о н ф е р е н -
ци ја (у Полимљу, Андријевици, Шекулару , Треп-
чи, Трешњеву, Забрђу, Слатини, Цецунима, К о њ у -
сима и д р . ) . . . Контрареволуционарне снаге су 
настојале да искористе и ту прилику да би потко-
пале позиције У с т а н к а . . . агитовале су да се обу-
стави борба на фронту, чиме би „само после била 
ликвидирана комунистичка власт у срезу андри је -
вичком" а тиме би се спасао и отргао народ из 
комунистичких руку и овакве авантуре (АВНУ, 
четничка архива ЦГ-13-1375, и з в е ш т а ј Радиво ја 
Милошевића Д р а ж и Михаиловићу о националном 
раду од 22. I 43. г. Ове снаге су п о к у ш а л е да за 
евоје циљеве искористе и велики народни збор у 
Андријевици од 26. ј ула . . . " 

Историјски з н а ч а ј Националноослободилачког 
одбора је у томе шта је тада представљао, к а к в е 
је перспективе отварао, ко ја је документа дао, шта 
је од њ и х сачувао. Т а к в и одбори, без обзира на 
датум формирања , доби ја ју ш и р и друштвени з н а -
ч а ј и постају репрезентант у у ж о ј или широ ј 
друштвено-политичкој за једници. При томе се тре-
ба чувати од нетачног п р и к а з и в а њ а настанка дру-
гих националноослободилачких одбора. Постоје-
ћим документима, ч и ј а је вриједност и креатив -
ност у оригиналним изворима, не треба додавати 
„памет" малограђана из далеко каснијег периода, 
јер би на т а ј начин смањили з н а ч а ј првих органа 
народне власти. 

На подручју Горњег Полимља, у Андријевици 
и Беранама, формирани су срески национално-
ослободилачки одбори послије устанка. Сваки 
има свој знача ј . Срески националноослободилачки 
одбор у Андријевици формиран је на к о н ф е р е н -
ц и ј и у жестоком и отвореном сукобу са петом к о -
лоном ко ја је том приликом политички била рас -
кринкана и изолована. Срески националноослобо-

Х Г Ј У И 



дилачки одбор у Беранама донио је документа из 
којих се отварала јасна перспектива формирања 
националноослободилачких одбора у току народ-
ноослободилачке борбе, одбора као клице будуће 
народне власти. Сасвим је оправдано што се Сре-
ски националноослободилачки одбор у Беранама 
узима као репрзентант свих ослободилачких од-
бора формираних у току НОР-а на територији Ј у -
гославије. Т а ј одбор представља и највећи домет 
у развитку Народне власти у ратном периоду 

О М Л А Д И Н А 

Омладина у андријевичком срезу прије рата 
била је главни носилац социјалистичких идеја. На-
предна средњошколска, сеоска и студентска омла-
дина је организовано радила у припремању цје-
локупне омладине за одбрану земље. Омлади-
на је у фашизму видјела највећу опасност 
за мир у свијету. Утицај КПЈ , неколико го-
дина уочи рата, у главном од 1935. и 1936. го-
дине, организовано се спроводио. Утицај К П Ј на 
сељачку омладину био је знатан, на средњошколску 
омладину такође а нарочито у беранској и пећкој 
гимназији, учио је приличан број ђака са терито-
рије андријевичког среза. Један број ђака истицао 
се својим активношћу у СКОЈ-у који је као поли-
тичка организација био забрањен. Рад је био стро-
го илегалан. Када би политичка полиција открила 
рад Скојеваца, они су били хапшени, мучени и 
слати на робију. 

Студентска омладина у предратном периоду 
одиграла је веома значајну улогу. Студенти из 
овог среза укључили су се у рад студентске омла-
дине на Београдском универзитету за чије се анти-
фашистичке буктиње знало на високим школама 
Европе. 

Један од руководилаца среске омладинске орга-
низације уочи рата био је Мирко Нововић, а од 
августа 1938. године био је секретар МК КПЈ . 

Када се говори о раду омладине у срезу. важно 
је напоменути да је у свим мјестима, неколико 
година уочи рата, било створено језгро напредних 
омладинаца сељака који су стално жив јели у 
својим селима. У предратном периоду Медо Ћ у -
л а ф и ћ био је један од истакнутих омладинских 
руководилаца. Најактивнији комунистички омла-
динци са територије Плава и Гусиња били су уче-
ници Велике медресе или студенти на Скопском 
филозофском факултету: Цветко Турковић, Бећо 
Башић, Ха јро Шахмановић, Ј у с у ф Реџепагић, 
Урош и Милош Џудовић и други. 

Априлска капитулација старе Југославије, 1941. 
године, није изненадила омладину. На такву мо-
гућност указивала је КПЈ . Припреме за Устанак 
затекле су омладину спремну. 

Омладина је масовно учествовала у устанку. 
Показала је храброст и издржљивост за одбрану 
слободне територије. У току НОБ-а била је у првим 
редовима бораца против окупатора, четника и вул-
нетара. Масовно је учествовала и показала запаже-
ну храброст како у позадини тако и у јединицама 
Народноослободилачке војске Југославије. Од про-
љећа 1942. до прољећа 1943. године наступила је 
осека народног устанка у Црној Гори, па и у ан-
дријевичком срезу. Рад омладине у овом периоду 
одвијао се под врло тешким условима, али је одр-
жан континуитет у раду мада су резултати били 
скромни. Од прољећа 1943. године омладина поно-

во масовно учествује у НОБ-и и постаје активни 
чинилац у борби против окупатора и квислинга све 
до коначног ослобођења земље. 

СКОЈ је дошао до политичког израза у раду 
са Уједињеним савезом антифашистичке омладине 
Југославије — УСАОЈ и у раду са пионирима. 

У сваком селу постојали су скојевски активи, 
односно широко обухваћена омладина у организа-
цији УСАОЈ и добро организована пионирска ор-
ганизација. Велики број омладинаца били су борци 
партизанских јединица послије Устанка 1941. 
године. Омладинци су били борци андријевич-
ког партизанског батаљона, формираног почет-
ком маја 1943. године. Омладинци су добровољно 
ступили као борци у Другу далматинску бригаду 
у јесен 1943. године, приликом ослобођења Андри-
јевице. Омладинци из овог среза масовно су од-
лазили у редове црногорских и других бригада 
Народноослободилачке војске Југославије. 

Омладинци андријевичког среза истицали су се 
храброшћу и јунаштвом у свим јединицама народ-
ноослободилачке војске Југославије. Познати су 
били као бомбаши и пушкомитраљесци. Јуришали 
су на непријатељске бункере. Велики број парти-
зана омладинаца оставио је своје животе по разним 
партизанским ратиштима Југославије. Многи омла-
динци из НОР-а изашли су као ратни војни ин-
валиди. 

Рад омладине на терену среза изискивао је изу-
зетне напоре. Када су територију среза контроли-
сали окупатор, четници и вулнетари онда је рад у 
позадини био је скопчан с великим тешкоћама. 
Сваки мост, прелаз пута, прилаз насељеним мјести-
ма били су под сталном контролом непријатеља. 
Четници и вулнетари познавали су одлично те-
рен свог села или свог мјеста, познавали су пу-
теве и пролазе, знали су партизанска упоришта 
и правили засједе. За рад у позадини четници и 
вулнетари су представљали далеко већу опас-
ност од окупатора. Територија среза за дужи 
период Народноослободилачке борбе била је рат-
ни полигон, на коме су се одвијале крваве битке 
у којима су учествовале бројне њемачке и ита-
лијанске фашистичке јединице, помогнуте са број-
ним снагама четника, балиста и вулнетара. Ан-
дријевица је 17 пута прелазила из руку у руке 
до коначног ослобођења, септембра 1944. године. 
У свим овим офанзивама омладина је била борац 
на фронту и позадински радници за збрињавање 
збјегова, старање о исхрани партизанских једи-
ница. Организовали су оружану борбу у позадини 
и против окупаторских и квислиншких јединица. 
Омладинац у позадини био је и ратник са пушком 
у руци и политички радник на терену. 

Омладина је са ратним и радним побједама 
ишла на I Конгрес Уједињеног савеза антифашис-
тичке омладине Црне Горе. Милан Перовић, рат-
ник са више задобијених рана као борац пролетер-
ских бригада, био је задужен да руководи припре-
мама и да званично представља омладину среза 
на овом Конгресу, 1943. године. 

Организовало се среско такмичење омладине 
у част Конгреса. Ј у с у ф Реџепагић говорио је на 
I Конгресу омладине на Цетињу. 

Братство и јединство омладине расло је из дана 
у дан. Омладина је увидела да је на ј важни ји по-
литички задатак спријечити вјерске и националне 
сукобе, којих је у прошлости било на претек. По-
казала је велику свијест и способност у учврш-



ћењу братства и јединства. Муслиманска омладина 
са терена Плава и Гусиња, када је била ван свог 
терена, осјећала је топлину и блискост у црно-
горским партизанским породицама као у родитељ-
ској кући. Истакнути омладинци из муслиманских 
породица били су чланови руководством омладине 
и КП у срезу, а у једном ратном периоду и ру-
ководиоци. 

У току НОР омладина је организовала кул-
турни рад формирајући културно-умјетничку еки-
пу и на та ј начин омогућила културно-забавни 
живот и за борце и за себе. Ове екипе са сво-
јим програмом чије су теме биле из Народноосло-
бодилачке борбе и славне прошлости наших наро-
да, мобилизаторски су утицале на омладину и до-
принијеле да добровољно ступа у редове Народ-
ноослободилачке војске. 

У току непријатељских офанзива омладина је 
формирала оружане групе за борбу против непри-
јатеља. Када је срез био слободна територија, 
омладина је организовала радне акције да би на 
згариштима попаљених кућа правила нове домове. 
У Андријевици је организован марксистички курс 
за омладину. 

Политичку ситуацију у андријевичком срезу, у 
прољеће 1943. године, карактерисало је опште рас-
положење за Народноослободилачку борбу. Омла-
дина се масовно одазивала за одлазак у Народно-
ослободилачку војску. Омладинци и омладинке 
су добровољно одлазили у партизанске бригаде. 
Омладина из четничких породица такође је масов-
но одлазила у партизане. Четници су губили тло 
под ногама не само у срезу у селу него и у соп-
ственој породици. Многи ааведени и силом моби-
лисани грађани сада су ступали у партизанске је-
динице. Партизанска политичка база се про-
ширила. Наступила је велика диференцијација 
која се огледала у масовном б јежању четника 
са положаја, а многи од њих су сејали па-
нику на фронту. Четничкој организацији остали 
су вјерни до кра ја рата убице и стални стари чет-
ници који су учествовали у свим борбама против 
партлзана и који су за то своје четовање имали 
стална мјесечна примања. Свако непријатељско 
надирање на слободну територију од Пећи или 
Подгорице, било је праћено мосовним приливом 
нових партизанских бораца са територије андрије-
вичког среза. 

Омладина андријевичког среза дочекала је Дру-
ги конгрес Уједињеног савеза антифашистичке 
омладине Црне Горе, одржан новембра 1944. године, 
са новим ратним и радним побједама, али и с ве-
ликим бројем погинулих и рањених омладинаца 
у борби за ослобођење земље. Са трибине Кон-
греса чула се реч омладинке Наџије Реџеп-
агић, сестре секретара Окружног комитета СКОЈ-а 
Јусуфа Реџепагића, која је неколико мјесеци ра-
није скинула фереџу и ступила у партизане. 

У току и непосредно послије јулског устанка, 
руководилац омладине у андријевичком срезу 
била је Милица Мушикић, активиста са Београдског 
универзитета, и члан МК КПЈ . Послије Милице, ду-
жност секретара Среског комитета СКОЈ-а преузео 
је Војо Нововић. Војо је рањен на Трешњевику у 
борби са четницима фебруара 1942. године у близини 
Гусиња, заједно са Бећом Башићем, Јусуфом Реџеп-
агићем и Алијом Хотом. Руководиоци СКОЈ-а у 
срезу и општинама били су истакнути омладинци 
комунисти; Јусуф Реџепагић руководилац од 1941. 

године, Медо Ћулафић , Милица Мушикић, Милан 
Перовић, Мишо Влаховић, Милош Цудовић од 1941. 
године, Роса Зечевић, Радомир Симоновић, Божо 
Савовић, Радојица Шошкић и многи други. „Поко-
љење за пјесму створену" у току НОР-а ангажовало 
се, укључило, ратовало и доказало се да за слободу 
отаџбине вреди се жртвовати и дати све од себе а 
велики број омладинаца оставио је своје животе на 
ратиштима Југославије од Андријевице до Трста. 

Ж Е Н Е 

Када говоримо о Народноослободилачкој борби 
и андријевичком срезу, маслимо на масовно учешће 
жена у тој борби. Омладинке су задивљавале ју-
наштвом како на фронту тако и у илегалном раду 
у позадини. Омладинке као борци у јединицама На-
родноослободилачке војске Југославије истицале се 
храброшћу. Партизанске мајке су неустрашиво, пре-
зирући смрт, ишле путем својих синова и кћери. 
Нико није домаће издајнике тако разобличавао, 
показујући њихово право издајничко лице, као 
што су то чињеле партизанске мајке. 

У твку НОР-а ма јке и сестре партизана, без 
изузетка биле су велика уздан"Ца партизанској 
борби. То није био увиЈек случај са очевима и 
браћом. Мајке и сестре нијесу изневјериле парти-
занску Оорбу синова и браће, напротив, биле су 
активни учесници у тој борби. Окупаторске репре-
салије, стријељања, интернирања, средњевековна 
мучења са рогљом, паљења кућа, четничко и вулне-
тарско дивљање и такмичење са окупатором ко 
ће више ухапсити, затворити, послати у логоре и 
стријељати, није уплашило родољубиве жене да 
се придруже Народноослободилачкој борби и да у 
тој тешкој борби, велики дио ратног терета понијели 
су на својим леђима. Многе од ових жена, партизан-
ки су својом одлучношћу много допринијеле за раз-
витак Народоослободилачке борбе, доводиле су до 
очајања и бијеса домаће издајнике. 

Станица Кељановић, ма јка Милића Кељановића, 
кад је чула да јо ј је јединац син рањен у децембар-
ским демонстрацијама 1939. године, дошла је у 
Београд и посјетила сина у затворској болници. 
Милић искрварио, блијед, чуван од жандарма, ле-
жао је у кревету. Пришла је ма јка сину и мјесто 
суза стегла му руку и рекла: „Срећне ти ране 
сине". Из очију присутних комуниста пошле су 
сузе, код жандарма бијес, на Станичином лицу 
пркос. Када је Милић погинуо на Трешњевику у 
борби са четницима, фебруара 1942. године, обави-
јестили су мајку. Станица је дошла и видјела мр-
твог сина кога је неизмјерно вољела, пољубила га, 
тражила ране, претресла џепове, нашла један 
метак и понијела комесару батаљона Бранку Де-
летићу и рекла: „Нећу да плачем, него вам овај 
метак предајем да наставите борбу и да осветите 
Милића". Симона Делетић, ма јка Бранка Делетића, 
Народног хероја, послије погибије три сина и му-
жа, била је не само ма јка хероја него и сама 
херој. 

Ризо и Шемсо Феровићи организовали убиство 
Хајра Шахмановића и Хисни Заима, славили су 
са другим издајницима „побједу" и оргијали у 
Плаву поред два наша погинула друга. Мајка 
Хајрова нашла се ту, забацила фереџу са лица, 
пробила се кроз кордон разбојника, узела у наручје 
мртвога сина, отела га разбојницима и понијела да 



га сахрани. Фереџу је збацила да им покаже своје 
лице на коме је непријатељ умјесто суза, видио 
пркос и мржњу. Хајрова мајка исто тако је у на-
ручју понијела је м Хисни Зајма, комунисту из 
Ђаковице и ратног друга свога сина. Мајка јунака 
постала је јунак — мајка. Нису оне једине, јуна-
штво жена било је масовна појава. 

У сваком мјесту андријевичког среза жене су 
активно помагале Народноослободилачку борбу 
са пушком у руци или у раду у органима или ор-
ганизацијама народноослободилачке борбе. Оне су 
много допринијеле да се процес диференција-
ције брже развије у четничкој организацији. Ве-
лики број четника напустио је квислиншке 
формације под притиском својих породица. Ж е н е су 
у томе одиграле важну улогу. 

Територија андријевичког среза била је попри-
ште на коме су се сукобљавале бројне окупаторске 
војничке формације, помогнуте од домаћих изда ј -
ника у борби против јединица народноослободила-
чке војске Југославије. Ж е н е са територије сре-
за биле су активни борци у свим тим ратним 
окртцајима извлачиле су рањене партизане из бор-
бе, са фрздта склањале их у партизанске болнице 
и предано ћеговале. На та ј начин жене су органи-
зовано помагале фронт. Ж е н е су масовно напу-
штале домове када су наступале казнене експеди-
ције носећи са собом малолетну и нејаку дјецу и 
много пута и много дана остале су у збјеговима на 
разним ратиштима Народноослободилачког рата. 
Ж е н е су дочекале слободу као борци, уздигнута 
чела, поносно што су у том великом, тешком и 
дугом ослободилачком рату биле активни учесници 
а не посматрачи и само помагачи. 

ТЕРИТОРИЈА АНДРИЈЕВИЧКОГ СРЕЗА 
РАТНИ ПОЛИГОН 

Побједа устаника у Црној Гори уздрмала је у 
војничком и политичком погледу фашистичку 
Италију. Казнена експедиција и активирање пете 
колоне је био главни задатак окупатора. Хапше-
ња, интернирања и стрељања родољуба то је била 
одмазда за Јулске поразе. То је у исто вријеме била 
пријетња због евентуалних будућих побуна. У тим 
условима настају и формирају се четничке оружане 
јединице. Окупатор је давао четницима наоружање, 
исхрану и новац и укључио их у свој оружани 
састав и наметнуо им своју команду. Четници су као 
претходница окупатора пошли у братоубилачки рат. 
Напали су партизане на Матешеву, заузели Кола-
шин. Партизанске јединице напустиле су Црну 
Гору. 

У току пете офанзиве у Андријевицу су ушли 
брдска њемачка дивизија и њемачки моторизовани 
пук „Брандебург" заједно са италијанским дивизи-
јама. На територији андријевичког среза налазио 
се тада андријевички партизански батаљон фор-
миран 3. ма ја 1943. године чији је командант био 
Видо Шошкић, а комесар Тодор Војводић. 

Око 4000 немачких војника, балиста, и вулнетара 
напали су јединице II пролетерске дивизије. То 
је време забуне, када су се Нијемци плашили 
отварања Другог фронта и када су дио четника 
разоружали и ухапсили. Села су била пуста. Ци-
јели народ је био у збјеговима и кретао се са 
партизанском војском или се склањао у подножје 
Комова. То је општенародни партизански рат. 

Окупатор и квислинзи направили су пустош по 
селима, масовно палили куће, жита, сијена и све 
оно што је створила људска рука. 

Почетком 1944. године, окупатор је поново дову-
као ј аке снаге у горњи ток Лима. Између 20 и 25 
јануара тамо се концентрисало око 3.500 окупатор-
ских војника и квислинга. 

У априлу и мају 1944. године окупатор је поново 
напао Андријевицу. Јуна 1941. године, око 3.000 
њемачких војника, балиста, вулнетара и четника 
отворило је фронт против јединица НОВ-а на тери-
торији од Чакора, Сјекирице, Баља до Шекулара. 
Ово је био најсвирепији обрачун окупатора са небо-
рачким становништвом. За одмазду због дотадашњих 
пораза фашисти су у селу Велики побили су и ба-
цили у запаљене куће око 400 жена, дјеце и стараца. 
Тако су радили и у другим селима. Ово је била 
на јдужа и на јтежа непријатељска операција. Андри-
јевица са околином претворила се у крваво попри-
ште. Наши губици, били су знатни. Много већи били 
су губици непријатеља. Нијемци и квислинзи само 
у борбама код Великог Криша имали су 1.200 
мртвих. На осталим секторима и у непосредној 
околини Андријевице било је још 1.000 мртвих 
непријатељских војника. Само у овој операцији 
непријатељ је оставио на бојишту 2.500 мртвих, 
по евиденцији Војне енциклопедије. 

Непријтељске операције су се и даље наставља^ 
ле. Познате су борбе између 10 и 14 септембра 1944. 
године. По подацима Војне енциклопедије у борбама 
за ослобођење територије андријевичког среза уби-
јено је 4.720 окупаторских и квислиншких војника. 

Кратко набрајање важни јих битака на терито-
рији среза има задатак, да читаоцу пружи бар су-
марну слику једног великог бојишта, голготе, у 
којој је цео народ учествовао. Свако село и заселак 
и свака кућа, сваки члан породице па и дјеца у 
колијевци осјетила су страхоте рата. Цио народ био 
је саставни дио партизанског фронта. Против НОВ-а 
остали су до кра ј а непријатељски расположене 
јуришлије и они четници који су се у току НОР-а 
јаче ангажовали против партизанске борбе. Четници 
који су своју судбину везали за окупатора платили 
су то главом још у току борбе или су са окупатором 
напустили земљу. У борбама противу партизана у 
току НОР-а погинуло је са територије с р е з а . . 
четника. Са окупатором је одступило и напустило 
Југославију . . . четника. 

Број погинулих четника је велики. Када се из-
врши анализа ко су, из којих редова, какви су 
им мотиви били за одлазак у четнике, онда се 
добија реална али жалосна слика. Деведесет и 
више процената то је сеоска сиротиња. Жандар-
ми, финанси, граничари, колонисти са Косова и 
најсиромашнији сељаци. 

Италијански фашисти су рачунали да ће глад, 
немаштина и ратна пустошења утицати на ства-
рање услова за формирање Пете колоне као ору-
жане снаге. За ту сврху обезбедили су приличне 
количине животних намирница. Окупатор је више 
вјеровао у ситу-брашно и макароне него у своју 
војску и топове. Није се преварио. Многи четници 
су б јежали из свог села у четничке оперативне је-
динице зато што нијесу могли да издрже критику 
родољуба у свом крају . Нека села позната као 
партизанске базе у току НОР, имала су приличан 
број четника у регуларним четничким, квислиншким 
јединицама, али у свом селу су се нерадо задржа-
вали. За ликвидацију илегалаца, партизанских ру-



ководилаца и окупатор и четничка команда су обез-
беђивали специјалне групе убица, разбојника под 
специјалном контролом истакнутих четника. Те гру-
пе углавном су биле састављене од четника из 
других мјеста. 

Четници интелектуалци, који су одступили са 
окупатором у емиграцију, били су идеолози чет-
ничког покрета, присталице монархије. Са њима 
под њиховим утицајем одступио је један број 
грађана који у току рата нијесу учествовали у 
борби против партизана. Сви они дијелили су суд-
бину окупатора, гинули као што је гинуо и 
окупатор. Стигли су и до Зиданог моста, многи 
нијесу премостили. Платили су главом, а они што 
су остали живи вратили су се кућама. 

Четнички идеолози тражећи спас б јежали су 
заједно са окупатором према граници гдје их је 
вребала смрт на сваком кораку. Сустигла их је 
народна клетва а докрајчила их је партизанска 
борба. 

УМЕСТО З А К Љ У Ч А К А 

Утицај К П Ј у Црној Гори био је велики. ПК за 
Црну Гору и Боку искористио је та ј утицај. Јулски 
Устанак 1941. године био је масован и добро органи-
зован. Окупатор од када је почео да поробљава 
Европу, није био тако поражен као у овом Устанку. 

Гроф Ћано, као министар спољних послова ф а -
шистичке Италије пише о устанку у Црној Гори: 
„Данас се заправо води рат између Италије и Црне 
Горе" („Дневник Грофа Ћана" стр. 263 издање За -
греб 1952). 

Ослобођена је цијела Црна Гора, изузев неколико 
градова у којима су били јаки окупаторски гарни-
зони. У Устанку је погинуло 730 а заробљено око 
4.000 војника фашистичке Италије. Заплијењено је 
4 авиона, 22 топа, 63 минобацача, 85 митраљеза, 118 
пушкомитраљеза, 4.000 пушака, 80 камиона и другог 
ратног материјала. (Подаци из књиге Батрића Јова-
новића „Црна Гора у Н О Р - у . . . " стр. 259). 

МК у Андријевици под руководством ПК К П Ј 
за Црну Гору и Боку, на свом терену је организо-
вао Устанак. 

Андријевица је ослобођена за неколико сати, под 
јаким налетом устаника. Савладан је јак и добро 
утврђен гарнизон. Убијено је 38 и заробљено 180 
италијанских војника и официра. Заплењено је 6 
топова, и другог ратног материјала. Заплењен је 
велики магацин хране, то је било дивизијско скла-
диште. 

Андријевица је прво среско ослобођено мјесто у 
Црној Гори и у Југославији па чак и у поробљеној 
Европи. 

Организује се дугачак фронт за одбрану слободне 
територије и веома се успјешно даје отпор бројним 
снагама окупаторских војника, балиста и вулнетара. 
То је први фронтални сукоб регуларних окупатор-
ских и квислиншких јединица са наоружаним на-
родом. 

Развитак народноослободилачког покрета у сре-
зу андријевичком имао је своје специфичности и 
посебне тешкоће које вуку коријен из ближе и 
даље историје овог краја . Отоманска империја 
учвршћивала је власт у горњем току Лима организо-
вашем сукоба између православних и Муслимана. 
Аустроугарска окупација такође је испуњена у в јер-
ским и националним сукобима. 

Италијански фашисти су десетак година прије 
него што су окупирали Црну Гору сновали и плели 
овдје шпијунску мрежу. 

Сваки окупатор је своју власт заснивао, учвр-
стио и држао на вјерским, националним и аграр-
ним сукобима. 

Народноослободилачки покрет није могао успје-
шно да развије народноослободилачку борбу без 
развијања заставе братства и јединства. Тешко-
ће су биле многоструке. Окупатор је територију 
андријевичког среза распарчао и припојио двјема 
окупационим зонама. Територија Плава и Гусиња 
са околином припала је „Великој Албанији" са 
сједиштем у Тирани. Остали дио среза припао је 
окупираној Црној Гори, чије су руководеће оку-
пационе институције биле на Цетињу. Плав и Гу-
сиње били су саставни дио окупираног Косова. 

Територија андријевичког среза од Проклетија 
до близу Подгорице, данас Титограда, је граница 
између Албаније и Југославије. Бројне квислин-

Јпке снаге, вулнетари са територије Албаније, под 
руководством Пренк Цала, учествовале су у бор-
би против народноослободилачког покрета у ан-
дријевичком срезу. Балисте са Косова и Метохије 
окупатор је ' ангажовао као оперативне јединице 
у борби противу народноослободилачког покрета у 
андријевичком срезу, позивајући их на освету за 
одузету земљу у Метохији између два свјетска рата. 

Прве четничке јединице у средњем и горњем 
току Лима формирале су се на „програму": борбе 
против „Арнаута" и повратак насељеника на Ко-
сово. 

Спољна политика фашистичке Италије, коју је 
годинама водио Мусолинијев зет гроф Ћано дошла 
је до пуног израза на овом подручју. 

— Насељеници су протјерани са Косова и Мето-
хије, у року од неколико дана. Са протјеривањем 
колониста, окупатор је учврстио своју власт и фор-
мирао оперативне квислиншке јединице на терито-
рији Косова и Метохије; 

Колонистичким породицама из Метохије, које 
су се вратиле у андријевички срез Италијански 
фашисти условљено је давање сталног требовања 
у намирницама, ступањем одраслих мушкараца у 
четничке формације. 

Италијанске фашистичке окупационе власти су 
са великим искуством и умјесношћу продужиле 
и распламсале мржњу између зеленаша и бјелаша. 
Зеленаше, везујући их за Емануела, зета краља 
Николе, супростављали су бјелашима који су били 
ватрене присталице емигрантске владе краља Пе-
тра. На та ј начин и зеленаше и бјелаше, као пету 
колону, фашисти су истурили као претходницу 
своје окупационе војске. 

Окупаторска политика дошла је до израза и 
када је успјела да војне формације четника са 
територије среза, вулентара са. подручја Плава и 
Гусиња, балисте са Косова, ангажује против на-
родноослободилачког покрета. 

Андријевица је 17. јула 1941. године ослобођена 
због добро организованог учешћа народа у Устан-
ку. Андријевица је прво среско ослобођено мјесто 
у Југославији и у поробљеној Европи. Цјелокупно 
становништво, изузев високих функционера мо-
нархије — петоколонаша, бранио је слободну те-
риторију. 

Стагнација народноослободилачког покрета на-
стала је на територији Црне Горе па самим тим и 



/одручју андријевичког среза од марта 1942. 
лне. Партизанске ослободилачке буктиње поново 

/ се запалиле почетком Првог маја 1943. године. 
Више се нијесу гасиле, у њима је сагорио окупатор 
заједно са квислинзима. 

Комунисти илегалци су високо уздигли заставу 
К П Ј и ослободилачке борбе у на јтежим данима 
рата, били лучоноше слободе и. охрабрење родољу-
бима у њиховој борби против окупатора, четника 
и балиста. 

Партизански одред из ђаковичке Малесије, под 
руководством Мића Гилића, боравио је на тери-
торији нашега среза 1943. године, када су прилике на 
терену Метохије и Албаније биле тешке. Т а ј бо-
равак је истовремено био од велике користи за 
развијање народноослободилачког покрета међу 
Муслиманима Плава и Гусиња. 

Партијски руководилац Косова и Метохије друг 
Павле Јовићевић као секретар Обласног комитета 
боравио је у Андријевици кра јем 1943. и почетком 
1944. године 72 дана. Преносио искуства партизан-
ског рада Југославије на подручје Косова и Мето-
хије. Извлачио партизане из Пећи и околине од 
њих формирао батаљон у Андријевици, који је 
одиграо значајну улогу у даљим борбама за ослобо-
ђење Косова. 

Комунисти андријевичког среза су знали да је 
слобода недјељива и да нема слободе црногорском 
народу ако не буду слободни сви народи Југосла-
вије. Због тога су партизани из андријевичког 
среза били борци у многим јединицама народно-
ослободилачке војске Југославије и борили се на 
свим фронтовима широм наше земље од Охрида 
и Кораба све до Срема и Трста. 

Од бораца који су учествовали у народноосло-
бодилачкој војсци Југославије послије 1941. године 
ван подручја среза или ван територије Црне Горе, 
проглашени су за народне хероје: Вујо Зоговић, 
Данило Лекић, Мирко Нововић, Ђуро Лончаревић, 
Димитрије-Зеко Војводић. Проглашени су за на-
родне хероје, борећи се на територији среза: Бранко 
Делетић, Радуле Јеврић, Милић Кељановић и Шће-
пан Ђукић. 

Неколико стотина бораца су ратни војни инва-
лиди. Прса великог броја преживјелих бораца 
украшена су ратним орденима. Из народноослобо-

дилачког рата изашло је официра Југосло-
венске народне армије. То су само неки од пода-
така за личну карту андријевичког среза у народ-
ноослободилачком рату. 

Херојска погибија руководећег кадра на тери-
торији андријевичког среза: Бранка Делетића, Ми-
лића Кељановића, Радула Јеврића, Бећа Башића, 
Шћепана Ђукића, Воја Бакића, Б а ј а Јојића, Х а ј р а 
Шахмановића, Петра Дедовића, Јусуфа Реџепаги-
ћа, Воја Нововића, Милана Петровића, Вука јла 
Кукаља, Алија Хота и других велико је свједочан-
ство да су партијску организацију андријевичког 
среза сачињавали комунисти, револуционари Ти-
товог кова, до к р а ј а одани циљевима народноосло-
бодилачке борбе народа Југославије. Та борба и 
велике жртве дате, нијесу били узалудни. Почетком 
маја 1943. године формиран је Андријевички пар-
тизански батаљон у дубокој позадини партизан-
ског фронта, као једина оперативна партизанска 
јединица у то вријеме на територији Црне Горе. 

Од другог ослобођења Андријевице, октобра 
1943. године до коначног ослобођења среза сеп-
тембра 1944. године, територија андријевичког сре-
за је ратни полигон на коме су се сукобљавале 
елитне јединице НОВЈ са Хитлеровом војском која 
се повлачила преко Грчке и Македоније да брани 
Берлин и Њемачку. За годину дана Андријевица 
је 17 пута прелазила из руку у руке. Цијело ста-
новништво андријевичког среза било је саставни 
дио фронта. Села су била ратиште, дјеца и н а ј -
старији су били у збјеговима. Четнике су напу-
стиле и њихове на јближе фамилије . Све је пришло 
народноослободилачком покрету. 

Код Великог Крша, у непосредној близини Ан-
дријевице, у једној борби 1944. године, остало је 
на бојишту око 1.300 погинулих њемачких војника 
и балиста. Окупатор и квислинзи су учинили ма-
сакар у селу Велики, за неколико сати убили су 
или бацили у ватру да ж и в и изгоре неколико 
стотина дјеце, жена и стараца. 

Партијска организација у андријевичком срезу 
одиграла је крупну улогу у повезивању партизана 
Албаније са Врховним штабом НОВЈ. Омогућено 
је другу Душану Мугоши да стигне до Тита и да 
пренесе у Албанију искуства партизанског рата у 
Југославији. 

Др. СПАСОЈЕ ЂАКОВИЋ 



Скупштине СР Црне Горе и Савезне скупштине. 
Члан Савјета федерације. 

Б О Г Д А Н 
Н О В О В И Ћ 

Б Л А Ж О 
Ј О В А Н О В И Ћ 

БЛАЖО ЈОВАНОВИЋ, Политички секретар 
Покрајинског комитета за Црну Гору и Боку. 

„Десет мјесеци води већ јуначки црногорски 
народ свети Ослободилачки рат против италијан-
ских фашистичких освајача који су поробили и 
подјармили његову поносну отаџбину. Његови н а ј -
бољи синови, борци херојских Нородноослободи-
лачких партизанских одреда Црне Горе и Боке 
које је организовала и које води наша Партија, 
задивили су читав свијет својим дјелима и борбом". 
Тито, 12. априла 1942. г. (Зборник док. и под. о 
нар. ослоб. рату Том III док. 15). 

Б Р А Н К О 
Д Е Л Е Т И Ћ 

БРАНКО ДЕЛЕТИЋ, политички секретар Сре-
ског комитета за андријевички срез. 

Проглашен за народног хероја. 

БОГДАН НОВОВИЋ, Богдан Гавров Нововић 
рођен у селу Цецунима код Андријевице 1906. год. 
Основну школу је завршио у родном месту, а ги-
мназију у Беранама 1927. год. Студирао је и завр-
шио права у Београду. Још у раној младости опре-
дијелио се за напредни раднички покрет и био 
активан у напредном студентском покрету. Због 
политичке активности и активног учешћа у рево-
луционарном радничком покрету био је прогнан из 
Београда за вријеме шестојануарске диктатуре 
1929. год. у родно мјесто Цецуне. Диктатура Пере 
Живковића прекинула је студије Богдану Новови-
ћу и био је под свакодневном контролом ж а н д а р -
ма. У селу је морао остати годину дана, али му 
полиција није могла спречити политичку активност 
иако је био у конфинацији. 

Ђ О Р Ђ Е - Ђ О К О 
П А Ј К О В И Ђ . 

ЂОРЂИЈЕ-ЂОКО ПАЈКОВИЋ, Политички се-
кретар Окружног комитета — Беране. х 

За народног хероја проглашен је 8. октобра 
1953. године. Осуђен 1936. год. на три године 
робије. Секретар Мјесног МК К П Ј за срез беран-
ски. Секретар Окружног комитета К П Ј за Беране. 
Организациони секретар ПК К П Ј за Црну Гору. 
Секретар Обласног комитета КПС за Косово и 
Метохију. Члан ЦК КПЈ . Предсједник Извршног 
већа Народне Скупштине Црне Горе. Предсједник 
ЦК СК Црне Горе. Више пута биран за посланика 



Богдан Нововић „примљен је за члана К П Ј 
почетком 1933. године у Београду и учествовао у 
раду партијских организација: Србије, Црне Горе, 
Косова и Метохије, Далмације, Санџака и Босне" 
(Архив ЦК КПЈ, бр. док. 5377). 

По завршетку студија постављен је за судског 
приправника у Беранама 1935. год., али због његове 
револуционарне активности био је премјештен по 
казни у Кос. Митровицу, одакле је после непуне 
године дана отпуштен из службе као непожељан 
због марксистичке пропаганде. Богданова поли-
тичка активност у Кос. Митровици је била запа-
жена и оријентисана према рударима Трепче. По-
лиција је увидела да Богдан организовано ради у 
Старом Тргу међу рударима и у Звечану међу 
радницима Трепче и онемогућила му боравак у 
Кос. Митровици. 

Богдан се враћа у Београд, остаје без посла и 
постаје професионални политички радник. Нешто 
касније се запошљава у Аграрној банци у Београ-
ду. К П Ј је имала јако упориште у Савезу банкар-
ских осигуравајућих трговачких и индустријских 
чиновника Југославије, скраћено СБОТИЧ. Богдан 
је био познати партијски активиста у СБОТИЧ-у. 
На скупштини ове организације изабран је 1939. 
године у Одбор за штампу и пропаганду, а за чла-
на Управног одбора изабран је 1940. год. Изабран 
је за члана централне управе „Меркура" у За -
гребу 1939. год. 

Богдан је као инструктор Градског комитета 
К П Ј пружао помоћ партијским организацијама у 
Београду. Та помоћ је била зналачка и запажена. 
Свуда је остављао траг револуционара, прекаље-
ног борца, искреног комунисте. Био је вољен и 
радо приман. Кроз партијска документа се види 
колико је Богдан у предратном периоду био цењен 
и популаран. То данас говоре преживели борци 
који су са Богданом радили: Војо Лековић, Милада 
Рајтер, Митра Митровић, Б л а ж о Радуновић, Раде 
Кушић и др. 

Богдан је учествовао у свим демонстрацијама 
које је К П Ј организовала у Београду против не-
народних режима. У свим овим демонстрацијама 
и другим окршајима с полицијом Богдан је пока-
зивао изузетну храброст. Комунисти су Богдана 
због те храбрости особито поштовали и ценили, 
када се зна да је имао оштећење лијеве ноге у 
колену. 

Богдан је био члан руководства у демонстра-
цијама 27. марта у Београду и у њима активно 
учествовао, иако му је било забрањено. 

По одлуци К П Ј уочи капитулације, априла 
1941. год., полази у Црну Гору, срез Андријевички. 
Као секретар Среског комитета организује устанак 
за ослобођење Андријевице. Захваљујући Богда-
новој храбрости, политичком искуству, оданости, 
среска партијска организација је мобилисала масе 
за устанак и за одбрану слободне територије. 

Велика заслуга Богдана Нововића је што је на 
један одлучан, комунистички начин спречио шови-
нистичке погроме према Муслиманима Плава и 
Гусиња у јулским данима 1941. год. 

Богдан је био врло партијан и за њега став 
КПЈ био је светиња. Међутим, није робовао ше-
мама и наређењима сваке врсте. Интересима на-
родноослободилачке борбе увијек је подређивао 
своју личност. 

Богдану Нововићу припада највећа заслуга за 
формирање 19. јула 1941. год. првог Среског нацио-

нално-ослободилачког одбора у шљиве Дедовића код 
Андријевице. 

У току НОР-а поверавано му је низ одговорних 
дужности и сваку од њих обављао савесно и успје-
шно. Био је командант мјеста у Новој Вароши, 
а на захтев Врховног штаба био је командант мје-
ста у Горажду. 

Послије повлачења наших јединица за Источну 
Босну, Богдан се нашао у групи партијских акти-
виста који су били у непосредном контакту са 
Врховним штабом. Налази се заједно са Лолом 
Рибаром у тек ослобођеном Сплиту 1943. године 
послије капитулације Италије. 

Херојска погибија Богдана Нововића га најбоље 
карактерише као комунисту, јунака и као чов.јека. 
Када су аутомобилом упали у колону немачких 
војника и официра, Богдан да је инструкцију свом 
другу како да се спасе, к а ж е му „поздрави дру-
гове", а смирено и са њему својственом хладнокрв-
ношћу испали р а ф а л на непријатеља. Тако је за -
вршио живот на Клису септембра 1943. год. овај 
неуморан, неустрашиви комуниста, револуционар 
Титовог кова, непомирљиви борац против неприја-
теља, велики хуманиста, добар човјек и друг, један 
од најбољих синова нашег краја . 

ТОДОР ВОЈВОДИЋ-ЂЕДО, рођен је 23. јануара 
1915. год. у Коњухе. Као средњошколац припадао 
је напредном револуционарном покрету. У При-
зренској гимназији 1938. год. примљен је за члана 
КПЈ . Од 1938. год. Тодор је професионални поли-
тички радник. 

Родитељи Тодорови су жив јели као насељеници 
у Паношевцу код Ђаковице. По одлуци Партије 
Тодор је послат на политички рад у срез Ђако-
вички. Већ кра јем 1938. год. постаје члан Среског 
комитета Партије у Ђаковичком срезу. У пролеће 
1941. год. Тодор је изабран за организационог се-
кретара Среског комитета у Ђаковици. 

Послије капитулације старе Југославије, поро-
дица Тодорова, под притиском квислинга, напушта 
Метохију и враћа се у Коњухе. Тодор се укључује 
у рад андријевичке партијске организације и ак -
тивно узима учешће у припреми устанка. Уче-
ствује у устанку и обавља низ одговорних дужно-
сти у ослобођеној Андријевици. У јесен 1943. год. 
Тодор је изабран за члана МК Партије. 

Послије погибије, политичког секретара МК 
Бранка Делетића, априла 1942. год. Тодор је иза-
бран за секретара МК Партије за Андријевички 
срез. Ову најодговорнију дужност у срезу Тодор 
обавља у изузетно тешкој политичкој ситуацији. 
То је период највећег успона четничке организа-
ције. То је вријеме када дивљање осталих квислин-
га, као што су балисти и вулнетари, долази до 
врхунца: хапшење и стрељање комуниста и родо-
љуба, масовно депортовање у затворе и логоре 
смрти. 

Период када је расформиран Андријевички 
партизански батаљон и када је дошло до масовне 
легализације бораца овог батаљона. То је вријеме 
када се предају и неки стари комунисти, а у 
шуми остаје мање од двадесетак партизана-иле-
галаца. ' То је вријеме страве и ужаса, када су 
крстариле четничке патроле' по селима, када су 
страже чувале мостове и друге прелазе. Заседе 
квислинга су по цијелу ноћ се смењивале у не-
посредној близини партизанских кућа. Страх је 
ушао у кости у многим партизанским фамилијама. 
Најбољи родољуби када виде како илегалац отвара 



Т О Д О Р 
В О Ј В О Д И Ћ - Ђ Е Д О 

врата, укоче се од страха, јер уколико се дозна, 
сутрадан слиједи хапшење или стријељање. 

У таквој ситуацији Тодор организује рад МК 
Партије, повезује комунисте, комунистичке омла-
динце и легализоване партизане по селима, одр-
ж а в а везу са Окружним комитетом у Беранима, 
организује политички рад, повезује се са комунис-
тима Плаво-гусињског реона. У овом периоду, у 
1942. год. гину најбољи комунисти у Андријевич-
ком срезу. 

Поред свих тешкоћа политички рад се органи-
зу је и добро функционише. Партијска организа-
ција редовно функционише и из дана у дан јача 
њен политички утицај и организационо се јача. 

3. ма ја 1943. године формира се Андријевички 
партизански батаљон и Тодор Војводић је име-
нован за комесара овог батаљона. Овај партизан-
ски батаљон цепа и раздире четничку моћ и сма-
њује четнички утицај у срезу. Тодор остаје за 
комесара новог Беранско-Андријевачког партизан-
ског батаљона. Касније постаје члан политодјела 
Друге пролетерске дивизије, па онда помоћник 
начелника Персоналне управе Главног штаба пар-
тизанских одреда Србије. Завршетак рата Тодора 
је затекао на дужности начелника Персоналне 
управе IV армије у Загребу. 

Послије ослобођења Тодор је обављао низ од-
говорних дужности у Партији и у извршним и 
представничким тијелима Црне Горе и Југославије. 
Од 1945. год. до 1948. год. био је секретар Контрол-
не комисије ЦК КПЈ. 

У 1948. год. је на дужности начелника Органи-
зационо-инструкторске управе Покрајинског коми-
тета КП Црне Горе. Н а , оснивачком конгресу КП 
Црне Горе у октобру 1948. год. изабран је за члана 
Централног комитета, а на првој сједници за пред-
седника Контролне комисије, на којој дужности је 
остао до кра ј а октобра 1950. године. Новембра 1950. 
године кооптиран је у Политбиро ЦК КП Црне 
Горе и био на дужности предсједника Комисије 
за идеолошки рад до кра ја априла 1951. Од марта 
1951. до кра ј а октобра 1955. год. био је на дужности 
секретара Среског комитета КП за срез Иванград-
ски. У 1952. и 1953. год. обављао је и дужности 
члана Извршног вијећа Народне Републике Црне 
Горе. Од новембра 1955. год. до јуна 1963. год. 
обављао је разне дужности: 

— предсједника Комисије за идеолошки рад ЦК 
СК Црне Горе; 

— секретара Главног одбора ССРН Црне Горе; 
— предсједника Одбора за привреду, просвету 

и друштвени надзор Скупштине СР Црне Горе; 
— од новембра 1950. до 1963. год. непрекидно 

је био члан Политбироа ЦК КП Црне Горе, одно-
сно члан Извршног комитета; 

— био је члан Савезног одбора ССРНЈ од V 
до VI конгреса; 

— биран је за посланика Скупштине Црне Горе 
другог и трећег сазива и посланика Савезне скуп-
штине другог и трећег сазива. 

Носилац је „Партизанске споменице 1941. год.", 
Ордена заслуге за народ са златном звездом, Орде-
на братства и јединства са златним венцем, Парти-
занске звезде са пушкама, Ордена за храброст, 
Ордена Републике са златним венцем и низом 
других одликовања. Умро је и сахрањен у Београ-
ду 1965. године. 

Б Е Ћ О Б А Ш И Ћ 

БЕЋО БАШИЋ, у сјенци горостасног Виситора, 
на обалама зеленог Лима, 2. јануара 1918. године, 
у селу Брезојевицама код Плава, рођен је Бећо 
Башић, најмлађи син у бројној породици Шећа 
Башића. 

О Бећовом оцу, Шећу, и данас живи прича када 
су 1941. године окупатори (балисти и плавско-гу-
сишски издајници) запалили његову кулу у Бре-
зојевицама, која је била једина муслиманска кућа 
запаљена у току рата у читавом овом крају, гле-
дајући је у пламену, он је рекао: „Ако, нека гори, 
није ми жао! Шта би рекли комшије да је оста-
л а ? " . . . 

Бећо се врло млад, као ученик основне школе 
у родном селу Брезојевицама, истакао изузетном 
надареношћу и бистрином, био је најбољи ђак 
у читавој школи, па зато његов учитељ, Мило 
Шпадијер, није жалио труда да лично с њим от-
путује у Скопље, гдје га је препоручио за пријем 
у Велику медресу. 

Врло талентован, са живим интересовањем за 
све области науке, са завидним марксистичким 
знањем, немирног духа и стваралачке моћи, он 
предњачи у својој генерацији, истичући се прије 
свега интелигенцијом и зрелошћу расуђивања, 



прерасла у прву ћелију К П Ј у бившем андрије-
вичком срезу. 

Провала у К П Ј Црне Горе 1936. године, затекла 
га је као службеника у суду у Пећи. Ухапшен је 
и спроведен за Дубровник, касније за Сарајево 
и Београд. У затвору и на саслушањима Видо је 
имао примерно комунистичко држање. 

в и д о љ. 
Ш О Ш К И Ћ 

Послије изласка из затвора Видо Шошкић 
укључио се као члан К П Ј у рад партијске орга-
низације. Био је секретар ћелије а од 1939. године 
политички секретар бироа. Са искуством револу-
ционара обилази села и општину Величку, Полим-
ску, Шекуларску, Гусињеку и Плавску. Окупљао 
је омладину, организовао читалачке групе и спорт-
ска друштва, преко којих је укључивао у на-
предни покрет. Ватреним говорима на разним збо-
ровима покретао је масе у борбу против режима. 
Због револуционарног рада више пута је хапшен. 

Послије окупације земље, Видо неуморно ради 
на јачању партијске организације у Полимљу и 
организује герилске одреде за борбу против оку-
патора. Зналачки је прилазио старијим људима и 
ратницима, код којих је имао пуно ауторитета. 

У пламену јулског устанка, руководилац је уста-
ничких снага на Чакору, Јечмишту и Ваганици. 
Учествује у свим борбама вођеним у јулу и авгу-
сту 1941. године против окупатора. После заузи-
мања слободне територије од стране окупатора, 
Видо је са читавом породицом у герили. Он води 
борбу против реакције и пете колоне која напада 
комунисте окривљујући их да су организовали 
устанак. 

Септембра 1941. године Среска партијска кон-
ференција изабрала га је за члана Мјесног коми-
тета К П Ј за Андријевицу. То је било признање за 
његову храброст, умешност у руковођењу у устан-
ку. У октобру постављен је за команданта Горњо-
васојевичке партизанске бригаде која је била у 
пројекту да се формира. Пошто она није форми-
рана постављен је за комесара Полимске чете која 
је била у саставу Андријевичког партизанског 
батаљона. Видо предводи чету која изводи дивер-
зије и води борбе на Трешњевику са четницима. 

У марту 1942. године када четници заводе своју 
власт у долини Лима Видо са оцем Љубом и бра-
том Радоицом продужава борбу као илегалац-пар-

тизан. У тим тешким данима по НОП у долини 
Лима: глад, хладноћа, малтретирање породице, 
свакодневне потере ни једног часа нијесу поколе-
бале храброг револуционара. Он обилази села, по-
везује легализоване борце-партизане. Организује 
по селима илегалне борбене десетине и водове. 
Убеђује сељаке у снагу НОП и пропаст окупатора. 

На Зелетину 3. маја 1943. године по одлуци 
Мјесног комитета, Видо је наименован за коман-
данта Андријевичког партизанског батаљона. Једно 
вријеме води батаљон из борбе у борбу. Он је 
суштински схватио линију К П Ј о ширини плат-
форме НОП борбе. Био је немилосрдан према оку-
патору и квислинзима а хуман према заведеним 
и насилно мобилисаним сељацима у четничке фор-
мације. Такав став допринио је бржем распадању 
четничких формација и јачању НОП-а. 

Средином 1944. године постављен је за коман-
данта 4. батаљона, 4. пролетерске Црногорске бри-
гаде. Са батаљоном је водио борбе у Југозападној 
Србији. Храброст и умјешност у командовању до-
вели су га за команданта 6. српске бригаде а кра -
јем 1944. године за команданта 4. пролетерске Цр-
ногорске бригаде. Под његовом командом бригада 
је водила успјешне борбе око Краљева, Чачка, 
Ужичке Пожеге, Срема, Мачве и Семберије. 

После ослобођења земље као командант бригаде 
са успјехом организује војно-политичку обуку ста-
решинског и борачког састава бригаде. Под њего-
вом командом 4. пролетерска Црногорска бригада 
освојила је прелазну заставу омладине Југославије 
као најбоља бригада у ЈНА. 

Од 1947. до 1949. године обављао је дужност 
војног аташеа у Турској. По повратку из Турске 
завршио је Вишу војну академију курс оператике. 
До пензионисања обављао је разне високе дужно-
сти у ЈНА. Произведен је у чин генералмајора. 
Одликован је са више високих војних одликовања. 
Носилац је „Партизанске споменице 1941. године". 

Вида красе особине врсног комунисте, хуманог 
човека. Он ужива неподијељен ауторитет код бо-
раца и становника долине Лима. 

М И Л Е В А 
В У К О В И Ћ 

МИЛЕВА ВУКОВИЋ рођена је 1913. године, 
адвокатски приправник, члан К П Ј од 1933. године. 
Формирала је партијске организације и активе 
СКОЈ-а у Витомирици и Пећи. У 1939. тодини била 



је в.д. политичког секретара Обласног комитета 
К П Ј за Космет и секретар Обласног комитета 
СКОЈ-а за Космет. Исте године постала је и члан 
бироа Обласног комитета К П Ј за Космет. Била је 
делегат на VIII покрајинској конференцији К П Ј 
Црне Горе, Боке, Санџака и Косова и Метохије. 
Пред рат радила је на организовању партијског 
рада, СКОЈ-а и жена у Пећи и Косовској Митро-
вици. Послије избијања рата отишла је у Црну 
Гору и учествовала у 13. јулском устанку. Била 
је политички комесар Централне болнице. Поги-
нула је 1943. године на терену Колашина. 

М И Л И Ц А 
М У Ш И К И Ћ -
- П А Ј К О В И Ћ 

МИЛИЦА МУШИКИЋ-ПАЈКОВИЋ, рођена је 
у Забрђу 1921. године. Носилац је Партизанске спо-
менице 1941. године. Рођена је у сиромашној се-
љачкој породици. У родном селу је завршила ос-
новну школу, а гимназију у Беранама. Члан СКОЈ-а 
постала је 1936. године, као ученица VI разреда 
гимназије. Била је члан руководства СКОЈ-а све 
до кра ја марта 1940. године. Учесник је демонстра-
ција у Забрђу, на Полици, и због тога је била у 
беранском затвору 30 дана. Послије изласка из 
затвора постала је, августа исте године члан КПЈ. 
Након мјесец дана уписала се на Медицински ф а -
култет у Београду и одмах се укључила у партиј-
ско-политички рад у партијској и студентској ор-
ганизацији факултета. Послије капитулације ста-
ре Југославије враћа се у Забрђе и постаје секре-
тар Мјесног комитета СКОЈ-а и члан Мјесног ко-
митета К П Ј у андријевичкмо срезу. Интензивно 
ради на припремама оруж!аног устанка. Као пар-
тијски и политички радник и руководилац одли-
ку је се доследношћу и одлучношћу у најкритични-
јим тренуцима НОБ и револуције. Критичног мар-
та 1942. године, заједно са Војом Бакићем остаје 
у илегалности. У току рата у сталном је политич-
ком успону. На првој конференцији Црногорске 
народне омладине постаје члан Главног одбора 
ЦНО, новембра 1941. године. Члан Окружног ко-
митета СКОЈ постаје октобра 1941. године. Исто-
времено је и члан Окружног комитета К П Ј за бе-
рански округ. 

У пролеће 1944. године постала је члан Покра-
јинског комитета СКОЈ за Црну Гору и Боку. По-
сланик ЗАВНО Црне Горе и Боке постаје 15. но-
вембра 1943. године, а касније посланик ЦАКНО. 

Носилац је Партизанске споменице 1941. године, 
Ордена братства и јединства са златним вијенцем, 
ордена заслуга за народ првог реда, Ордена за 
храброст и низа других високих одликовања. 

РАДОВАН Л. ЛЕКИЋ, рођен је 1914. године у 
селу Краље. Основну школу завршио је у селу 
а гимназију у Беранама. Уписао се на правни 
факултет у Београду 1933. године. Још у беранској 
гимназији укључује се у напредни револуционарни 
покрет. На факултету врло активно ради као на-
предни народни студент. Учествује у демонстраци-
јама, разношењу летака, у борби против Љотићева-
ца. Посебно се истиче у прикупљању „Црвене по-
моћи". 

Радованов револуционарни рад није могао ми-
моићи пажњу полиције, па је више пута хапшен 
и прогањан у своје родно мјесто Краље. На од-
служењу војне обавезе а нарочито на војним в ј е ж -
бама, Радован се повезује са комунистима и ради 
међу војницима. 

У вријеме школских распуста окупља омладину 
Краља и Андријевице, учествује у растурању ле-
така и у другим акцијама које организује пар-
тијска организација и Народни студенти. 

После капитулације Југославије дошао је у 
Краље. Одмах се укључује у рад на припремама 
оружане борбе против окупатора. За једно са Б а -
јом Јојићем и Леком Марјановићем организује 
герилски одред Краља. Устанак га затиче у са-
ставу герилског одреда на Трешњевику. После 
ослобођења Андријевице Радован ради на форми-
рању чете и њено одашиљање у борбу против 
окупатора и квислинга према Плаву. 

Октобра 1941. године борац је Краљског парти-
занског вода који је у саставу Краљско-Требачке 
чете. Децембра исте године учествовао је у борби 
за ослобођење Пљевља. 

Јануара 1942. године са Краљским партизанским 
водом успио је да разбије четнички збор у Краље 
и онемогући формирање четничке јединице. 

Кра јем 1941. и почетком 1942. године Радован 
је свакодневно у покрету. Обилази засеоке Краља 
и Краљске Баре, одржава конференције на ко-
јима разобличава сарадњу са окупатором Душана 
Арсовића, Ђока Рачића и Митра Вукићевића. 

После борбе Краљско-Требачке чете на Марко-
вом Брду 26. фебруара 1942. године, Радован је као 
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тешки болесник отпремљен у болницу у Поља Ко-
лашинска а касније у Бистрицу. У току марта и 
априла 1942. године, послије опоравка, држи кон-
ференције по селима Колашинског среза, разбија-
јући четнички покрет. 

У мају 1942. године ОК К П Ј за Колашин, Бе -
ране и Андријевицу упућује га у срез Андрије-
вички да се повеже са Мјесним комитетом и да 
остане на рад у истом. Радован успјешно извршава 
овај задатак. 

По налогу Мјесног комитета КПЈ, као илегалац 
одређен је да ради на терену Требачке и Краљске 
општине, јер на том терену после септембра 1942. 
године није било илегалаца. Као илегалац био је 
теже рањен. Радован је радио на повезивању лега-
лизованих партизана и у врло тешким условима 
четничке страховладе успио да организује по се-
лима војне десетине и водове и чете за борбу про-
тив окупатора. Један период крајем 1942. и 1943. 
године био је у Машници па је поново враћен на 
терен Требачко-Краљске општине. 

Маја 1943. године када је формиран Андрије-
вички партизански батаљон Радован је био коман-
дир чете. После фузи је Андријевичког и Беранског 
батаљона поново је враћен на рад на терену. 

У ослобођеној Андријевици октобра 1943. го-
дине, постављен је за Команданта мјеста а у току 
1944. године обављао је разне војно-политичке ду-
жности у срезу. Кра јем 1944. године упућен је да 
ради у ОЗНИ у Београду. Пензионисан је на д у ж -
ности секретара скупштине Црне Горе. 

Радован Лекић дао је велики допринос на раз -
воју и јачању НОП у бившем срезу Андријевичком 
а нарочито у кризном периоду 1942 и 1943. године. 
Он је са храброшћу и умешношћу револуционара 
успио да организује омладину, обнови организацију 
СКОЈ и партијску организацију у Требачкој и 
Краљској општини. Створио је партизанске базе 
у Слатини, Забрђу и Трешњеву, повезао се са ста-
ријим људима. Радом и борбом стекао је видан 
ауторитет код становништва у долини Лима. 

Одликован. ј е са в и ш е одликовања. Н о с и л а ц зе 
п а р т и з а н с к е „Споменице 1941." 

СПАСОЈЕ ЂАКОВИЋ, рођен 17. ма ја 1914. год. 
у Коњухама. Под утицајем комуниста, као ђак 
подгоричке гимназије, припада напредној средњо-
школској омладини 1932. год. Прочелник скојевске 
ћелије у Витомирици код Пећи 1933. год. Радио на 
техници МК Пећ као гимназијски матурант, хап-
шен и искључен из гимназије. Матурирао у Врању 
1936. год. Са Симом Погачаревићем и Ђорђијем 
Лопичићем активно радио на обнављању политич-
ког рада у Врању 1935. и 1936. год. Протеран из 
Врања 1936. год. од стране полиције. 

Активно учествује у напредном студентском 
покрету у Београду од 1936. год. Ради на техници 
заједно са Махмутом Бушатлијом. Председник је 
универзитетског одбора за правну заштиту, који се 
старао о ухапшеним комунистима, председник Уни-
верзитетског трезвењачког удружења „Истина", 
председник студентског удружења „Космет" у Бео-

С П А С О Ј Е 
Ђ А К О В И Ћ 

граду, члан бироа универзитетске ћелије, секретар 
ћелије на Медицинском факултету. По одлуци 
К П Ј послат је 1938. год. за организационог секре-
тара Среског комитета у Ђаковицу и на тој д у ж -
ности остаје до пролећа 1941. год. Изабран за по-
литичког секретара Среског комитета Ђаковице 
1941. год. у пролеће. 

Послије априлске капитулације 1941. год. пре-
лази у Цриу Гору. Члан је партијске ћелије у 
Коњусима, организациони секретар Среског ко-
митета, политички секретар Среског комитета у 
Андријевици. У 1943. год. за вријеме шесте офан-
зиве Ђоко Пајковић је саопштио да је Спасоје 
Ђаковић, тада политички секретар Среског коми-
тета, наименован за секретара новог Окружног ко-
митета Беране, а да се дотадашњи комитет повлачи 
са војском. Послије краћег времена претходни 
Окружни комитет је враћен на терен и на дужност. 
Члан и руководилац политодјела јединица код Вр-
ховног штаба на Вису, члан УДБ-е за Југославију 
при Врховном штабу, начелник ОЗН-е за Космет и 
члан бироа Обласног комитета за Космет сеп-
тембра 1944. год. У УДБ-и остаје на раду до кра-
ја 1950. године. 

Државни секретар за правосуђе Србије седам 
година. 

Кандидат и члан Централног комитета Србије 
16 година. Народни посланик Скупштине Србије у 
једном сазиву. Члан Главног одбора ССРН Србије. 
Двадесет година народни посланик у Савезној 
скупштини. Од 1971. године до данас заменик са-
везног јавног тужиоца. 

Одликован: Орденом за храброст, Орденом за-
слуге за народ I реда, Орденом братства и једин-
ства I реда, Орденом народног ослобођења, Орде-
ном Републике са сребрним венцем, Орденом Ре-
публике са златним венцем и другим одликова-
њима. Носилац је „Партизанске споменице 1941" 
године. 



НАРОДНА ВЛАСТ У АНДРИЈЕВИЧКОМ СРЕЗУ 
ЈУЈТА 1941. ГОДИНЕ 

Борба герилских одреда Трепче, Трешњева и 
Забрђа дала је сигнал за почетак оружане борбе 
против окупатора у долини Лима. Борбу су отпо-
чели комунисти Трешњева на Црвеним Прлима а 
завршили су је заједно са комунистима Трепче и 
Забрђа. 

Захваљујући упорности, адлучности и самопри-
јегору политичког секретара општинског бироа Ми-
хаилу — Микану Вулевићу, дошло је до борбе на 
Црвеним Прлима 17. јула 1941. године око 5.00. ча-
сова, а не на неком другом мјесту. Комунисти Тре-
шњева, Трепче и Забрђа отпочели су борбу против 
окупатора, за коју су се припремали и о којој су 
сањали чита јући о борбама бољшевика у Октобар-
ској револуцији. Борба на Црвеним Прлима отпо-
чела је плански и организовано од стране трешње-
вачких комуниста. Комунисти Трепче и Забрђа су 
послије првих плотуна Трешњеваца, притекли у 
помоћ и за једнички извојевали драгоцјену побједу 
над окупатором. Плотуни са Црвених Прла подигли 
су народ из долине Лима на устанак против окупа-
тора. 

Трешњевачки герилски одред (њих 13) 16. јула 
1941. године увече пошао је у засједу на комуника-
цији Андријевица—Беране у реону Црвених Прла. 
У борбу су пошли у вези познате директиве ЦК К П Ј 
и ПК К П Ј за Црну Гору, Боку и Санџак. 

Припреме за оружану борбу брижљиво су вр-
шене, како у погледу војних тако и морално-поли-
тичких припрема. Поред припрема комуниста, ско-
јеваца и симпатизера, комунисти су припремали и 
народ за оружану борбу против окупатора. Преко 
сабора, зборова, сијела, конференција и личних 
контаката са сељанима, народ је упознат са намје-
рама и одлукама виших партијских руководстава 
о почетку оружане борбе. 

У редовима чланова КПЈ , СКОЈ-а и симпатизера 
и већег дијела родољуба одлука за почетак борбе 
против окупатора наилазила је на угодан пријем 
и подршку. Међутим, код једног мањег броја инте-
лектуалаца и официра, организације К П Ј у селима 
наилазиле су на отворен отпор и негодовање. На-
викнути да „онај који је имућнији мора бити и па-
метнији", да је „предодређен да одређује правац 
кретања и доноси одлуке у средини у којој се на-
лази", један број интелектуалаца није могао да 
схвати да је неко други „ето и млађи" или до тада 
непознат и „безначајан у средини" у којој се налази 
доноси тако важне и судбоносне одлуке. Но, све 
те отпоре комунисти су у бившем срезу андрије-
вичком пребродили, јер су свјесном, смишљеном 
и дсбро организованом акцијом на зборовима и кон-
ференцијама села успјели да изолују појединце и 
групице од маса и да народ прихвати оружану борбу 
против окупатора. Догађаји су показали да са за -
вршетком борбе на Црвеним Прлима, отпочиње 
борба за ослобођење Андријевице. 

Борбу за ослобођење Андријевице отпочео је 
Цецунски герилски одред, који је у моменту када 

је вођена борба на Црвеним Прлима, био близу, 
враћао се из засједе у Сућерској (гдје је био прет-
ходне ноћи). Одред је отворио ватру на италијанске 
војнике — патроле које су биле на излазима из 
Андријевице. Плотуни са Црвених Прла и око Ан-
дријевице покренули су народ на устанак. Оно што 
је 16. јула 1941. године народ прихватио на сеоским 
конференцијама 17. јула на прве пуцњеве против 
окупатора, похитао је да реализује. Герилски одреди 

, села око Андријевице, сада не сами, већ попуњени 
са бројним добровољцима, прихватили су борбу Це-
цунског герилског одреда са Мирком Нововићем 
на челу. 

Ступање у борбу народа бившег среза андрије-
вичког резултат је слободарско-такмичарског мен-
талитета и поноса ратника долине Лима. Још у 
борбама против Турака за национално ослобођење 
развило се осећање борбене солидарности унутар 
племена. Морални кодекс је налагао учешће сваког 
појединца у борби. Неучествовање или слабо држање 
у борби сматрано је за највећу срамоту, губитак 
поноса и каљање части породице, братства и пле-
мена. Овакву свијест и схватање потенцирала је и 
организација КПЈ . Позната је традиција да су пра-
дједови, дједови и очеви свој положај у племену 
и друштву везивали доприносом у борби против не-
пријатеља. Но, битна компонента која је покренула 
народ у борбу је и рад Партије на револуционисању 
маса. Због тога на прве пушке герилских одреда на 
Црвеним Прлима и у Андријевици, способни за 
борбу прикључили су се герилским одредима. 

Око 9 часова 17. јула 1941. године герилски 
одреди Цецуна, Бојовића, Анџелата, Сеоца, Присоје, 
Слатине, убитачном ватром сатерали су војнике ф а -
шистичке италијанске империје у касарну. Око 11 
часова Италијани су подигли бијеле заставе. Герил-
ски одреди ослободили су Андријевицу. То је прво 
среско мјесто у Југославији, које је послије априлске 
окупације ослобођено. 

Док се одвијала борба за Андријевицу, герилски 
одреди Машнице и Мурине ослободили су Мурину. 
У истом времену огласила се устаничка пушка Лека 
Кнежевића из Велике против окупатора који се 
кретао брезојевичким пољем. Ове борбе у долини 
Лима наставак су борбе љеворечког партизанског 
одреда, који је разоружао 16. јула 1941. године увече 
италијанску посаду у Лијевој Ријеци. 

Послије подне 17. јула 1941. године територија 
среза Андријевичког била је слободна, изузев Плава 
и Гусиња. Тога дана отиочела је борба у Војном 
Селу а Брезојевице су биле слободне. 

Приликом ослобођења Андријевице заробљено је 
200 италијанских војника, подофицира и официра. 
Међу њима је било 12 рањених. Убијено је 40 вој-
ника и подофицира. Устаници су имали два мртва 
и два рањена борца. 

Поред осталог пјешадијског оружја и матери-
јално-техничке опреме, заплијењено је 6 брдских 
топова 76 тт са 80 граната. За одбрану Андрије-



вице Италијани нијесу отварали ватру из артиље-
рије, јер чауре топовских граната нијесу имале 
каписле. Са друге стране, артиљеријска оружја у 
Андријевицу су допремљена 16. јула 1941. године 
из Подгорице. 

У ослобођеној Андријевици окупљеним борцима 
и грађанима Андријевице, који су прослављали сло-
боду и побједу обратио се политички секретар МК 
К П Ј за срез андријевички Богдан Нововић из Це-
цуна пригодним говором. Честитајући слободу оку-
пљеком народу и борцима, све их је позвао да се 
организују у војне формације, „јер је борба тек 
почела и да ће бити дуга, тешка и крвава". Упо-
зорио је реакцију на ред и послушност. По његовом 
налогу одмах је успостављен ред у граду. Заплије -
њено оружје и материјална средства обезбијеђена 
су стражама герилских одреда. 

Мјесни комитет К П Ј 17. јула послије подне 
расправљао је о насталој ситуацији у срезу, о из-
бору органа власти, формирању војних јединица, 
Команде за одбрану слободне територије, Команде 
мјеста и о расподјели заплијењених животних на-
мирница, оружја и друге опреме. Чланови комитета 
су располагали подацима да Италијани окупљају 
муслимански ж и в а љ из околине Плава и Гусиња 
за напад на слободну територију среза. 

На кра ју састанка МК је донио сљедеће одлуке: 
1. — Да се 19. јула 1941. године сазове среска 

конференција у Андријевици на којој ће се иза-
брати Срески национално-ослободилачки одбор.1) 
Села и општине да упуте своје делегате на конфе-
ренцију за избор одбора. Да се на среску конфе-
ренцију позове један број угледних грађана и иста-
кнутијих интелектуалаца среза; 

2. — Да се по селима и општинама изаберу на-
родни одбори; 

3. — Да се што прије приступи формирању 
војних јединица и учвршћењу постојећих. Да се 
формира Команда за одбрану слободне територије 
и Команде мјеста; 

4. — Да се изабере комисија која ће се старати 
о расподјели животних намирница и опреме; 

5. — Да се одмах одрже састанци партијских 
организација — ћелија, на којима ће се пренијети 
одлуке МК и поставити задаци за даљи рад и 
вођење борбе.2) 

' ) Г е н е р а л Д и м и т р и ј е З е к о В о ј в о д и ћ , Н а д у г а ч к о м п у т у , 
„ С л о б о д а " б р . 3 о д 29. н о в е м б р а 1961. г о д и н е . 

! ) О д л у к е М К К П Ј р е к о н с т р у и е а н е с у н а о с н о в у з а -
д а т а к а п о с т а в л > е н и х п а р т и ј с к и м о р г а н и з а ц и ј а м а с е л а Т р е п -
ч е , Т р е ш њ е в а , С л а т и н е , Ц е ц у н а и У л о т и н е . П о д а т к е д а л и : 
В у к а В а с о в и ћ , Д а н и л о И в а н о в и ћ , М и к а н В у л е в и ћ , Б а н е 
З е к о в и ћ , М и р к о Н о в о в и ћ , В и д о Ш о ш к и ћ , М и л о р а д Ћ у л а -
ф и ћ , С п а с о ј е Ђ а к о в и ћ и Ј е л е н а В а е о в и ћ . 

С а с т а н к у п а р т и ј с к е о р г а н и з а ц и ј е - ћ е л и ј е с е л а Т р е п ч е 
п р и с у с т в о в а о ј е с е к р е т а р М К Б о г д а н Н о в о в и ћ , 17. ј у л а 
у в е ч е . П о ш т о ј е п р е н и о о д л у к е М К , н а о с н о в у њ и х ј е д а о 
с л и ј е д е ћ е з а д а т к е : д а с е ф о р м и р а ч е т а и у т о к у н о ћ и д а 
п о с ј е д н е п о л о ж а . ј н а к о м у н и к а ц и ј и Б е р а н е — А н д р и ј е в и ц а ; 
д а с е 19. ј у л а у п у т е д е л е г а т и с е л а н а с р е с к у к о н ф е р е н -
Ц и ј у ; д а с е и з а б е р е с е о с к и о д б о р ; д а с е и з А н д р и ј е в и ц е 
и з у з м у н а м и р н и ц е з а и с х р а н у ч е т е и и з б ј е г л и ц а . С в и о в и 
з а д а ц и с у р е а л и з о в а н и и т о : Т р е б а ч к а ч е т а ј е п о с ј е л а 
п о л о ж а ј н о ћ у 17. ј у л а , г д ј е ј е о с т а л а д о 20. ј у л а ; д е л е г а т и 
з а С р е с к у к о н ф е р е н ц и ј у п р и с у с т в о в а л и с у К о н ф е р е н ц и ј и 
19. ј у л а ( В у к а ш и н И в а н о в и ћ , И в а н В а с о в и ћ , В о ј и с л а в Н о -
в о в и ћ , М и л о с а в В а с о в и ћ , Б а т р и ћ Ј о ч и ћ , Б о ж о Н о в о в и ћ , 
В л а д и м и р Р а и ч е в и ћ и Р у ж а Р а и ч е в и ћ ) ; и з а б р а н ј е и Н а -
р о д н и о д б о р с е л а Т р е п ч е ( у с а с т а в у : М и л е И в а н о в и ћ , Р у ж а 

Послије састанка МК је предузео сљедеће мјере: 
1 Упутио је Полимски батаљон у село Брезојевице, 
на положај према Плаву, Велички батаљон — да 
посједне положај на Чакору, чету из Цецуна на 
положај према Гусињу, Требачку чету да затвори 
комуникацију Беране—Андријевица у рејону Ј а -
буке, једну чету шекуларског батаљона на Јаворак, 
а другу у правцу Берана.8) 

2. — Формирао је Команду за одбрану слободне 
територије, у коју су ушли: Величко Бојовић — 
командант, Богдан Нововић, Радуле Јеврић и Воји-
слав Нововић. 

3. — Одредио је и комисију за расподјелу пли-
јена, у коју су ушли: Спасоје Ђаковић, Микан Ву-
левић и Ђуро Ђорђијевић, јер је било заплијењено 
150 хиљада килограма намирница, које је требало 
раздијелити сиромашним сељацима, избјеглицама из 
Метохије, а већи дио оставити за прехрану је-
диница; 

4. — Формирао је Команду мјеста, састава: Све-
тозар Стојановић — командант, и Милева Вуковић. 
Под својом командом имала је стражарску чету од 
око 80 бораца. Командир чете био је Хајро Шахма-
новић, студент из Плава. Задатак чете био је да 
одржава ред на слободној територији, а један вод 
давао је стражу код магацина и заробљеника.4) 

У току ноћи 17/18. и 18. јула чланови Мјесног 
Комитета одржали су састанке партијских органи-
зација — ћелија по селима среза и пренијели одлуке 
МК К П Ј и у вези с њима поставили задатке. 

Неки чланови МК К П Ј су 18. јула водили разго-
воре, са племенским првацима и истакнутијим ин-
телектуалцима у срезу, о избору Среског нацио-
нално-ослободилачког одбора, формирању јединица, 
одбрани слободне територије и даљем вођењу борбе. 

Скоро у свим селима андријевичког среза фор-
мирани су 18. и 19. јула 1941. године сеоски народни 
одбори, а 20. јула и општински народни одбор у 
Шекулару.5) 

У јутарњим часовима 19. јула почели су да при-
стижу делегати села у шљивик Петра Дедовића, 
кра ј ријеке Злоречице, на периферији Андрије-

Р а и ч е в и ћ , Р а д о ш В а с о в и ћ , Б о ж о Н о в о в и ћ , Р а д о в а н Ј о ч и ћ , 
В у к а ј л о П е т р и ћ и М и л о ш И в а н о в и ћ ) ; 18. ј у л а к а м и о н о м 
М и л о ш а Ј е ф т о в и ћ а п р е в е з е н а ј е и з в е с н а к о л и ч и н а н а -
м и р н и ц а у Т р е п ч у . 

18. ј у л а 1941. г о д и н е п р и ј е п о д н е о д р ж а н ј е с а с т а н а к 
п а р т и ј с к е о р г а н и з а ц и ј е — ћ е л и ј е с е л а Т р е ш ш е в а , к о ј е м ј е 
п р и е у с т в о в а о с е к р е т а р М К Б о г д а н Н о в о в и ћ . П о с т а в л » е н и 
с у и с т и з а д а ц и к а о и п а р т и ј с к о ј ћ е л и ј и с е л а Т р е п ч е , к о ј и 
с у р е а л и з о в а н и , и т о : ф о р м и р а н а ј е ч е т а к о ј а ј е 20. ј у л а 
у п у ћ е н а н а ф р о н т п р е м а П л а в у ; и з а б р а н ј е Н а р о д н и 
о д б о р с е л а Т р е ш њ е в а , у к о ј и с у у ш л и В л а д о Ч у к и ћ , В е -
л и ч к о и М и л и ч к о С т о ј а н о в и ћ , М и л а д и н и Ј о л е В у л е в и ћ ; 
С р е с к о ј к о н ф е р е н ц и ј и 19. ј у л а п р и с у с т в о в а л и с у д е л е г а т и 
Х у к а н В у л е в и ћ , М и к а н В у л е в и ћ , М и л о р а д С т о ј к о в и ћ , С в е -
т о з а р С т о ј а н о в и ћ , Ш ћ е п а н В у л е в и ћ , Ц у њ о В у л е в и ћ и 
В л а д о Ч у к и ћ ; д о п р е м л , е н е с у н а м и р н и ц е и з А н д р и ј е в и ц е . 

П о п о д а ц и м а к о ј е и з н о с е М и р к о Н о в о в и ћ , Б а н е З е к о -
в и ћ и В и д о Ш о ш к и ћ у с е л и м а Ц е ц у н е , С л а т и н е и У л о т и -
н а п о с т а в љ е н и с у п р е д п а р т и ј с к е о р г а н и з а ц и ј е — ћ е л и ј е 
и р е а л и з о в а н и с у з а д а ц и к а о ш т о ј е н а в е д е н о з а с е л а 
Т р е п ч у и Т р е ш њ е в о . , 

•'!) П о д а т к е д а л и : В и д о Ш о ш к и ћ , Г о л у б Б р а к о ч е в и ћ , 
Д а н и л о И в а н о в и ћ , М и р к о Н о в о в и ћ , М и л о ш М а р с е н и ћ , И в а н 
В а с о в и ћ и М и л и в о ј е Н о в о в и ћ . * 

4 ) и о г о ; 
5 ) и с т о ; 



вице.6) Међу делегатима били су чланови МК и 
један број чланова КПЈ . Нека села су на Среску 
конференцију упутила један број интелектуалаца, 
који су прије рата били циј ењени у дрезу. Један 
број њих дошао је на конференцију на позив Вук-
сана Бабића, Вукића Масловарића и Милутина Је -
лића. Конференцији је присуствовало и скоро сво 

« ) Р а д о в а н Л е к и ћ / ( А н д р и ј е в и ч к и с р е з 1941—1944, Ц е т и њ е 
1961) и з н о с и н и з н е т а ч н и х п о д а т а к а : 

Н а с т р а н и 45: „ Т р е б а ч к и о д р е д б р о ј а о ј е 2 5 б о р а ц а . 
К о м а н д и р о д р е д а л'е б и о Р и с т о Н о в о в и ћ . . . " З а о в а ј п о -
д а т а к Р . Л е к и ћ н е н а в о д и и з в о р . С в и п р е ж и в ј е л и б о р ц и 
с е л а Т р е п ч е з н а ј у д а ј е Р и с т о Н о в о в и ћ и з а б р а н з а к о м а н -
д к р а Т р е б а ч к е ч е т е 17. ј у л а , п о с л и ј е б о р б е н а Ц р в е н и м 
Н р л и м а у к о ј о ј Р и с т о Н о в о в и ћ н и ј е у ч е с т в о в а 0 а б и о 
ј е у с е л у . 

Н а с т р . 49: „16. ј у л а у в е ч е р е а к ц и о н а р н и е л е м е н т и 
ф о р с и р а л и с у с а з и в а њ е н а р о д н и х с к у п о в а . . . " , а н а с т р . 
50: „ и с т и м м е т о д а м а и т е р м и н о л о г и ј о м с л у ж и л и С у с е н а 
к о н ф е р е н ц и ј а м а В у к с а н Б а к и ћ , Н о в и ц а П о п о в и ћ , В а с о 
Л е п о с а в и ћ , В у к м а н Ш о ш к и ћ , М и р к о Ј о ч и ћ , Б а т р и ћ Б о ж о -
в и ћ , В а с о Л а б а н и д р . " — 16. ј у л а о д р ж а н а ј е к о н ф е р е н -
ц и ј а с е л а Т р е п ч е , к о Ј у ј е с а з в а л а п а р т и ј с к а ћ е л и ј а с е л а , 
а н е р е а к ц и о н а р н и е л е м е н т и , к а к о т о н а в о д и Л е к и ћ . М и р -
к о Ј о ч и ћ н а т о ј к о н ф е р е н ц и ј и н и ј е н и р и ј е ч п р о г о в о р и о , 
Бећ с у г о в о р и л и : В у л е И в а н о в и ћ , М и х а и л о Л а л и ћ , в о ј и -
с л а в Н о в о в и ћ , И в а н В а с о в и ћ , М и л и ј а Ј о ч и ћ и П е т а р И в а -
н о в и ћ . М и р к о Ј о ч и ћ ј е у у с т а н к у у ч е с т в о в а о с а п у ш к о м у 
р у ц и , и б и о ј е н а ф р о н т у п р е м а П л а в у и Ј а в о р к у , с а 
Т р е б а ч к о м ч е т о м п а с у п р е м а т о м е н е т а ч н и с в и п о д а ц и 
к о ј е Р . Л е к и ћ н а в о д и . Р . Л е к и ћ с е с л у ж и и з в о р и м а : , , п о -
д а ц и и з м о г д н е в н и к а " и „ п о д а ц и и з м о ј е б и љ е ж н и ц е " . 
К а к о ј е м о г а о в о д и т и д н е в н и к Р . Л е к и ћ 16. ј у л а 1941. г о -
д и н е н а к о н ф е р е н ц и ј а м а у Ш е к у л а р у , Т р е п ч и , З а б р ђ у , 
М а ш н и ц и , П о л и м љ у , к а к о о н т о н а в о д и н а с т р . 50, к а д а 
с у т а с е л а 10—20 к т . у д а љ е н а ј е д н о о д д р у г о г а , а Р . Л е к и ћ 
н и ј е р а с п о л а г а о у т о в р и ј е м е п р е в о з н и м с р е д с т в о м д а б и 
с т и г а о н а т о л и к а р а с т о ј а њ а . 

Н а с т р . 52: к р о з н е к а с е л а , к а о н а п р и м ј е р Т р е п ч у 
и Р и ј е к у М а р с е н и ћ а , п р о н и ј е л а с е в и ј е с т д а ћ е у т о к у 
н о ћ и , , д а н а п а д н у с в а с е л а о к о А н д р и ј е в и ц е Т у р ц и и 
Ш и п т а р и и з р а з н и х п р а в а ц а , о д п л а н и н е М о к р е д о К о м о -
в а " . . . о в е в и ј е с т и с у и з а з в а л е п а н и к у , т е ј е у т о к у н о ћ и 
„ о т п о ч е л а е в а к у а ц и ј а е т а р а ц а , ж е н а и д ј е ц е у п л а н и н у . " 
— О в о ј е у в р е д а з а с е л о Т р е п ч у , ј е р о в а ј п о д а т а к ј е и з м и -
с л и о Р . Л е к и ћ . А у т о р у , к а о и б о р ц и м а с е л а Т р е п ч е , п о з -
н а т о ј е д а с е о в а к о н е ш т о н и ј е д о г о д и л о у ј у л у 1941. г о -
д и н е ; 

Н а с т р . 54: „ У с т а н и ч к и п л о т у н и н а Ц р в е н и м П р л и м а 
у з б у д и л и с у ч и т а в о Т р е ш њ е в о , а з а т и м и д р у г а о к о л н а 
с е л а . К р о з Т р е ш њ е в о с е п р о н и о п о к л и ч „ У с т а ј , Н а о р у ж -
ј е ! " Н а о р у ж а н и с е љ а ц и т р ч е п р е м а к о м у н и к а ц и ј и , х в а т а ј у 
з а к л о н е " . — А у т о р о в о г с а о п ш т е њ а ј е у ч е с н и к б о р б е н а 
Ц р в е н и м П р л и м а , а и у ч е с н и ц и и з с е л а Т р е ш њ е в а , Т р е п -
ч е и З а б р ђ а з н а ј у д а ј е у б о р б и н а Ц р в е н и м П р л и м а у ч е -
с т в о в а л о 1 3 б о р а ц а и з Т р е ш ш е в а и 1 9 б о р а ц а и з Т р е п ч е , 
7 и з З а б р ђ а . О т к у д а Р . Л е к и ћ у п о д а т а к д а с у н а о р у ж а н и 
с е љ а ц и Т р е ш њ е в а т р ч а л и п р е м а к о м у н и к а ц и ј и и х в а т а л и 
з а к л о н е ? ; 

Н а с т р . 57: „ У б о р б и з а о с л о б о ђ е њ е А н д р и ј е в и ц е у ч е -
с т в о в а л и с у у с т а н и ц и Т р е ш њ е в а , З а б р ђ а , С л а т и н е , П р и -
с о ј е , Т р е п ч е . . . " — О д а к л е Р . Л е к и ћ у о в а ј п о д а т а к ? П о з -
к а т о ј е и Т р е ш њ е в у и Т р е п ч и д а н и ј е д а н Т р е п ч а н и н н и т и 
Т р е ш ш е в а ц н и ј е у ч е с т в о в а о у б о р б и з а о с л о б о ђ е њ е А н -
д р и ј е в и ц е . Т в р д и м д а Р . Л е к и ћ н е м о ж е д а н а в е д е н и 
ј е д н о и м е б о р ц а и з с е л а Т р е ш њ е в а и Т р е п ч е к о ј и ј е у ч е -
с т в о в а о у б о р б и з а о с л о б о ђ е њ е А н д р и ј е в и ц е . 

Н а с т р . 69: н а у л и ц а м а и п о к а ф а н а м а в о д и л е с у 
с е ж у ч н е д и с к у с и ј е и з м е ђ у п р е д с т а в н и к а Н О П - а и з а к л е -
т и х н е п р и ј а т е љ а Н О Б - е М и л у т и н а Ј е л и ћ а , В у к и ћ а М а с л о -

становништво Андријевице. Број присутних кретао 
се око 300. 

Прије почетка Конференције Вуксан Бакић, Ма-
словарић и Јелић настојали су да омаловаже и раз -
бију скуп. Постављали су групама делегата питања: 
„Ко је сазвао и зашто конференцију?", „Који су 
то нови главари Васојевића?", „Ко их је овластио 
и у име кога су сазвали народ среза?". У суштини, 
жељели су да одврате народ од борбе против оку-
патора. Нијесу могли да схвате да неко може мимо 
њих да покреће или води народ. На конференцију 
су дошли организовано и припремљени. Међутим, 
и комунисти су знали са каквим снагама ће се 
срести на Конференцији, на какав ће отпор наићи, 
па су се и они припремили за борбу са реакцијом 
среза.') 

Среску конференцију отворио је секретар МК 
Богдан Нововић. У уводној ријечи осврнуо се на 
ситуацију у свијету, Југославији, Црној Гори и на 
стање у Срезу андријевичком. Говорио је о борбеним 
традицијама црногорског народа и племена Васоје-
вића. На крају , позвао је народ у борбу против 
окупатора, без обзира на идеолошку или политичку 
припадност појединаца. 

Послије Богдана Нововића иступио је Вуксан 
Бакић, судија Апелационог суда, присталица свих 
режима Краљевине Југославије. Одржао је добро 
припремљен, смишљен и ватрен говор. Оштро је 
напао покретаче борбе против окупатора — кому-
нисте. Позивао је Васојевиће да се „не заводе за 
пропалим ђацима и студентима", нити „за оним чији 
очеви и преци никада нијесу ни у рату ни у миру 
водили Васојевиће". Посебно је истакао снагу оку-

в а р и ћ а , в у к с а н а Б а б и ћ а , Б о г и ћ а М и л о ш е в и ћ а , М и х а и л а 
В а с о в и ћ а . . . " — А у т о р у о в о г а с а о п ш т е њ а и с е љ а ц л м а 
Т р е п ч е ј е д о б р о п о з н а т о д а с е у ј у л с к и м д а н и м а 1941. 
г о д и н е М и х а и л о В а с о в и ћ н и ј е у д а љ а в а о о д с в о ј е к у ћ е и 
и м а њ а . Н и ј е д о л а з и о н и д о о п ш т и н с к е з г р а д е , г д ј е с е н а -
л а з и о о д б о р и г д ј е с у о д р ж а в а н и з б о р о в и , ј е р ј е б и о п о 
с т р а н и . 

Н а с т р . 70: „21. ј у л а о д р ж а н а ј е в е л и к а н а р о д н а к о н -
ф е р е н ц и ј а " , и д а љ е , н а с т р . 73: п р е д с т а в н и ц и н а р о д -
н о - о с л о б о д и л а ч к о г п о к р е т а у к а з а л и с у у с в о ј и м г о в о р и м а 
н а з б о р у о д 21. ј у л а н а н е к о л и к о з а д а т а к а " , а з а т и м н а б р а -
ј а 8 з а д а т а к а , н е н а в о д е ћ и п р и т о м и з в о р о в и х п о д а т а к а 
( ч а к н е к а ж е н и , , и з б и љ е ж н и ц е а у т о р а " ) . — п о з н а т о ј е 
д а ј е С р е с к а к о н ф е р е н ц и ј а о д р ж а н а 19. ј у л а , о ч е м у с в ј е -
д о ч е п и с м е н е и з ј а в е у ч е с н и к а К о н ф е р е н ц и ј е , М и р к а Н о -
в о в л ћ а , С п а с о ј а Ђ а к о в и ћ а , М и к а н а В у л е в и ћ а , Г о л у б а Б р а -
к о ч е в и ћ а и у с м е н е и з ј а в е И в а н а В а с о в и ћ а и М и л о ш а 
М а р с е н и ћ а . 21. : у л а у с т а н и ч к е ј е д и н и ц е п р и к у п љ е н е д а н 
р а н и ј е и з в р ш и л е с у н а п а д н а ф р о н т к о д с е л а П е п и ћ а и 
п о т и с н у л е к в и с л и н ш к е с н а г е и И т а л и ј а н е . Т о г а д а н а н а 
ф р о н т у с у б и л и с к о р о с в и ч л а н о в и М К и К о м а н д е з а 
о д б р а н у с л о б о д н е т е р и т о р л ј е . К а к о с е м о г л а о д р ж а т и с р е -
с к а к о н ф е р е н ц и ј а 21. ј у л а , а д а њ о ј н е п р и с у с т в у ј у ч л а -
н о в и М К ? 

— И з с в е г а и з л о ж е н о г п р о и з и л а з и д а ј е Р . л е к и ћ з а 
ј у л с к е д о г а ђ а ј е у с р е з у а н д р и ј е в и ч к о м н а в о д и о н е т а ч н е 
п о д а т к е , а п о с е б н о н е т а ч а н д а т у м о д р ж а в а њ а С р е с к е к о н -
ф е р е н ц и ј е . С в и д р у г и к о ј и н а в о д е т а ј д а т у м с л у ж и л и с у 
с е п о д а т к о м и з н а в е д е н о г д ј е л а Р а д о в а н а Л е к и ћ а . 

7 ) П о д а т к е у в е з и с о д р ж а в а њ е м С р е с к е к о н ф е р е н ц и ј е 
и њ е н и м т о к о м д а л и с у : С п а с о ј е Ђ а к о в и ћ , М и р к о Н о в о -
в и ћ , М и к а н В у л е в и ћ , М и л о ш М а р с е н и ћ , И в а н В а с о в и ћ , 
Г о л у б Б р а к о ч е в и ћ , Б р а н и с л а в В у л е в и ћ , В у к а В а е о в и ћ , 
Б а н е З е к о в и ћ , М и л о р а д Ћ у л а ф и ћ , Ј е л е н а В а с о в и ћ , В и д о 
Ш о ш к и ћ , Б о г и ћ В л а х о в и ћ , С в е т о з а р С т о ј а н о в и ћ , Д а н и л о 
И Е а н о в и ћ , Б о ж и д а р В а с о в и ћ , М и л и в о ј е Н о в о в и ћ , М и х а и л о 
А . Ч у к и ћ . 



патора и њемачко надирање у Русију. „Комунисти 
су нас гурнули у ватру да сви изгоримо", рекао је 
Бакић. На кра ју је изјавио да је и он за борбу — 
када за то буде вријеме. 

Ређали су се говорници — комунисти и приста-
лице Бакића. Одвијала се оштра политичка борба. 
Говорио је Вукић Масловарић, инспектор свих 
школа у срезу, а прије рата доста цијењен у Васо-
јевићима. Подржао је излагање Вуксана Бакића. 
Посебно је истакао да је рано водити борбу против 
окупатора. „Треба чекати Енглезе и Американце — 
не ићи за дечурлијом и комунистима". Вуксана 
Бакића и Масловарића подржали су још неки инте-
лектуалци, међу којима се истакао Милутин Јелић, 
директор гимназије.8) Вуксану Бакићу и његовим 
једномишљеницима супротставили су се Бранко Де-
летић и још неколико комуниста, као и један број 
угледних патриота. Запажено је излагање Спасоја 
Ђаковића. Он је говорио са шљиве, да би га боље 
чули сви делегати. Оквалификовано је иступање 
Бакића, Масловарића и Јелића као издаја народа. 
Говорио је о борбама предака против Турака. Наро-
чито је истакао да су и они скоро голоруки извоје-
вали слободу и независност. Бурно поздрављен од 
делегата, на кра ју је довикнуо: „Ми, господо Б а -
кићу, Јелићу и Масловарићу, идемо стопама наших 
славних предака, а ви нас позивате да сагнемо шију 
и служимо окупатору. Не, нећемо ми то никада учи-
нити. Ми идемо у борбу за слободу, а ко неће — 
нека служи окупатору". 

Делегати су у огромној већини прихватили борбу 
против окупатора. Подржали су излагање говорника 
на линији борбе. То је била прва велика побједа 
К П Ј за срез андријевички над реакцијом. Побиједио 
је антифашистички и слободарски дух. 

На крају, Конференција , на предлог појединаца 
и група, изабрала је Срески национално-ослободи-
лачки одбор за срез андријевички,9) у који су ушли: 

и с т о ; 
• ) Г е н е р а л Д и м и т р и ј е В о ј в о д и ћ - З е к о , Н а д у г а ч к о м п у т у , 

„ С л о б о д а " б р . 3 о д 29. н о в е м б р а 1961. г о д и н е . 

Мирко Вешовић, Милосав Васовић, Микан Вулевић, 
Јован Вукић, Ђуро Ђорђијевић, Вељко Дедовић, 
Марко Драговић, Спасоје Ђаковић, Иван Васовић, 
Светозар Стојановић, Милета Лакићевић, Богић Вој-
водић, Илија Шошкић, Мито Крџић, Милош Мар-
сенић, Ђукан Вулевић, Душан Бакић, Томица Јојић, 
Милован Милошевић, Милун Лабудовић, Радуле 
Јеврић и Богдан Нововић. 

Послије среске Конференције, истога дана, 19. 
јула око 10 часова одржана је прва сједница Сре-
ског одбора у. кући Петра Дедовића.10) 

Сједници није присуствовало 9 изабраних одбор-
ника, јер нијесу присуствовали ни среској конфе-
ренцији. На првој сједници Среског национално-
-ослободилачког одбора секретар МК Нововић упо-
знао је одборнике са борбом народа Црне Горе 
против окупатора и са стањем у срезу. Одборници 
су у дискусији највише п а ж њ е посветили одбрани 
слободне територије, учвршћивању и формирању 
војних јединица. Било је дискусије и о расподјели 
заплијењених намирница. 

За предсједника Среског национално-ослободи-
лачког одбора одборници су изабрали Мика Вешо-
вића, а за секретара Опаеоја Ђаковића. 

На крају, Одбор је донио сљедеће одлуке: 
1. — Да одборници заједно са сеоским одборима 

пораде да се по селима формирају што бројније и 
чвршће војне јединице; 

2. — Да одборници раде на окупљању народа у 
борби за одбрану слободне територије. 

3. — Да комисије за расподјелу заплијењених 
намирница што прије додијели жито по селима за 
сиромашно становништво и избјеглице. 

Један дио муслиманског ж и в љ а из околине 
Плава, затим један дио Шиптара из околине Гусиња, 

" ) Р . Л е к и ћ у н . д . п и ш е д а ј е с а с т а н а к О д б о р а з а к а з а н 
з а 21. ј у л , а л и д а н и ј е о д р ж а н . М е ђ у т и м , п о п и с м е н и м 
и з ј а в а м а с п а с о ј а Х а к о в и ћ а , М и к а н а В у л е в и ћ а , М и р к а Н о -
в о в и ћ а и д р у г и х , с а с т а н а к С р е с к о г н а ц и о н а л н о - о с л о б о д и -
л а ч к о г о д б о р а о д р ж а н ј е 19. ј у л а , п о с л и ј е к о н ф е р е н ц и ј е , 
у к у ћ и П е т р а Д е д о в и ћ а . 

С П А С О Ј Е Ђ А К О В И Ћ , с е к р е т а р О д б о р а Д У Ш А Н Б А К И Ћ , о д б о р н и к М И Р К О В Е Ш О В И Ћ , п р е д с ј е д н и к о д б о р а 



И В А Н В А С О В И Ћ , о д б о р н и к М И Х А И Л О В У Л Е В И Ћ , о д б о р н и к 

Б О Г И Ћ В О Ј В О Д И Ћ , о д б о р н и к Ј О В А Н В У К И Ћ , о д б о р н и к Ђ У К А Н В У Л Е В И Ћ , о д б о р н и к 

Пећи и Врмоше, наоружан и подстакнут од стране 
Италијана упао је 20. јула на слободну територију 
среза. Дочекани од стране устаника, посјели су по-
л о ж а ј дуж Пепића потока до Виситора (планине). 
Истог дана на фронту према селу Пепиће стигле 
су чете из села Трепче и Трешњева, а у току ноћи 
и сјутрадан и из других села. 

У Андријевицу је аутомобилом 21. јула дошао 
делегат Главног штаба Милован Ђилас с Арсом 
Јовановићем. Истог дана Ђилас је обишао јединице 
код села Мурине и (у селу) одржао састанак МК 
и Команде за одбрану слободне територије. Разговор 
је вођен о одбрани слободне територије и мобили-
зацији снага за фронт. Проширена је и Команда 
за одбрану слободне територије, у коју су коопти-

рани Ђорђије Лешић, генералштабни мајор, Спасоје 
Ђаковић и мајор Миличко Јанковић. 

Све јачи притисак Италијана и Шиптара погор-
шавао је ситуацију на фронту. 24. јула повучене 
су неке јединице са плавског фронта (чете Трепче 
и Трешњева) и упућене да појачају снаге на правцу 
Ругова—Шекулар. Повећавала се и опасност из 
правца Подгорице (данашњег Титограда), што је 
угрожавало позадину фронта. Реакција је појачала 
пропаганду, преносећи л а ж и о покретима великих 
непријатељских снага час од правца Пећи, час од 
правца Подгорице. Дошло је и до осипања јединица 
на фронту. 

« ) М и л о с а в В а с о в и ћ с е 1942. г о д и н е о п р е д и ј е л и о з а 
ч е т н и к е . 

М И Л О С А В В А С О В И Ћ , о д б о р н и к 1 1 ) 
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Срески национално-ослободилачки одбор, као 
на јвиши орган власти у срезу, са циљем да консо-
лидује јединице и стабилизује фронт и стане на 
пут реакцији, сазвао је 25. јула народни збор на 
Књажевцу (Радуновцу) код Андријевице.12) 

Збор је отворио предсједник Среског национално-
-ослободилачког одбора Мирко Вешовић, адвокат из 
Лијеве Ријеке. Он је говорио о задацима Одбора. 
Позвао је народ да збије своје редове и мобилише 
што веће снаге у борбу за одбрану слободне терито-
рије. Послије Вешовића говорио је секретар МК 
Богдан Нововић. „Доносим вам поздраве са фронта", 

и ) Г е н е р а л Д и м и т р и ј е З е к о В о ј в о д и ћ , Н а д у г а ч к о м п у т у , 
„ С л о б о д а " , б р . 3 . о д 29. н о в е м б р а 1961. г о д и н е . 

М И Т О К Р Џ И Ћ , о д б о р н и к 

почео је он излагање. Изнио је ситуацију на фронту 
и осврнуо се на роварење реакције. 

Реакција је и овога пута дигла глас против осло-
бодилачке борбе. Запажена су излагања Маслова-
рића и Милутина Јелића. Врло дрско је иступио 
Љубо Вукић. Позвао је народ да прекине борбу. 
„Нека комунисти сами остану на фронту, јер они 
не воде рачуна о нашим кућама и нашој дјеци. Ста-
вили су нам нож под грло". 

На крају , говорио је, поред осталих, Радован 
Зоговић, књижевник из Полимља. У подужем изла-
гању разобличио је издајнике — Бакића, Јелића, 
Масловарића и Љуба Вукића. Између осталог је 
рекао: „Нећемо дозволити да разне сплачине и ку-
кавице блате нашу борбу". Упао је Љубо Вукић 



М И Л О Ш М А Р С Е Н И Ћ , о д б о р н и к Б О Г Д А Н Н О В О В И Ћ , о д б о р н и к " ) С В Е Т О З А Р С Т О Ј А Н О В И Ћ , о д б о р н и к 

и довикнуо: „Бацам ти рукавицу, Зоговићу". „Баци 
рукавицу на фронт непријатељу, Љубо Вукићу! 
Тамо се мјери јунаштво и чојство, а не педесет кило-
метара позади фронта", одговорио му је Зоговић.13) 

Овим збором МК је добио политичку битку а по-
слије њега ојачане су јединице мобилизацијом нових 
чланова односно снага по селима. 

Ослобађањем Андријевице и територије среза, 
престао је рад органа окупационе власти. Народ је 
изабрао сеоске народне одборе, по селима, који су 
скоро увијек били на окупу. Основна брига ових 
одбора била је материјално обезбјеђење јединица 
на фронту, у првом реду месом и хљебом. Поред 

овога, одбори су организовали обраду земље (путем 
моби) бораца који су се налазили на фронту. 

Иако је у срезу било више општина, изабран је 
само један општински одбор, и то у шекуларској 
општини. Избор других општинских одбора није 
обављен, јер се није имало времена за то, усљед 
брзог напада Италијана и Шиптара. 

Андријевички срез се нашао у посебној ситуа-
цији. Прво, дио њега је био отцијепљен и прикљу-
чен „Великој Албанији", и тамо су албанске власти 
заједно с Италијанима довеле на власт бивше 
емигранте, који су распиривали националну мржњу 
и вриједно служиле окупатору. Друго, послије к а -
питулације на територију среза дошао је велики 
број избјеглица из Метохије, интелектуалаца из 

|5) В и д и ф у с н о т у 7 . " ) В и д и ф у с н о т у 7 . 
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свих крајева Југославије и активних официра; 
један дио интелектуалаца и активних официра од 
првих дана припреме за устанак водио је борбу на 
класној основи, да би у устанку отворено иступио 
против ослободилачке борбе. Ови чиниоци имали су 
велики утицај на рад и дјеловање Мјесног комитета 
за срез андријевички, а с друге стране — Комитет 
је усмјерио своје основне снаге на одбрану слободне 
територије. Уз то, врло је в а ж а н елеменат то што 
је окупатор већ послије три-четири дана отпочео 
офанзивна дејства доста јаким снагама, а то није 
дозволило консолидацију органа народне власти, 
већ је наметнуло фронталне борбе. 

Сеоски, општински и срески национално-ослобо-
дилачки одбори радили су све до 8. августа, када је 
непријатељ окупирао слободну територију среза. 
20 дана је кратак период да би народни одбори 
развили своју пуну дјелатност. Руководство устанка 
биЛо је преокупирано стањем на фронту, тако да је 
већи дио руководства, који је био изабран у Срески 
национално-ослободилачки одбор, обављао не само 
дужност власти већ и војне функције на фронту. 

Сеоски народни одбори радили су организовано 
и све одлуке и задатке постављали су на сједни-
цама, а Срески национално-ослободилачки одбор 
није се састајао у пуном саставу, већ је онај његов 
дио који се налазио у Андријевици обављао рад и 
постављао задатке у име цијелог тијела. Па ипак, 
можемо тврдити да је народ прихватио нову рево-
луционарну власт у лицу народних одбора. 

Поред спомен плоче коју је народ бившег среза 
андријевичког поставио 13. јула 1971. године, гдје 
стоји да је Срески НОО изабран 19. јула 1941. го-
дине, Ђорђије Ђоко Пајковић је 15. септембра 1977. 
године у говору између осталог казао:16) „Тих дана 
је, према сјећањима политички најодговорнијих 
људи из андријевичког среза, саопштених непо-
средно по завршетку рата, и Мјесни комитет К П Ј 
за Андријевицу одлучио да се, у циљу демаскирања 
и сузбијања разбијачког рада непријатељских еле-
мената, 21. јула организује Народни збор на К њ а -
жевцу код Андријевице и да се на њему изабере 
политичко тијело које би имало улогу органа на-
родне власти". И даље: „Истога дана, 21. јула у 
атмосфери општих политичких сукоба између пето-
колонашких елемената и комуниста и у присуству 
званичне делегације Скупштине народних представ-
ника Берана, на збору код Андријевице изабран је 
Национално-ослободилачки одбор за андријевички 
срез.16) 

На основу чега и зашто је присуствовала „зва-
нична делегација Скупштине народних представ-
ника Берана" на збору код Андријевице? Познато 
је да је МК К П Ј Андријевице независно радио и 
доносио одлуке од МК К П Ј Берана и обратно. Обе 
партијске организације (Андријевице и Берана) 
биле су потчињене ОК К П Ј Колашин. У ОК К П Ј 
Колашин беранску партијску организацију заступао 
је Милан Куч а андријевичку Бранко Делетић. Због 
чега би присуствовала делегација Берана на збору 
у Андријевици када делегација Андријевице није 
присуствовала скупштини у Беранама. Партијска 
организација Андријевице није у 1941. години била 
ни филијала нити огранак партијске организације 

Берана, а још мање потчињена организацији Бе-
рана. То су биле двије партијске организације, 
равноправне и свака за себе одговорна за свој рад, 
одлуке и борбу пред ОК К П Ј Колашин. 

Познато је да у Записнику који је вођен 21. јула 
1941. године на Скупштини народних представника 
Берана нигдје не стоји да је Скупштина одредила 
делегацију за збор на Књажевцу код Андријевице. 
Данас има велики број живих бораца који су при-
суствовали збору али не на Књажевцу већ у шљи-
вама Петра Дедовића, и не 21. јула већ 19. јула 
1941. године, и сви негирају да су на том збору били 
„званична делегација Скупштине народних пред-
ставника Берана". Овај „нови податак" који се 
јавља у историографији послије 36 година измислио 
је друг Ђоко Пајковић. 

Генерал Димитрије Зеко Војводић, забележио је 
1943. године, на Петровом Пољу у централној Босни, 
шта му је Богдан Нововић испричао: 

И Л И Ј А ш о ш -
КИТХ, о д б о р н и к 

„ . . . на састанку Комитета одлучено је да се преко 
партијских организација — ћелија одмах изаберу 
делегати из општина — села за избор среског одбора 
који ће се обавити у Андријевици. Дан за овај збор 
заказан је 19. јули прије подне у шљивару Дедовића 
кра ј самога града." „За заказани збор озблл.но смо 
се спремали да се понесемо са реакцијом која је 
не само била бројна већ добро организована и 
спремна". 
„ . . . изабран је Национално-ослободилачки одбор 
који је преузео функцију народне власти". 

„ . . . други заказани збор у Радуновцу код Андри-
јевице за 21. јули 1941. године, потврдио је наша 
предвиђања. Овим се збором хтјело постићи пуна 
сагласност у погледу даљег вођења одбрамбених 
борби према слободној територији коју је угрожавао 
окупатор и његове слуге из Пећи, Плава, Гусиња 
и Врмоше".17 

» ) „ С л о б о д а " , б р . 376, о д 1 . о к т о б р а 1977. г о д и н е . 
1е) и с т о ; 

" ) Г е н е р а л Д и м и т р и ј е З е к о В о ј в о д и ћ , Н а д у г а ч к о м п у т у , 
„ С л о б о д а " , б р . 3 о д 29. н о в е м б р а 1961. ч л а н а к и з а ш а о п р е 
к њ и г е Р . Л е к и ћ а . 



Нико не може да оспори да генерал Зеко Војво-
дић не спада међу политички најодговорније лично-
сти бившег среза андријевичког. Он у „Слободи" 
бр. 3 од 29. новембра 1961. године излагање Богдана 
Нововића, секретара МК К П Ј за срез андријевички 
наводи под знацима навода. Од 1961. до данас нико 
није оспорио ове наводе генерала Војводића. Међу-
тим, није он сам, већ слично тврђење износе он-
дашњи чланови одбора од којих је узета из јава још 
1970. године (Милош Марсенић, Иван Васовић, Ми-
хаило Вулевић, Спасоје Ђаковић). 

Како стоје ствари са „политички најодговор-
нијим људима", на које се позива друг Ђорђије-
-Ђоко Пајковић. Познато је да је Радован Лекић 
у књизи „Андријевички срез 1941—1944." (Цетиње 
1961) писао да је Одбор формиран у Андријевици 
21. јула 1941. године у шљивику Дедовића. Ме-
ђутим, 19. новембра 1971. године, Радован Лекић 
је дао из јаву Миловану Васовићу на 30 куцаних 
страна (сваку страну је потписао) гдје о форми-
рању Среског одбора каже : „Ја сам о томе писао 
1951. и 1952. године један чланак. Ја сам тада 
написао да је Одбор формиран 19. јула 1941. го-
дине. Међутим, послије изласка тог чланка, а 
може .бити и сам чланак да је изазвао извјесне 
дискусије вјероватно у Црној Гори. Ђоко Па јко-
вић је дошао био са Космета у Црну Гору и во-
дили смо о томе разговор на Ивановим Коритима 
када је била прослава 100-годишњице Његошеве. 
Ја сам се држао одлуке Мјесног комитета за 
Андријевицу. За мене је то било јасно". 

„ . . . међутим, тада се знало за документ о НОО 
у Иванграду, и та ј документ је добио публици-
тет" (на примједбу М. В. „и сада у интересу тог 
документа и избора Народно-ослободилачког од-
бора у Беранама мијења се овај датум"). „Можда 
се и о томе водило рачуна. Ја у свему томе није-
сам видио уступак. Сви су се залагали ( . . . ) и 
Ђоко Пајковић да је Одбор у Андријевици иза-
бран 21. јула 1941. године".18) 

Ето то су „Сјећања" политички најодговор-
нијих људи из андријевичког среза, саопштених 
непосредно по завршетку рата" — на које се 
друг Ђоко Пајковић позива. 

На основу писања генерала Војводића у „Сло-
боди" и напред поменутих изјава Милован Ва-
совић је 1971. године на симпозијуму у Тито-
граду (21. јуна 1971. године) поднио саопштење 
о формирању Среског Национално-ослободилачког 
одбора 19. јула 1941. године.19) 

„Борба" је 18. јула 1971. године донијела чла-
нак о формирању среског национално-ослободи-
лачког одбора 19. јула 1941. године: „На другој 
плочи се бележи да је 19. јула устаничке године 
овде заседао Национално-ослободилачки одбор 
састављен од представника народа села и пар-
тизанских војних јединица".20) 

" ) И з ј а в а Р . Л е к и ћ а , н а л а з и с е к о д М . В а е о в и ћ а , к о ј а 
с е з а и н т е р е с о в а н и м м о ж е с т а в и т и н а у в и д . 

" ) И с т о р и ј с к и з а п и с и , б р . 1—2, о д 1972. г о д и н е . 
!0) „ Б о р б а " б р . 195, од 18. ј у л а 1971. г . , с т р . 6 

„Народна армија" је такође 1971. године пи-
сала: „Деветнаестог јула 1941. године почели су 
да пристижу делегати села у шљивик Петра Де-
довића, кра ј ријеке Злорјечице на периферији 
Андријевице" . . . „истог дана 19. јула одржана 
је прва сједница Среског народног одбора".21) 

Др Владо Стругар у раду „Појава народно-
-ослободилачких одбора" пише: „Војнореволуцио-
нарни комитет у Колашину именовао је 19. јула 
Народни одбор за срез колашински. Истога дана, 
по иницијативи Мјесног комитета Партије одр-
жана је у Андријевици конференција представ-
ника устаничког становништва (око 300 учесника), 
који су изабрали Народни одбор за срез андри-
јевички".22) 

Вођена полемика између Радована Лекића и 
Милована Васовића у „Слободи" бр. 280 и 281 
од 1973. године, јасно је показала да је Радован 
Лекић одустао од 21. јула 1941. године, као да-
туме формирања Среског национално-ослободи-
лачког одбора у Андријевици. 

Свечаност која је одржана 13. јула 1971. го-
дине у вези обележавања историјских догађаја 
у срезу Андријевичком, гдје је на спомен-плочи 
записано да је 19. јула 1941. године изабран 
Срески национално-ослободилачки одбор, јасно 
говори о датуму оформљења одбора. Народу среза 
Андријевичког је познато и зна вријеме и мјесто 
када је и гдје одржан, односно изабран Срески 
•националноослободилачки одбор. Тога дана на 
тој свечаности били су присутни и чланови 
Среског националноослободилачког одбора: Милош 
Марсенић, Иван Васовић, Светозар Стојановић, 
Михаило Вулевић, Спасоје Ђаковић. Тога дана 
више грађана бившег среза андријевичког ево-
цирало је успомене на догађаје из 1941. године 
па и на избор првог Среског националноослобо-
дилачког одбора. 

Свечаност је отворио члан Одбора за прославу 
30-годишњице устанка народа општине Иван-
градске. Присуствовали су Чедо Бабић, председ-
ник Скупштине општине, Добросав Ћ у л а ф и ћ •— 
Торо, председник Социјалистичког савеза радног 
народа Црне Горе. 

Реферат о формирању Среског национално-
ослободилачког одбора на овој свечаности под-
нијели су: проф. Београдског универзитета Ра -
дован Лалић и генерал Видо Шошкић (оба су 
носиоци „Споменице 1941" године). 

За ж а љ е њ е је што се данас на један чудан 
начин пише од стране појединих одговорних дру-
гова из среза беранског и андријевичког о борби 
и раду народа који је дао седамстотина бораца 
и преко хиљаду жртава фашистичког терора у 
НОР-у и Револуцији. Зашто се не цијени до-
принос и реконструише се истина која се одиграла 
на територији бившег среза Андријевичког. 

Др МИЛОВАН ВАСОВИЋ 

21) „ Н а р о д н а а р м и ј а " , б р . 1687, од 26. 11. 1971. г „ с т р . 18 
2!) И с т о р и ј с к и з а п и с и , б р . 3—4 о д 1974. г о д и н е , с т р . 245. 



АРТИЉЕРИЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 
У РУКАМА УСТАНИКА 
ЈУЛА 1941. ГОДИНЕ 

Приликом ослобођења Андријевице заробљено 
је 200 италијанских војника, подофицира и офи-
цира. Међу њима било је 12 рањених. Убијено 
је 40 војника и подофицира. 

Поред осталог оружја и материјално-техничке 
опреме, заплијењено је 6 брдских топова 75 тш 
са 80 граната.1) При одбрани Андријевице, ита-
лијанске снаге нијесу отварале ватру из артиље-
ријских оруђа, јер топовске гранате нијесу имале 
каписли. 

Од тих шест заплијењених брдских топова, 
два су била неисправна (расклопљени, налазили 
су се у магацину, јер су им били неисправни 
затварачи и системи за ублажавање трзаја.-) 

На захтјев секретара МК Богдана Нововића, 
17. јула 1941. године послије подне приступило 
се оспособљавању артиљерије за ватрено дејство. 
Овај рад преузео је Или ја Зековић са групом 
Италијана (заробљеника — артиљераца) и бра-
варом из Андријевице. 

Гранате су оспособљене на та ј начин што су 
чауре метка за француску пушку резане и ста-
вљене у лежиште каписле топовске чауре. У 18 
часова 17. јула испаљени су први хици из то-
пова и установљено да су четири брдска топа 
75 тт способна и спремна за ватрено дејство. 

17. јула комунисти села Улотине и Луга из-
вукли су из скровишта, хаубицу (105 тт Шкода 
Верке, Плзен, бр. 9072) — (са 40 граната, које 
нијесу имале упаљача).3) До ње су они дошли 
још кра јем прве половине априла, када је нека 
артиљеријека јединица, бивше * југословенске 
војске заноћила у селу Улотини. Војници су тада 
ноћу напустили оруђе и коњске запреге, а са 
собом понијели само на јнужнију опрему и п је -
шадијско наоружање. При напуштању оруђа из-
вадили су ударне игле из затварача и побацали 
их, али су комунисти из Улотине пронашли једну 
и монтирали је у затварач, па ту исправну хау-
бицу одвукли у оближњи поток, покрили је гра-
њем и замаскирали. (Остале три са неисправним 
затварачем остале су к р а ј пута све до кра ј а маја, 
када су дошли Италиј ани са камионима и некуд 
их одвукли.1) 

Руководство устанка за срез андријевички 
имало је дакле, 17. јула послије подне на распо-
лагању 4 брдска топа 75 тт са 80 граната и 
хаубицу 150 тт са 40 граната. 

Напад на Беране (сада Иванград) отпочео је 
17. јула увече. Устаници су врло брзо ликвиди-
рали отпор непријатеља у граду, изузев отпорне 
тачке у згради гимназије. Не располажући тешким 
оружјем за сламање оттаора у утврђеној згради, 
Војни комитет из Берана затражио је од МК 

' ) П о д а т а к д а о М и л о Н о в о в и ћ , а р т . п о д н а р е д н и к у ре-

з е р в и и з с е л а Т р е п ч е . 

' ) и с т о . 

= ) П о д а т к е д а о В и д о Ш о ш к и ћ . 

< ) п о д а т а к д а о В и д о Ш о ш к и ћ . 

Андријевице артиљерију. Устаницима су упућена 
два брдска топа 75 т т . Преузимање артиљерије 
из Андријевице и транспорт извршио је Вукашин 
Ивановић, студент права из Трепче, са једним 
водом бораца, међу којима је био и резервни 
артиљеријски поднаредник Мило Нововић. То-
пови су превезени 18. прије подне камионом 
Милоша Јефтовића. Нововић је посио ватрене 
положаје у рејону гробља, сјеверно од Берана.5) 

По наређењу окружног партијског руковод-
ства, МК за срез андријевички упутио је 18. јула 
један брдски топ 7 5 т т устаницима Колашина, 
који су држали варош у окружењу. Када је 
Радисав Радевић испалио прву гранату из топа, 
која је експлодирала у близини гимназије у којој 
су се налазили Италијани, дошло је до истицања 
бијелих застава од стране италијанског гарнизона 
и понуђена је предаја.6) 

Руководство устапка је 20. јула формирало 
батерију од 3 брдска топа 75 т т . Командир ба-
терије био је артиљеријски поручник Владимир 
Јочић из села Трепче, а командир Првог вода 
арт. поднаредник Мило Нововић, такође из 
Трепче. Хаубицом од 150 тт командовао је Петар 
Шошкић, судија и рез. официр.7) 

Први ватрени положај артиљерије били су: 
за хаубицу на комуникацији Андријевица—Му-
рино код основне школе Крушево а за батерију 
75 тт на комуникацији Мурино—Плав 200 ме-
тара удаљено од Пепића потока. 

21. јула, уочи напада устаничких снага, арти-
љерија је отворила ватру на положаје неприја-
теља. Уз ту подршку устаници су успјели да 
врло брзо сломе отпор непријатеља и овладају 
селом Брезојевице. 

По избијању устаничких снага у рејон моста 
и Врезојевичке цркве, батерија је упућена ко-
муникацијом Мурина—Чакор, са задатком да 
својом ватром подржи борбу Полимског и Вели-
чког батаљона на Јечмишту и Чакору. Хаубица 
је посјела положај у рејону Брезојевичког поља. 
Пошто гранате нијесу имале упаљаче, прве њене 
хице непријатељ је дочекао узвицима: „Ура 
дрвена!" 

23. јула упаљаче за ове гранате израдио је 
бравар Божо Милачић из Берана. 

Италијанска дивизија „Пуље" овладала је 
Чакором и Јаворком 7. августа, и надирала је 
ка Мурини и Шекулару.8) Наступиле су и снаге 
од Подгорице и Лијеве Ријеке, такође ка сло-
бодној територији среза. У таквој ситуацији, Ко -
манда за одбрану слободне територије наредила 
је да се напусте положаји и да се јединице у 
мањим војним формацијама повуку ка Бјеласици 
и Комовима. Међутим, дошло је до распада 
фронта, па и чета и батаљона, усљед неприја-

5 ) П о д а т а к д а о М и л о Н о в о в и ћ . 
6 ) З о р а н Л а к и ћ и г р у п а а у т о р а . Н О Б у Ц р н о ј Г о р и 

1941—1945. Х р о н о л о г и ј а д о г а ђ а ј а , Т и т о г р а д 1963. с т р . 77. 

' ) П о д а т к е д а л и : М и л о Н о в о в и ћ , Д и м и т р и ј е В а с о в и ћ , 
В у к а В а с о в и ћ , Р а д о м и р Н о в о в и ћ . 

8 ) З б о р н и к , т о м I I I , к њ . 4 . д о к . 167. 



тељског рада реакције током читавог периода 
устанка. 

Брдска батерија 75 т г п повукла се са ватре-
них положаја из села Велике до села Крушева. 
Ту су оруђа онеспособљена (затварачи извађени 
и понесени). Хаубица 150 тт остала је на ватре-
ном положају без затварача. Ту је сачекала 
15. мај, а данас се налази у Војном музеју на 
Калемегдану у Београду. 

Од 18. јула до 8. августа артиљерија је својом 
ватром пружила огромну помоћ устаницима. Пред-
стављала је страх за непријатеља. Непријатељски 

гарнизон у Колашину капитулирао је послије 
прве испаљене гранате, а берански је послије 
артиљеријске ватре затражио преговоре са уста-
ницима. Дејство артиљерије уштедјело је многе 
устаничке животе. Оно је допринијело да се за 
20 дана, колико је трајало, фронт задржи на 
истој линији, иако су непријатељске снаге биле 
и бројне и технички опремљеније. Фронт према 
„Великој Албанији" држао би се и дуже, да није 
била угрожена позадина слободна од правца 
Подгорице. 

Др МИЛОВАН ВАСОВИЋ 

ВОЈВОДИЋ Рада ДИМИТРИЈЕ — ЗЕКО ро-
ђен је 9. ма ја 1908. године у селу Коњусима 
општина Андријевица, Црна Гора. 

Родитељи су му били средње имућни сељаци, 
што му је омогућило да заврши основну школу 
у родном месту, гимназију са матуром у Беранима, 
и две године студија на београдском Правном 
факултету. 

По доласку на студије у Београд, дружио се 
са напреднооријентисаним студентима, са којима 
узима активно учешће у многим акцијама иако 
није био члан КПЈ . 

После две године студија запослио се као 
благајник општине Поношевац, срез Ђаковица. 
Ту су се населили и његови родитељи и остали 
до априла 1941. године. 

Као резервни официр бивше југословенске 
војске учествовао је у краткотрајном априлском 
рату. Вио је заробљен, али је после три дана 
успео да побегне и дође у Црну Гору. По доласку 
у андријевички срез повезао се са члановима 
КПЈ, а потом је вредно радио на припремама за 
устанак. У јулски устанак народа Црне Горе ступа 
као заменик командира Коњушког герилског од-
реда. Учествовао је у нападу на Андријевицу и 
њеном ослобађању 1941. године. 

Један од првих добровољаца из свог кра ј а 
за одлазак у Санџак је он. Као водник у Комском 
батаљону Црногорског одреда учествује у бици 
за Пљевља, 1. децембра 1941. године. Двадесет 
дана касније налази се у строју 1. пролетерске 
у Рудом. Иако је резервни официр, у бригади 
почиње као десетар. По доласку бригаде у источну 
Босну, јануара 1942. године, учествује у нападу 
на непријатељско упориште Дабровину, и у дру-
гим подухватима, као што је и чувени Игмански 
марш, током кога је запажен као нарочито акти-
ван и издржљив борац. Фебруара 1942. године 
постао је војни инструктор за обуку новодошлих 
бораца, а убрзо потом командир једне омладинске 
чете. У пролеће 1942. године, за време III непри-
јатељске офанзиве, постављен је за заменика 
команданта 2. батаљона 1. пролетерске бригаде. 
У овом батаљону, као и раније, истицао се хра-
брошћу а исто тако и као способан руководилац. 
После борби на тромеђи Црне Горе, Босне и Хер-
цеговине, учествује у походу пролетерских бри-
гада за Босанску Крајину, и на том путу истиче 
се у многим борбама (Коњиц, Дувно, Ливно). 

У лето 1942. године упућен је за заменика 
команданта 2. батаљона 1. далматинске ударне 
бригаде; кратко време после тога постао је ко-
мандант батаљона. У овој чувеној бригади по-
казао се као веома храбар борац и добар старе-
шина. Посебно се истакао у борбама за Ја јце , 
новембра 1942. године, затим у бројним акцијама 
током IV и V непријатељске офанзиве. Он је 
одлучујуће утицао на пробој и успехе свог ба-
таљона на Сутјесци. Истакао се и у борбама 
у источној Босни у лето 1943. године. 

После ових борби постављен је за команданта 
7. банијске бригаде 7. дивизије. Непосредно после 
тога бригада прелази на територију Хрватске. 
У јесен 1943. и током зиме 1943/1944. на територији 

Баније , Кардуна, Хрватског приморја и Горског 
котара вођене су жестоке и дуготрајне борбе. 
У многима од њих Војводић се нарочито истакао. 

Од тада па до к р а ј а рата имао је више висо-
ких функција . На јпре је био начелник па ко-
мандант 13. приморско-горанске дивизије, затим 
начелник штаба XI корпуса НОВЈ, а 1945. на-
челник одељења у штабу IV армије. У многим 
борбама, бојевима и операцијама у овом периоду 
истицао се и као старешина и по својој храбрости. 

В О Ј В О Д И Ћ . Р . 
Д И М И Т Р И Ј Е , г е -
н е р а л п о т п у к о в -
н и к , н а р о д н и х е -
р о ј 



Носилац је Партизанске споменице 1941. и 
више високих одликовања. 

После рата завршио је Вишу војну академију 
ЈНА и курс оператике и обављао разне одговорне 
војне дужности. Био је командант дивизије 
КНОЈ-а , командант 1. пролетерске дивизије, на-
челник Управе за ванармијско војно васпитање 
ЈНА, итд. Биран је у форуме неких друштвено-
политичких организација СР Србије и Београда. 

Сада је генерал-потпуковник ЈНА у резерви 
и пензији. 

За народног хероја проглашен је 22. децембра 
1951. године. 

ДЕЛЕТИЋ Милића БРАНКО, рођен је 1915. 
године у селу Грачаници код Андријевице (Иван-
град), Црна Гора. Правник. У К П Ј примљен по-
четком 1936. године. У НОБ ступио првог дана 
јулског устанка 1941. године. Погинуо 22. априла 
1942. године, у засеоку Токов Лаз изнад села 
Краља, код Андријевице. 

Б Р А Н К О Д Е Л Е -
Т И Ћ , н а р о д н и х е -
р о ј 

Родио се у угледној чиновничкој породици. 
Гимназију је учио у Беранима и Подгорици. 
У напредни средњошколски и раднички покрет 
укључује се још као ђак шестог разреда подго-
ричке гимназије. Као гимназијалац био је запа-
ж е н по својој оштроумности и лијево оријенти-
саном ставу. Послије завршене матуре студирао 
је права на Београдском универзитету. У К П Ј 
примљен је 1936., а крајем исте године изабран 
је за члана МК за срез андријевички. Једно ври-
јеме био је и члан привременог партијског руко-
водства у Беранима. Као студент био је врло 
запажен у студентском покрету. Учествовао је 
готово у свим штрајковима и демонстрацијама 
студената Београдсксиг универзитета, истичући се 
организаторским способностима и револуционар-
ном принципијелношћу у борби за досљедност 
марксистичке идеолЈгије у Партији. Због рево-
луционарне активности био је више пута хапшен, 
и у затворима малтретиран, међутим, никада није 

поклекнуо. Његово храбро држање пред полици-
јом служило је за примјер како треба да се држе 
комунисти пред класним непријатељем. 

Делетић је припадао оној плејади црногорских 
студената на Београдском универзитету, који су, 
заједно са нај прогресивниј им студентима српске 
и других нација, својом револуционарношћу и 
неустрашивошћу пред режимом успјели да од-
бране аутономију Универзитета и да високо дигну 
заставу слободе. Он је био један од оних младих 
револуционара који су успјешно повезивали ре-
волуционарну дјелатност младе црногорске инте-
лигенције са активношћу сеоске и радничке 
омладине. Стално је одржавао везе са ужим за-
вичајем и својом Црном Гором, којој се и враћа 
послије завршених студија права. Од 1936. го-
дине, када је постао члан КПЈ , и изабран у МК 
Партије андријевичког среза, непрекидно је радио 
на организовању и идеолошко-политичком јачању 
партијских организација на територији андрије-
вичког среза. Године 1940. изабран је у ОК К П Ј 
за Колашин, Беране и Андријевицу. 

Послије слома Југославије у априлском рату, 
врло је активно радио на припремама оружаног 
устанка. Као члан Окружног комитета, 14. јула 
1941. присуствовао је сједници МК андријевичког 
среза и пренио директиву ЦК К П Ј и Покрајин-
ског комитета К П Ј за Црну Гору, Боку и Санџак 
о дизању оружаног устанка у Црној Гори. Својим 
присуством и залагањем допринио је да се ова 
директива правилно спроведе у живот на тери-
торији среза. Истакао се у борбама за ослобођење 
Андријевице и одбрани слободне територије на 
коју су нападале многобројне снаге италијанског 
окупатора и муслиманско-албанских плаћеничких 
банди. Испољио је изврсне организаторске спо-
собности у завођењу јавног реда и нормализовања 
привредног и другог живота у ослобођеној Андри-
јевици и на њеној широј територији. Учествовао 
је у формулисању првих одлука Партије на 
ослобођеној територији, а посебно се истакао у 
разбијању схватања грађанских политичара и 
реакционара који су говорили да је борба против 
окупатора преурањена и бесциљна. Видан је био 
његов допринос у организовању Среског нацио-
нално-ослободилачког одбора, 21. јула 1941. го-
дине у Андријевици, и других војно-позадинских 
власти у андријевичком срезу. 

У септембру 1941. године, када је настала 
осјека устанка у Црној Гори, изабран је за се-
кретара МК Партије за срез андријевички. Са 
новоизабраним Мјесним комитетом ради свим сна-
гама на окупљању, обнављању, омасовљавању и 
консолидацији партијских организација у срезу, 
чи ји рад је био поремећен у току непријатељске 
офанзиве. Поред тога ради на поновној органи-
зацији герилских партизанских одреда и припрема 
нове борце за попуну партизанских јединица. 
Захваљујући том раду, број бораца у герилским 
одредима среза андријевичког брзо се попео на 
преко двије стотине. У том периоду морао је да 
води врло жилаву борбу на политичком плану 
против реакционарних снага које су се отворено 
стављале у службу окупатора, сукобљавајући се 
са народним издајницима, одредима италијанске 
милиције и првим четничким одредима. 

Када је 11. новембра 1941. године формиран 
Комски партизански одред, Делетић је постављен 
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за његовог комесара. Касније је, одлуком ПК К П Ј 
и Главног штаба за Црну Гору и Боку, одређен 
за политичког комесара Андријевичког партизан-
ског батаљона. Као политички комесар учествовао 
је у више борби против непријатеља и испољио 
ванредну храброст, а такође и умјешност у по-
литичком руковођењу јединицама. Марксистички 
добро образован, досљедан и упоран у спровођењу 
линије Партије, близак народним масама због 
разумијевања њихових невоља и патњи, лично 
ванредно храбар и непоколебљив пред неприја-
тељем, овај револуционар постаје један од изра-
зитијих фигура НОП на горњим токовима Лима. 
Због политичке зрелости, смисла за политичко 
и војно руковођење, а уз то и личне храбрости, 
уживао је неподијељен углед у напредној јавно-
сти читавог кра.ја. 

У веома тешким данима за НОП у Горњем 
Полимљу, његову групу, априла 1942., опкољавају 
четници изнад засеока Токов Лаз, у атару села 
Краље, недалеко од Андријевице. У неравно-
правној борби, тукао се до посљедњег метка и 
јуначки погинуо заједно са Ба јом Јојићем, та-
кође истакнутим комунистом андријевичког краја . 
Опјеван је у народној пјесми. 

За народног хероја проглашен је 12. јула 
1949. године. 

Ђ У К И Ћ Петра ШЋЕПАН, рођен је 1914. године 
у селу Лепатама, у Лијевој Ријеци, у ондашњем 
Андријевичком срезу, Црна Гора. Студент права и 
службеник. Члан К П Ј постао априла 1941. године. 
У НОБ учествовао од првог дана тринаесто-јулског 
устанка 1941. године. Рањен у борби против четника. 
Убио се да не би пао у заробљеништво 22. марта 
1942. године. 

Ђ У К И Ћ п . Ш Ћ Е -
П А Н , н а р о д н и х е -
р о ј 

Потиче из сиромашне сељачке породице. Основну 
школу завршио у Лијевој Ријеци, а гимназију у 
Подгорици. Још као гимназијалац запажен је због 

своје напредне оријентације. Послије завршене ма-
туре студира на Правном факултету у Београду. 
Међутим, због тешких материјалних прилика пре-
кида редовне студије и успијева да се запосли. Као 
службеник радио је у финансијској контроли на 
Сушаку, у Сплиту и Шибенику. 

Служио је војску у школи за резервне официре. 
У априлском рату учествовао као резервни поручник 
и био једини официр у пуку који се са својом једи-
ницом супротставио Нијемцима приликом њиховог 
напада на гранични сектор у Словенији. Након 
слома бивше југословенске војске и њене капиту-
лације, успио је да се са групом војника из Црне 
Горе, заобилазним путевима пребаци у завичај . Од 
раније напредно оријентисан, он се у Лијевој Ријеци 
одмах повезује са комунистима и скојевцима и 
активно учествује у припремању ослободилачке 
борбе. Кра јем априла 1941. године примљен је у КПЈ. 

Један је од истакнутих организатора оружане 
борбе у андријевичком срезу. Као искусан официр 
и комуниста неуморно је радио на окупљању људи 
и омладине, обучавајући у руковању оружјем оне 
који нијесу служили војску. У јуну 1941. године фор-
миран је љеворјечки герилски одред од 30 бораца. 
Командир овог одреда био је Шћепан Ђукић. Када 
је отпочео тринаестојулски устанак, на челу одреда, 
коме се придружило одмах још неколико десетина 
сељака, упада у Лијеву Ријеку, заузима карабињер-
ску станицу и разоружава њену посаду. Ликвида-
цијом италијанске жандармеријске посаде у Лијевој 
Ријеци пресјечене су везе и сваки саобраћај на 
саобраћа ј ници Подгорица—Матешево—Колашин— 
Бијело Поље и Подгорица—Матешево—Андријевица 
—Беране, па италијанске снаге дуже вријеме нијесу 
могле да се користе веома важном комуникацијом. 

Од првих окршаја у борби против окупатора 
Ђукић се истиче као искусан командант и неустра-
шиви борац. По формирању Љеворјечког устаничког 
батаљона постаје командир једне његове чете, на 
челу које се бори за одбрану слободне територије 
андријевичког среза све до привременог слома јул-
ског устанка у Црној Гори. 

У јесен 1941. године врло је активан на органи-
зационом и политичком јачању народноослободи-
лачког покрета. Кра јем исте године постао је ко-
мандант Љеворјечког партизанског батаљона, у са-
ставу одреда „Радомир Митровић". На тој дужности 
и гине, 22. марта 1942. године у борби са четницима 
на територији Лијеве Ријеке. Рањен и опкољен, док 
је имао муниције није дозволио непријатељима да 
му се приближе, убивши првог четника који је 
покушао да га ухвати жива, али када је остао без 
муниције активирао је последњу бомбу убивши себе 
и још неколико четника. 

Тако је овај партизански командант дао својим 
друговима изванредан пример храбрости, остао до-
сљедан партизанској заклетви, а непријатељу пру-
жио доказ да борац за слободу умире јуначком 
смрћу. 

За народног хероја проглашен је 20. децембра 
1951. године. 



ЗОГОВИЋ Филипа ВУЈАДИН — ВУЈО, рођен 
1914. године у селу Мурино, општина Андријевица, 
Црна Гора. Земљорадник. 

Потиче из сиромашне сељачке породице. Основну 
школу је завршио у селу Мурино, чувајући исто-
Е р е м е н о и стоку. Већ у првим данима живота, по-
себно за време школовања, испољавао је досетљи-
вост и сналажљивост и врло млад је покушао да 
поправи свој тешки материјални положај . Један 
је од првих сељака у Мурину који је начинио су-
шару за шљиве. Тако је, радећи на родитељском 

митраљез натерао их на предају. Такође се истакао 
на Улогу, фебруара 1942. године, када је са Војом 
Абрамовићем и Милијом Влаховићем, ликвидирао 
групу усташа у селу Махала и омогућио 2. чети 
1. батаљона 1. пролетерске да пређе у напад на сам 
Улог. А на Бугојну, када је „гром десетина" одсе-
чена, он је својом присебношћу и лукавошћу доспео 
са десетаром Војом Абрамовићем да је извуче из 
окружења, без иједног губитка. Такав је био и у 
борби за Ливно, Ја јце , Иванседло, итд. 

За народног хероја проглашен је 13. јула 1953. 
године. 

ЈЕВРИЋ Јара РАДУЛЕ, рођен је 1911. године, 
у селу Коњусима, Андријевица (Иванград), Црна 
Гора, у сељачкој породици. Свршени матурант. 
У К П Ј примљен 1938. године. Учествовао у НОВ 
од јулског устанка 1941. године. Погинуо у борби 
против четника у селу Грачаници, код Андријевице, 
новембра 1942. године. 

Основну школу завршио у Коњусима, а гимна-
зију у Беранама. Од 1935. године, када долази до 
снажења Партије и СКОЈ-а у горњем Полимљу, 
врло активно ради у напредном покрету, учеству-
јући у свим револуционарним акцијама које је во-
дила КПЈ. Није имао средстава да студира, а службу 
није могао да добије те се до рата бавио земљо-
радњом. Допринио је ј ачању угледа Партије међу 
сељаштвом, а прије свега код сеоске омладине, у 
селима Поткомља. 

Послије слома Југославије у априлском рату, 
организује прикупљање оружја и врши припреме за 

„ п р п „ „ _ „ , т , оружани устанак. Јуна мјесеца 1941. по одлуци МК 
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дин, н а р о д н и х е - КПЈ , формирани су герилски борбени одреди на 
Р°3 читавој територији андријевичког среза. Јеврић 

имању и као надничар код имућнијих сељака, 
живео до 1941. године. 

Пред рат није био члан КПЈ , иако је себе сма-
трао комунистом. Као симпатизер учествовао је у 
свим акцијама које је од 1936. до априла 1941. го-
дине К П Ј организовала на подручју ондашње по-
лимске општине. 

Био је врло активан у предустаничком периоду; 
прикупљајући оружје, дошао је и до једног пушко-
митраљеза, који је извукао из Плавског језера, а 
који је много значио у првим устаничким данима. 
Седамнаестог јула 1941. године, као припадник По-
лимског герилског одреда, учествовао је у нападу 
на италијанско-карабињерску посаду у Мурину. 

Учествује у многим борбама као борац Комског 
партизанског одреда, а затим од 21. децембра 1941. 
године као борац 1. батаљона 1. пролетерске бри-
гаде, па командир вода и заменик командира чете 
у истој јединици. (Пљевља, Видрићи, Округлица, 
Игман, Улог, Жупа , Вечериновац, Добри До, Коњиц, 
Дувно, Бугојно, Цинцар, Ливно, Кључ, Бос. Грахово, 
Ја јце, Прњавор, Иванседло, Неретва, Чичево.) На 
Чичеву је тешко рањен марта 1943. године, у данима 
IV офанзиве, а страдао је као тешки рањеник у 
данима V непријатељске офанзиве. За члана КПЈ 
примљен је 1942. године. 

Као борац-пушкомитраљезац, и командир вода 
истиче се у свакој борби свог батаљона као изузетно 
храбар, вешт и сналажљив војник и старешина. 
Посебно се истакао у разоружавању четника 7. ја-
нуара 1942. године у Округлици, кад је продро у 
четнички штаб, и у п е р и в ^ и на непријатеља пушко-

организује Коњушки одред (од 18 бораца) и постаје 
његов први командир. 

У јулском устанку 1941. испољио је примјерну 
храброст у борбама за ослобођење Андријевице и 
касније у одбрани слободне територије. Када је 
21. јула у Андријевици образован Срески нацио-

Ј Е В Р И Ћ Р А Д У Л Е , 
н а р о д н и х е р о ј 



нално-ослободилачки одбор, један од првих органа 
народне власти у устанку, ушао је у његов састав. 

У јесен 1941. активан је на обнављању и омасо-
вљењу партијских организација на терену андрије-
вичког среза, реорганизациј и герилских одреда и 
њиховом припремању за нове борбе против окупа-
тора и домаћих издајника. Септембра исте године 
на мјесној партијској конференцији андријевичког 
среза изабран је за члана МК. Када је 11. новембра 
1941. године, одлуком Главног штаба за Црну Гору, 
Боку и Санџак, формиран Комски партизански 
одред, постао је његов замјеник команданта, и на 
тој дужности остао све до прољећа 1942. године. Као 
војни руководилац испољио је квалитете, стално се 
у борбама истичући изванредном храброшћу. Маја 
1942., као члан МК, враћен је, по директиви, на 
илегални партијски рад на терен Андријевичког 
среза. Током љета и у јесен исте године радио је 
неуморно на обнављању партијских организација, 
окупљао је симпатизере НОП, и припремао нове 
борце за партизанске јединице. У изванредно сло-
женим и веома тешким условима, са групом илегал-
них партијских радника и искусних руководилаца 
из устанка, организује и рад неких сеоских народ-
ноослободилачких одбора. 

Новембра 1942. са још два друга илегално долази 
у село Грачаницу, да обиђе партијску организацију 
и илегалце. Домаћин код кога су заноћили обавије-
стио је четнике, ко ји су јаким снагама опколили 
кућу у намјери да ухвате Јеврића. Али илегалци 
су одбили предају. Радуле је јурнуо из опкољене 
куће, покушавши да отме пушкомитраљез четнику 
који је био на стражи испред куће. Успио би да га 
савлада да се у том тренутку нијесу на њега сјурили 
и остали издајници. Борио се до посљедњег дјелића 
снаге, павши изрешетан непријатељским мецима за-
једно са својим саборцима. 

За народног хероја проглашен је 27. новембра 
1953. године. 

КЕЉАНОВИЋ Сава МИЛИЋ — УНАМУНО, ро-
ђен 22. јуна 1916. године у селу Коњусима, испод 
Комова, изнад Андријевице (Иванград), Црна Гора. 
Студент у К П Ј примљен 1940. године. У НОБ ступио 
1941. године. Храбро погинуо 23. фебруара 1942. 
године на планини Трешњевику. 

Рођен је у сиромашној сељачкој породици. 
Основну школу је завршио у родном мјесту Коњу-
сима, а гимназију је учио у Беранама и Подгорици, 
али је 1933. године, искључен, због учешћа у рад-
ничким демонстрацијама у Подгорици које су се 
завршиле сукобом са полицијом. У Омладинском 
покрету подгоричке гимназије био је међу на јактив-
нијим гимназијалцима. Послије истјеривања из ги-
мназије у Подгорици, мада врло сиромашна породица 
му ствара скромна финансијска средства, те завр-
шава матуру у Руми, 1935. године. Одмах по мату-
рирању уписује се на Правни факултет у Београду. 
Није му било тешко да се одмах активно укључи 
у револуционарни покрет студената Београдског 
универзитета, јер је већ био револуционарно опре-
дЦјељен и са одређеним искуством. Учествује у 
свим револуционарним акцијама и збивањима на 
Универзитету, налазио се увијек у првим борбеним 
редовима студентског покрета. Када је хитлеровска 
Њемачка спровела „аншлус" Аустрије, ухапшен је 
и стрпан у злогласну београдску Главњачу. У позна-
тим крвавим демонстрацијама 14. децембра 1939. 
године био је тешко рањен. Његова револуционар-

ност у годинама пред други свјетски рат долази до 
и з р а ж а ј а и ван студентског покрета. Тако активно 
учествује у штрајковима које су дизали радници 
београдских фабрика „Рогожарски", „Змај" и „Влада 
Илић", помажући штра јкаче организовањем стража 
ради евентуалне борбе са полицијом и штрајкбрехе-
рима. За вријеме семестралних фери ја и приликом 
других краћих боравака у завичају, врло активно 
је радио на зближавању студентске и сеоске омла-
дине. 

К Е Ј Б А Н О В И Ћ 
М И Л И Ћ , н а р о д н и 
х е р о ј 

Вријеме од априлског слома Краљевине Југосла-
вије до тринаестојулског устанка провео је у при-
премању народних маса на отпор окупатору. Са 
осталим комунистима андријевичког среза прикупља 
оружје и организује прве герилске борбене одреде. 
По задатку МК Партије, формирао је коњушки 
одред од 18 бораца, у коме је вршио дужност поли-
тичког делегата. Са овим одредом истакао се у 
борби за ослобођење Андријевице (ослобођена 17. 
јула 1941. године). У ослобођеној Андријевици ак -
тивно учествовао у формирању Среског нацио-
нално-ослободилачког одбора (формиран 19. јула 
1941. године) и доношењу његових првих одлука. 
Испољује велику храброст као борац и руководилац 
у одбрани слободне територије од италијанског оку-
патора и муслиманско-албанских квислиншких сна-
га. Мада је војевао релативно кратко вријеме, 
стекао је велику популарност и симпатије међу 
борцима својом изузетном храброшћу. 

Када је формиран Андријевички партизански 
батаљон, Кељановић — Унамуно (овај псеудоним 
добио је као студент, на Београдском универзитету, 
по имену познатог шпанског пјесника и револуцио-
нара) постао је комесар Андријевичко-цецунске чете. 

У борбама између четника Павла Ђуришића и 
јединица Комског партизанског одреда, почетком 
1942. године, Андријевички батаљон је водио тешке 
борбе. У ј едној таквој борби на планини Трешње-
вику, на челу стрељачког строја, храбро је пао 
двадесетседмогодишњи комесар чете — Милић Ке -
љановић. 

За народног хероја проглашен је 20. децембра 
1955. године. 



ЛАБУДОВИЋ Јагоша МИЛОРАД — ЛАБУД, 
рођен је 21. новембра 1911. године у селу Шекулару, 
Андријевица, Црна Гора. Гимназију је учио у 
Пећи и Призрену и завршио је са одличним успје-
х-ом. Године 1931. уписао се на историјску групу 
Филозофског факултета Београдског универзитета. 
Претрпио је све недаће сиромаштва и дјетета без 
оца. Већ на првој години студија опредијелио се за 
револуционарни покрет. Првих година студија хра-
нио се на ђачкој трпези добротворног женског дру-
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штва, или јелом које је преостајало од болесника, 
а по отварању Опште студентске мензе (1934) запо-
слио се у њој као келнер. Члан СКОЈ-а је од 1933., 
а члан Партије од 1936. године. Сваке године био 
је биран у управу Удружења студената историчара, 
а на јчешће је био секретар или подпредсједник 
управе. Дјелујући у свом стручном удружењу и 
шире на Универзитету као - комуниста, ухапшен је 
у априлској провали 1935. Као члан Факултетског 
комитета СКОЈ-а , на саслушању у полицији је 
рекао: „Свјесно сам приступио комунистичком по-
крету, јер ми је дужност да се свим средствима 
борим против постојећег режима и поретка." 

По завршетку факултета (1936) помоћу неких 
рођачких веза запосли се у Министарство просвјете 
као дневничар. И ту је наставио са револуционарним 
дјеловањем; препоручивао је напредне професоре 
за запослење у тзв. приватним гимназијама и за 
рад у партијским организацијама у унутрашњости. 
Поново је ухапшен августа 1940., одлежао је, као 
и први пут, шест мјесеци у Главњачи и Ади Циган-
лији. По изласку из затвора, фебруара 1941, избачен 
је из службе, па се настанио у Горњем Милановцу, 
гдје му се налазила другарица. 

Када је почео априлски рат пријавио се у н а ј -
ближу артиљеријску јединицу и покушао да пружи 
отпор Њемцима на лазаревачком путу. Али, био је 
заробљен и одведен у крагујевачки логор, одакле је 
убрзо успио да побјегне. Јула 1941. приступио је 
у 1. шумадијски одред, којим је командовао Милан 
Благојевић, шпански борац и истакнути револуцио-
нар. Од борца и водника, Лабуд је убрзо израстао 
у командира чете, а већ крајем септембра 3. бата-

љона. Под Лабудовим руководством батаљон је 
водио жестоке борбе са припадницима 714. дивизије, 
чија се команда налазила у Тополи. Међу н а ј ж е ш ћ е 
борбе спадају: засједа у селу Крчевцу, на Прокопу 
у селу Винчи, на Руднику, на Рапаљ-брду, итд. 
Као борац, командир вода и чете привлачио се често 
сам или са још неколико другова близу непријатељ-
ских упоришта и обасипао их бомбама. Иако није 
био из овог краја , он је постао веома популаран 
код народа. 

Услед изда је четника Драже Михаиловића, Лабу-
довић је 5. новембра 1941. са својим 3. батаљоном 
добио нови задатак: да хита у околину Ужичке По-
жеге и да заједно са још неким партизанским једи-
ницама брани Врховни штаб и слободну територију 
око Ужица. На путу према Горњем Милановцу, 
Ужичкој Пожеги, Ариљу и селима Горња и Доња 
Добрња, Душковцу, Каменици, а особито Прањанима, 
водио је даноноћне борбе против четника. После 
тога, уз успутне борбе, вратио се почетком децембра 
У Шумадију. 

Док се Лабуд са својим батаљоном враћао у 
Шумадију, главнина партизанских снага повукла се 
у Санџак; са њима губи везу. За борце батаљона, 
за припаднике и за симпатизере НОП настали су 
тада изразито тешки дани. Партизани су морали да 
се склањају од сталних непријатељских напада и 
претреса. Ж и в е л и су по земуницама. Терор је за-
плашио народ. Тешко је било пронаћи дом који би 
прихватио партизане. У тим условима Лабуд се 
крио код родитеља своје жене у селу Пласковцу код 
Тополе. У земуници је остао два мјесеца. За то ври-
јеме само два пут је видео дневну свјетлост. Једном, 
кад су укућани побјегли испред непријатеља, остао 
је неколико дана без воде. 

При обнављању 1. шумадијског одреда „Милан 
Благојевић" кра јем априла 1942, постао је његов 
командант. И поред јаких непријатељских снага 
Концентрисаних на овом сектору, одред је имао пуну 
иницијативу у својим рукама и из дана у дан на-
падао је на жандармеријске станице, општинске 
управе и вршио разне саботаже и диверзије на ж е -
лезничким пругама и телефонским линијама. Непри-
јатељ је уцијенио партизанске команданте и вршио 
сталне потјере за одредом. Акције одреда снажно 
су утицале на народ Шумадије а нарочито напад 
на среска мјеста — Сопот (14. децембра 1942) и Бе -
лановицу (21. фебруара 1943). Ноћу 25/26. фебруара 
извршен је напад на жандармеријску станицу и на 
посаду љотићеваца у Барошевцу, код Лазаревца. 
Тада је ликвидирана жандармеријска станица у 
Венчанима, док су љотићевци у Барошевцу сазнали 
раније за намјере партизана и запосјели околне 
зграде и ровове. На челу напада на Барошевац био 
је Лабуд. Борба је била огорчена, Лабуд се преба-
цивао од групе до групе и није се обазирао на јаку 
непријатељску ватру, па је из засједе убијен. 

За народног хероја проглашен је 26. новембра 
1955. године. 

ЛЕКИЋ Благоја ДАНИЛО — ШПАНАЦ, рођен 
је 23. јуна 1913. у селу Краљима, Андријевица, 
Црна Гора. 

Растао је и одгајао се у угледној учитељској по-
родици. Његов отац је уживао глас доброг и на-
предног учитеља, и био цењен и поштован у читавом 
Горњем Полимљу. 



Данило је основну школу завршио у родним Кра -
љима, а гимназију је учио у Подгорици, Беранима, 
Битољу и Тетову. Студирао је на Филозофском ф а -
култету у Скопљу и дипломирао 1936. године. Једно 
време је радио као коректор у листовима у Београду. 
Још за време студија укључио се у револуционарни 
студентски и раднички покрет и активно деловао. 
Године 1935. постао је члан КПЈ. За време распуста 
истицао се револуционарном активношћу и у зави-
чају, помажући рад младе партијске организације 
у андријевичком срезу. У војсци такође долази до 
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изража ја његов револуционарни став, па је из ђачке 
чете упућен у пук на дослужење војног рока. 

Из Београда је 1937. године отишао као добро-
вољац у Шпанију, и до 1939. се борио за одбрану 
и слободу шпанске републике. У интернационалним 
бригадама заузимао је више истакнутих функција . 
Најпре је био заменик команданта Базе интернацио-
налних бригада, па командант њене Подофицирске 
школе. Самоиницијативно је отишао у јединицу на 
фронт. Од тада па до пада републике налази се на 
политичким функцијама — комесар чете, комесар 
батаљона и вршилац дужности комесара 15. интер-
националне бригаде. Истакао се у многим борбама 
на разним фронтовима, показавши велику храброст 
и умешност у руковођењу јединицама. После слома 
републиканских снага, од 1939—1941, био је у кон-
центрационим логорима у Француској — најпре у 
Сен Сипријену, Гирсу и на јзад у Вердеу — у којим 
су интербригадисти били изложени жестоком терору 
полиције. 

Лекић има истакнуту улогу у организовању по-
крета дела шпанских добровољаца у Југославији. 
У том циљу, по партијској директиви, као секретар 
партијске организације и вођа групе, маја 1941. 
повео је прву групу на тзв. добровољни рад у Не-
мачку. Он и група добровољаца најпре издржава ју 
на јужаснији терор Гестапоа, а потом су на присил-
ном раду. На дан напада Немачке на СССР, на Ле-
кићев предлог, група доноси одлуку о бекству у 
Југославију. Три дана касније успостављена је веза 
са К П Ј у земљи, а средином јула 1941. спроведено 
је бекство и пребацивање у Југославију. 

Августа 1941. Шпанац је, као искусни официр и 
политички радник, постављен за политичког коме-
сара Мачванског партизанског одреда. Од тада до 
марта 1942. ратује у Србији. Активни је учесник 
бројних подухвата и успеха Мачванског НОПО у 
лето и јесен 1941 — код Шапца, на Церу итд., и 
његових тешких борби у I офанзиви. Такође је 
активни учесник драматичних подухвата партизан-
ских снага у западној Србији у јесен и зиму 1941/42. 
године. Као војно-политички руководилац истиче се 
у организовању маса за ослободилачки покрет, у 
вођењу акција, и операција, у организовању и учвр-
шћењу јединица. Уз то, у свим борбама показује 
изузетну храброст и самопрегор. 

У I. пролетерској бригади од марта 1942. године 
заменик је команданта ове јединице, а од новембра 
њен командант. Приликом прославе 25. годишњице 
Октобарске револуције, 7. новембра 1942., из руку 
Врховног команданта примио је заставу 1. проле-
терске бригаде. Као командант успешно је водио 
бригаду у свим борбама. Његова умешност у ко-
мандовању долазила је до и з р а ж а ј а у свим ситуа-
цијама. Остаће трајно записани успеси 1. пролетерске 
у борбама за Ја јце , Котор-Варош, Теслић и друга 
места у Босни кра јем 1942. и јануара 1943. године. 
Још веће и знача јније су борбе и победе 1. проле-
терске у великој бици на Неретви: њен други марш 
из централне Босне на Иван-седло. борбе на овој 
планини, противудар код Горњег Вакуфа, па за -
штита на правцу Горњи Вакуф—Прозор—Неретва. 
У тешким борбама од Неретве до Дрине (Ћићево, 
Главатичево, обронци Трескавице), бригада је по-
стигла значајне победе. За време битке на Дрини 
(априла 1943), бригада је такође извојевала једну 
од својих крупних победа. Најпре је водила тешке 
борбе за форсирање ове реке. Пошто је форсирала 
Дрину, на положајима од Фоче до Горажда и у 
Санџаку, заједно са другим бригадама 1. и 2. диви-
зије, разбила је италијанске снаге јачине око 4000 
људи и пет четничких бригада. За изванредно из-
вршене борбене задатке на форсирању Дрине 1. про-
летерска је добила похвалу Врховног команданта. 

У V непријатељској офанзиви 1. пролетерска 
најпре води борбе са 1. немачком брдском дивизијом 
на сектору Бијело Поље—Мојковац и спречава не-
пријатељски продор на масив Сињајевине. Потом 
је убрзаним маршем пребачена на сектор Челебића. 
Овде је 20. маја снажним јуришем разбила снаге 4. 
усташко-домобранске бригаде, а наредних неколико 
дана, заједно са другим бригадама, учинила је сна-
ж а н покушај пробоја непријатељеког обруча југо-
западно од Фоче. Изузетно је значајна улога бригаде 
и њеног команданта у пробоју немачког обруча на 
Балиновцу (Зеленгора) 10. јуна 1943. То је био први 
успешан пробој у овој офанзиви. У тој борби ко-
мандант је ангажовао читаву бригаду, и, са штабом 
на челу, повео је на јуриш. Бригада је разбила два 
немачка батаљона, а после тога наставила наступање 
према комуникацији Фоча—Калиновик. На овом 
путу 1. пролетерска је извршила пробој другог не-
мачког обруча, а потом је обезбеђивала прелаз 
других јединица преко ове комуникације. 

Јула 1943. Лекић је именован за команданта 16. 
(војвођанске) дивизије. Под његовом командом, ди-
визија је 1943. учествовала у проширењу и одбрани 
слободне територије у источној Босни. У августу и 
септембру ослободила је Бијељину, Власеницу, Ца-
парде и Зворник, а у октобру је напала Брчко. 
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У кривајској операцији, вештим маневрисањем на 
Мајевици и Бирчу, Посавини и Требави, избегла је 
удар врло јаких непријатељских снага. У пролеће 
1944. године водила је борбе на Мајевици, за осло-
бођење Кладња и код Милића. 

Од 1. јула до средине новембра 1944. године, 
Лекић је командант XII корпуса НОВЈ. У јулу и 
почетком августа Корпус је водио жестоке борбе 
у источној Босни, па на комуникацији Калиновик—• 
Фоча. Под борбом се пробио у Црну Гору и уче-
ствовао у Дурмиторској операцији. Поново се пробио 
у источну Босну, и, после борбе на левој обали 
Дрине, 5/6 септембра форсирао је ову реку и прешао 
у Србију. У операцијама за ослобођење Србије осло-
бодио је простране територије у њеном западном 
делу и разбио више непријатељских јединица. У Бео-
градској операцији ослободио је Обреновац, учество-
вао у борбама за ослобођење Београда, те борбама 
код Авале и Рушња. Корпус је 22. октобра форсирао 
Саву и наставио гоњење непријатеља кроз Срем, 
до 1. новембра ослободио је Стару Пазову, Руму и 
Сремску Митровицу. 

Децембра 1944. године као генерал-потпуковник, 
Лекић је упућен у Вишу војну академију „Воро-
шилов" у Москви. После ослобођења до 1957. године 
био је на разним дужностима у ЈНА: командант 
4. армије, командант војне области, Главни инспек-
тор ЈНА итд. 

Завршио је и Вишу војну академију ЈНА. Има 
чин генерал-пуковника. 

Од 1957. до 1969. био је у дипломатској служби: 
амбасадор С Ф Р Ј у Бразилу, ш е ф мисије СФРЈ при 
ОУН, помоћник државног секретара за иностране 
послове и амбасадор СФРЈ у УАР. Од IX до X кон-
греса СКЈ био је председник Комисије Председни-
штва СКЈ за народну одбрану. 

Познат је као публициста и војни писац. 
Сада је члан Савета Федерације. 
Носилац је Партизанске споменице 1941. и више 

високих југословенских и страних одликовања. 
За народног хероја проглашен је 20. децембра 

1951. године. 

ЛОНЧАРЕВИЋ Максима ЂУРО, рођен је 16 
априла 1920. године у Гусињу, општина Плав, Црна 
Гора у радничкој породици. 

Дјетињство је провео веома тешко, оставши рано 
без родитеља — мајка му је умрла 1929. а отац 1934. 
године. Он и млађи брат живели су са бабом. 
Основну школу учио је у Гусињу. Први, други и 
трећи разред гимназије завршио је у Беранима, 
четврти у Бијелом Пољу, а пети, шести, седми и 
осми са великом матуром у Пећи. Живео је кра јње 
сиромашно, издржава јући се од хонорара за часове 
које је давао ђацима и минималне помоћи од своје 
бабе. 

У револуционарну активност укључио се у петом 
разреду гимназије. Новембра 1939. године примљен 
је у КПЈ . 

Као студент математике, учествовао је у бројним 
акцијама партијске организације у Београду и на 
универзитету: демонстрације, растурање летака, пи-
сање парола. Две и по године, заједно са Махмутом 
Бушатлијом, Савом Бурићем, Слободаном Тузлићем, 
радио је на илегалном штампању летака и других 
материјала за потребе студентског покрета. Био је 
секретар партијске ћелије и члан бироа на Фило-
зофском факултету; такође је био секретар акцио-

ног одбора стручних студентских удружења на Бео-
градском универзитету 1939/40. школске године. 

После капитулације 1941. године ради на припре-
мама за устанак. Петнаестог јула 1941. године орга-
низовао је герилски одред код Плава (у селу Бре-
зојевици). У то време био је секретар партијске 
ћелије у тек створеној организацији К П Ј за општине 
Плав, Гусиње. Убрзо је биран за члана Среског ко-
митета К П Ј за срез андријевички. 

У саставу Комског батаљона учествује у борби 
за Пљевља 1. децембра 1941. године. У овој тешкој 
борби испољава посебну храброст и хладнокрвност. 
Двадесет првог децембра нашао се у строју 1. црно-
горског (ловћенскот) батаљона 1. пролетерске бри-
гаде. Ђуро је из Рудог ишао борбеним путем ове 
бригаде. 

Од Рудог, децембра 1941., до маја 1945. године 
учествује у стотинама борби широм Југославије од 
којих су на ј знача јније : Пљевља, Улог, Вечериновац, 
Дурмитор, Коњиц, Ливно, Ја јце , Иванседло, Дрина, 
Сутјеска, Миљевина, Травник, Бугојно. У 1. проле-
терској био је заменик политичког комесара чете, 
па заменик политичког комесара 2. батаљона; 1942. 
именован је за заменика комесара 3. кра јишке про-
летерске бригаде; 1944. године политички је комесар 
1. југословенске бригаде формиране у СССР, а потом 
политички комесар XIV (српског) корпуса НОВЈ. 
Као политичко партијски руководилац увек се 
успешно ангажовао на стварању и изградњи народне 
власти и народнофронтовских организација и у по-
литичком раду са народом. Три пута је рањаван. 
Ране му нису сметале да јуриша у првој следећој 
борби, нити су га одвајале од његових пролетера. 

У послератном периоду повераване су му многе 
високе и одговорне дужности које је са успехом 
обављао. — Био је политички комесар ЈРМ, поли-
тички комесар Београдске армијске области, начел-
ник управе за МПВ, начелник секретаријата Савета 
за народну одбрану СФРЈ, помоћник савезног секре-
тара за народну одбрану, командант армије итд. 

Као високи војни и политички руководилац у 
целом послератном периоду имао је и истакнуте 
партијске функције . Био је руководилац опуномоћ-
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ства Партије за армијску област, члан Опуномоћства 
Партије за ЈНА, члан Комитета СКЈ за ЈНА и др. 

Завршио је Вишу војну академију ЈНА и Школу 
оператике. 

Сада је генерал-пуковник, начелник Центра ви-
соких војних школа у Београду. 

Добио је многа признања, похвале, награде и 
висока одликовања. 

За народног хероја проглашен је 29. новембра 
1953. године. 

НОВОВИЋ Милете Мирко, рођен је 18. новембра 
1917. године у селу Цецунима, општина Иванград, 
Црна Гора, у сиромашној сељачкој породици. У род-
ном селу је завршио основну школу, у Иванграду 
шест разреда гимназије, а седми и осми разред 
гимназије у Пећи. Послије завршене гимназије упи-
сао се на Технички факултет у Београду, гдје је 
остао до априла 1941. године, када се вратио у своје 
родно мјесто. 

У седмом разреду гимназије организатор је 
штрајка у беранској гимназији, због чега је искљу-
чен из школе. Врло млад определио се за напредни 
револуционарни покрет и као седамнаестогодишњак, 
1934. године, примљен у СКОЈ. Октобра 1936. године 
постао је члан Партије. Обављао је одговорне ду-
жности СКОЈ-а за срез андријевички, секретар МК 
К П Ј у Андријевици, члан бироа К П Ј за Технички 
факултет и секретар партијске ћелије. 

Због револуционарног рада био је прогањан, 
малтретиран и затваран. Тако је због учешћа у де-
монстрацијама у Андријевици био у затвору мјесец 
дана, два мјесеца је био у истражном затвору Суда 
за заштиту државе у Београду, а 1940. године мјесец 
дана у затвору Управе града Београда. 

Н О В О В И Ћ М И Р -
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Априла 1941. године враћа се у свој родни крај , 
гдје активно учествује у припреми устанка. У да-
нима припрема за устанак и првих мјесеци народног 
устанка у Црној Гори врши одговорне партијско-
-политичке дужно^ти, међу којима и дужност секре-
тара бироа ћелије К П Ј општине Андријевица. 

У устаничким данима руководи Цецунским герил-
ским одредом. Овај одред учествује и у нападу на 
Андријевицу, 17. јула 1941. године. 

У јесен 1941. године, када су се тражили добро-
вољци за Србију и Санџак, био је међу првима, 
и као борац Комског батаљона учествовао је 1. де-
цембра 1941. године у пљеваљској бици. 

Двадесет дана касније ступио је у 1. пролетерску 
бригаду, као пушкомитраљезац њеног 1. батаљона. 
Као пушкомитраљезац истакао се у многим борбама 
и подухватима од Рудог преко Романије, Игмана, 
Улога, Колашина, Мојковца и др. У борби за Улог 
пожртвовано и успјешно штитио је напад 1. бата-
љона 1. пролетерске. У тешким борбама око Мој-
ковца и Колашина маја 1942. године (Вечериновац, 
Скара, Марково Брдо), са четницима Павла Ђури-
шића, посебно се истакао. Са групом бораца августа 
1942. године у Ливну разоружао је једну чету усташа 
и домобрана. 

Касније је постао замјеник комесара чете. И тада 
се не одваја од пушкомитраљеза и стрељачког 
етроја. Његова храброст, пожртвованост, и способ-
ност нарочито долазе до и з р а ж а ј а у борбама током 
IV и V непријатељске офанзиве, посебно у борбама 
на Иван-седлу, приликом форсирања Дрине, априла 
1943. у боју на Златном Бору 21. маја 1943. на Б а л и -
новцу и Миљевини. Истакао се и у борбама у Исто-
чној Босни у лето 1943. године. 

Године 1943. постао је замјеник комесара 1. дал-
матинске ударне бригаде. Касније поетаје руково-
дилац политодјела 25. дивизије, па замјеник коме-
сара 1. пролетерске дивизије. И.тада ништа необично 
није било видјети Мирка Нововића у стрељачком 
строју, у Далмацији, Србији, Срему и Славонији — 
свуда гдје су тада дејствовале његове јединице. 

Послије рата је на одговорним дужностима у 
армији: комесар 1. дивизије, комесар дивизије КНОЈ, 
начелник политичког одјељења армије, начелник 
политичког одјељења армије, начелник политичке 
школе ЈНА, начелник Више школе цивилне заштите 
и другим. Вршио је и одговорне партијске функци је 
у опуномоћствима армије и области. 

Завршио је Вишу војну академију ЈНА. Сада је 
генерал-потпуковник, предсједник Скупштине за-
једнице социјалног осигурања војних лица. 

Носилац је Партизанске споменице 1941. и више 
одликовања. 

За народног хероја проглашен је 27. новембра 
1953. године. 

ПОПОВИЋ Јеврема МИЛАДИН, Миладин Попо-
вић спада међу најистакнутије руководиоце К П Ј и 
социјалистичке револуције на Косову и Метохији. 
Читав свој живот посветио је борби радничке класе, 
борби за национално и социјално ослобођење свих 
понижених и угњетених. 

Рођен је 23. маја 1910. у селу Лопате, у Лијевој 
Ријеци, Титоград, Црна Гора. Још као дете, са ро-
дитељима дошао је у Пећ, где ће и почети његов 
животни пут револуционара. Гимназију је учио у 
Пећи, Призрену и Приштини. Као ђак укључио се 
у напредни омладински покрет, због чега је прога-
њан и искључиван из школе. 

Од 1933. као студент Правног факултета , уче-
ствује у политичкој делатности напредних студената 
Београдског универзитета. Члан СКОЈ-а од 1933., 
а К П Ј од 1934. Кра јем 1934. радио је у техници 
ПК СКОЈ-а за Србију, а од марта 1935. у техници 
ПК К П Ј за Србију. 
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Средином тридесетих година, поред делатности 
на Београдском универзитету, један је од истакнутих 
организатора и руководиоца револуционарног и ан-
тифашистичког покрета на Косову и Метохији. 
Ради на формирању партијских организација, оку-
пљању радника и грађана око идеје Народног 
фронта, органиЗује штрајкове рудара и железни-
чара. Јула 1936. организује велике демонстрације 
у Пећи против владе Милана Стојадиновића. Због 
те активности хапшен је и прогањан више пута 
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у току 1935/1937. године. У лето 1937. припремио је 
оснивачку обласну конференцију на којој је иза-
бран Обласни комитет К П Ј за Косово и Метохију, 
чи ји је он секретар. 

При покушају да се илегално пребаци у Шпа-
нију, ухапшен је 1937. године у Будви и спроведен 
у београдску Главњачу, у којој је подвргнут муче-
њима. У полицијском затвору на Ади Циганлији 
разболео се од туберкулозе, па је после 7 месеци 
пуштен на слободу и протеран у Пећ. Лечио се у 
санаторијуму на Голнику до 1939., када је дошао 
у Пећ по задатку ЦК КПЈ, да очисти партијске ор-
ганизације од фракционашких елемената. Од сеп-
тембра 1939. био је политички комесар Обласног 
комитета за Косово и Метохију, а од почетка августа 
1940. и члан ПК К П Ј за Црну Гору, Боку, Санџак 
и Косово и Метохију. 

Учествује у организовању и вођењу великих 
антифашистичких демонстрација у Пећи 11. маја 
1940, због чега је поново био ухапшен и спроведен 
у београдску Главњачу, у којој је 3 месеца малтре-
тиран и мучен. Нагло погоршање његове болести 
приморало је полицију да га пусти из затвора и 
протера у Пећ. 

Учествовао је у раду V земаљске конференције 
К П Ј као делегат партијских организација за Косово 
и Метохију и делегат Покрајинског комитета. 

Априлски рат га је затекао на партијском раду 
у Витомирици, где се склонио од полиције која је 
за њим трагала после мартовских демонстрација. 
После окупације радио је на организовању борбе 
против окупатора и развијању братства и јединства 
између албанског, српског и црногорског становни-
штва на Косову и Метохији. Кра ј ем маја 1941. до-
лазио је у Београд да се повеже са ЦК К П Ј и 
упозна са линијом Партије у организовању и вођењу 
оружане борбе. 

На путу по партијском задатку, из Косовске Ми-
тровице за Црну Гору, ухапшен је јула 1941. године 
у Рашкој и мучен од окупатора и квислинга у Пећи, 
а затим интерниран у Пећин код Елбасана у Алба-
нији. 

После неколико месеци ОК К П Ј за Косово и 
Метохију, уз помоћ албанских комуниста, органи-
зовао је његово бекство из затвора. По одлуци ЦК 
КПЈ, од октобра 1941. био је на партијском раду 
у Албанији, као делегат ЦК КПЈ. Радио је са ве-
ликим жаром револуционара на организовању и ј а -
чању К П Ј Албаније и оружане борбе, сматрајући 
то интернационалном дужношћу у борби против 
фашизма. На његову иницијативу, септембра 1942. 
године формиран је Главни НОО Албаније, Главни 
штаб НОВ Албаније, а затим и Антифашистичко 
веће и Национални комитет Албаније. 

Септембра 1944. дошао је на Вис, на позив ЦК 
КПЈ, одакле је упућен на Косово и Метохију на 
дужност политичког секретара Обласног комитета 
Партије. Његов долазак на Косово био је од великог 
значаја за даљи развој Партије, оружане борбе и 
братства и јединства у овој покрајини. 

После ослобођења Косова, као секретар Обласног 
комитета, радио је са великим жаром на обнови 
земље, ј ачању братства и јединства и развоју на-
родне власти на Косову и Метохији. Миладина По-
повића красиле су на јлепше особине човека и ко-
мунисте: племенитост, праведност, доследност и 
изузетна храброст. 

Пао је 13. марта 1945. као жртва атентата који 
је извршио један издајник балиста. 

За народног хероја проглашен је 12. марта 
1946. године. 



АНДРИЈЕВИЦА 

Андријевица је прије рата била среско мјесто. 
Био је то по пространству један од највећих сре-
зова у Југославији, са око 35.000 становника. Као 
варошица са стотинак кровова имала је 900 житеља. 
Својим, као у ланцу поређаним приземним и једно-
спратним кућицама, претежно чакмачама, протезала 
се од Вучца до Радуновца. У ствари, једна улица 
од пет минута хода с кра ј а на крај , представљала 
је тај административни центар. 

Као средиште Горњих Васојевића, Андријевица 
је градила своју богату историјску прошлост као 
гранични бедем у бојевима с Турцима, јер је управо 
ту поред ње — Злоречицом — некад пролазила 
граница. Тако је Андријевица под околностима та-
дашњих борби за слободу и у грчу самоодбране 
испред завојевача, добила и свој карактеристичан 
урбанистички изглед: зграде су у збијеном низу 
као по правилу ослањају једна на другу за једни-
чким преградним зидом. И њен положај сведочи 
да су га наметнуле околности да није у миру биран. 
Припијену уз стрмину брда, Злоречица је остављала 
са своје лијеве стране, да би се и сама ту испод 
Андријевице — онаква каквим се именом зове — 
сј^рила у зелени, исто тако плахи Лим. 

Ту изнад завиреног ушћа и поврх окомитог Баља, 
Андријевицу обасјавају прве сунчане зраке, да би 
је поново за дана напустиле, опасану и заклоњену 
окомитим падинама врлетног Кома. 

Управо тако као и њихове куће, Андријевчани 
су збијали и своје појединачне судбине, проводећи 
живот добрих комшија, свакодневно ранећи да 

један другом, уз к а ф у и чашицу ракије, први по-
желе добро јутро. Заправо, читава Андријевица, 
онако малена, личила је на јединствен комшилук. 
Свакако, догађало се да таква атмосфера буде на-
рушена понекад завишћу, изазваном рођачким или 
међуплеменским трзавицама, а пред рат све више 
и социјалним раслојавањем. Јер, у таквој малој 
Андријевици, све више су људи дијелили се на 
оне који су све безбрижније живјели, на бијелом 
пекарском хлебу, и на велику већину оних који су 
у биједи сиромаштва своје неизвесно сутра једва 
задовољавали с мало млијека, и качамака. Додуше, 
ријетко које домаћинство није имало по једну-двије 
козе, ређе краву, те су на та ј начин „скидала с днев-
ног реда" бригу око присмоке. Али ваљало се не-
како сналазити за оброк кукурузног брашна, те за 
мало мрса. Тешко и мукотрпно, у једноличној и 
често недовољној исхрани, с мало на јнужнијег за 
свакидашњи живот, многи су водили борбу за опста-
нак једноставно животарећи. 

Па ипак, Андријевица са својом околином, у ж и -
вала је добар глас по поштењу, гостопримству и 
простодушности својих житеља. Тиме је заиста била 
издашна. Како је само било дивно погледати та ј 
народ по сеоским саборима, нарочито оном главном 
на Књажевцу, поред Андријевице. У те празничне 
дане, народ би побјеђивао своје свакодневне бриге 
и сиромаштво, вадио је из бауна своју китњасту 
народну ношњу, истресао свој џеп за празнични 
оброк и пише, предајући се пјесми, игри и весељу. 

Ту, око велелепног споменика палим прецима у 
ранијим ратовима, виорило се народно коло и из 
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пуних груди стотине грла орила се ијесма слобо-
дарства, јунаштва и славне прошлости. 

Тада се још није слутило да ће на том К њ а -
жевцу, поред старог споменика, израсти још један, 
виши и светлији — као симбол надчовјечанске 
борбе те исте генерације, која ће из својих редова 
дати преко 600 живота и урезати имена палих бо-
раца из овог к р а ј а на његовим мермерним повр-
шинама. 

Та предратна Андријевица ж и в ј е л а је својим ж и -
вотом, својим навикама — сама са сопственим, сва-
како малим могућностима. Јер, све оно што јој је 
давало печат среског мјеста, као и да није служило 
њој, њезиним жељама: пореска управа, суд, среско 
начелство, финансијска контрола, општинска управа, 
и к томе чета жандармерије и затвор — већ су по 

М А Р И Ћ Д А Н И Л О , к а п е т а н 

својој функци ји били позвани да убирају сиротињ-
ско и гуше напредно, а својим сувишним присуством 
сужавали су иначе скучен простор. Једино од чега 
је Андријевица могла имали неку корист, била је 
основна четворогодишња школа. Чије би дијете за-
вршило, ако је ко могао, слао га је на даље школо-
вање у суседна мјеста — Беране или Пећ. 

Један једини љекар приватне праксе био је на 
територији читавог среза. Ветеринара у том погла-
вито сточарском к р а ј у није било. Биоскопа, позо-
ришта такође. Није онда чудо &а су кафане биле 
једино мјесто окупљања. У једној од двадесет три, 
колико их је тада било, углавном се тражило одушка 
забави, разговору, пјесми. Ту се у неку руку во-
дила и политика. Кавана је била стециште редовних 
или повремених посјетилаца, наивних или оних 
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с намјером и увијек понеко њушкао у полицијској 
или жандарској униформи. 

Неколико трговина мјешовитом робом, по двије 
пекаре и обућарске радионице, кројач, столар и 
бравар — чинило је привредни састав Андријевице. 
Пар година прије рата изграђена је мајушна елек-
троцентрала с вуновлачаром и млином, али она није 
истиснула све петролејке. То су били почетници 
нечег што се зове индустрија — и то је све. Тада 
се сва техникб састојала у понекој шиваћој машини 
и у неколико бицикала и половних аутомобила, који 
су саобраћали узаним макадамским путевима, пуних 
прашине и рупа, превозећи ђаке, пословне или 
нуждане. Тек непосредно пред рат Андријевица је 
имала само 5—6 радио-апарата. С једног од тих 
радио-апарата чула се и вијест да је фашистичка 
Њемачка напала СССР. Та вијест, ма колико по 
својим последицама била најава тешких и трагичних 
дана свјетског покоља — организовано је пренесена 
истог дана до најудаљенијих села. За партијско 
руководство и чланове К П Ј то је био повод за не-
посредне акције. Поред интензивних тромјесечних 
припрема прерастао је у скори народни устанак. 

Одмах послије капитулације старе Југославије, 
Партија је извршила продор у Андријевицу са за-
датком да окупи омладину у актив. Осим неколико 
скојеваца, који су као ђаци припадали гимназијским 
организацијама у мјестима школовања, Андријевица 
на жалост, до тада није имала партијску или скојев-
ску организацију. Било је неколико симпатизера, 
који су били познати по својој опредељености, но 
без припадности организацији. Андријевица је сва-

како била запостављена у смислу било каквог по-
кушаја да се створи Партијска ћелија, или скојевски 
актив. 

Она је у неку руку била пролазна станица на-
предних и организованих интелектуалаца, ко ји су 
у њу долазили за вријеме школског распуста, ш и -
рећи свој прогресивни утицај, али не систематично. 
Ипак је тешко схватити да у једној таквој средини 
као што је била андријевичка није много раније 
створена партијска ћелија. Међу двадесетак помоћ-
них радника — шофера, пекара, месара — међу то-
ликом сиротињом и поштењем, могао се наћи по-
требан број за почетак. К а к о иначе објаснити да 
је 1937. године кренуло десетак добровољаца за 
Шпанију? То нијесу могли бити неодлучни и не-
опредељени. То су свакако били они који су својом 
спремношћу и вољом припадали КПЈ, одазивајући 
се на њен апел да се помогне шпанском народу у 
борби против наступајућег фашизма. Нијесу, међу-
тим, имали своју организацију, нити појединачне 
спремности и способности да је сами створе. 

Са сигурношћу се може рећи да су Љубо Сако-
вић, Мишо Вуковић, Војо Стијовић и други, сваки 
на свој начин, допринели стварању повољне климе 
за касније организован рад омладине. Војо Стијовић, 
на примјер, у свом комунистичком опредељењу, 
поред непосредног утицаја личним примјером, давао 
је огроман удео у васпитавању омладине путем 
књиге. Његова богата библиотека — у оно вријеме 
јединствена културно политичка литература у чи-
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тавом срезу — била је не само на располагању 
вољнима да је користе, већ ју је Војо и сам свесрдно 
нудио. Од таквог Воје, од Љуба, Миша, Мома, Мила 
— андријевичка омладина имала је више користи 
него од школараца — пролазника. 

Међутим, андријевичка омладина имала је и ту 
срећу да у својој средини повремено осјети заиста 
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благотворно присуство дивног и поштеног човјека, 
Воја Кушевића, касније народног хероја НР Алба-
није. Проводећи део својег отсуства код сестре у 
Андријевици, користио га је ангажовано, кроз раз-
говор и однос који је пленио, као и његова скромна, 
намах завољена личност. 

При таквом стању није било тешко да се на први 
покушај Партије окупи добар део омладине, да би 

се кроз даљи организован рад спремно дочекали 
судбоносни дани наступајуће револуције. Каракте-
ристично за андријевичку омладину било је то да 
је она готово без изузетка могла да буде укључена 
у организовани рад — пре свега по својој спремно-
сти, али и без бојазни да организација буде прова-
љена. Уосталом то су потврдиле и наступајуће го-
дине рата, када је практично сва омладина — у 
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изузетно тешким условима, када је Андријевица 
притиснута разноразним придошлим четничким и 
окупаторским снагама — била активна резерва НОБ. 

Неколико дана пред устанак 17. јула 1941. године, 
углавном компромитовани део омладине избегао је 
из Андријевице, да би се тог јутра заједно са оста-
лим устаницима, у недовољно борбеном јуришу сју-
рио на фашистички гарнизон у Андријевици. Та 
омладина је у ослобођеној Андријевици примила и 
извршавала одређене задатке битне за даље вођење 
устанка: дежурство на везама у пошти, утовар и 
истовар муниције и хране а за вријеме одступнице 
и изношења хране, муниције и другог материјала. 
Тај дио омладине је „последњим возом" напуштао 
своју Андријевицу, гледајући дивљање окупаторске 
и балистичке руље при њеном поновном заузимању. 

О тим устаничким данима из пера генерала Љ у -
бивоја Пејовића „Политика" је новембра 1974. го-
дине писала: 

„Око 11,30 часова, устаници су приморали итали-
јански гарнизон — једну чету пешадије, једну арти-
љеријску батерију и вод карабињера — да на 
згради Основне школе истакне бијелу заставу. 

Биланс ове прве побједе у долини Лима био је: 
убијено 38, а заробљено 180 италијанеких војника 
и официра. Заплијењено је шест брдских топова 
65/17, четири тешка бацача, 8 т т , четири тешка 
митраљеза, осам пушкомитраљеза, 125 пушака, ве-
лика количина муниције и друге војничке опреме 
и хране. На страни устаника губици су били два 
мртва и пет рањених. 

Б а л к о н с а к о г а ј е Б О Г Д А Н Н О В О В И Ћ 
о д р ж а о г о в о р у с л о -
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Истог дана када је ослобођена Андријевица и 
заплијењени топови оспособљени за дејство, Окру-
ж н и комитет К П Ј за Колашин (срезови Андрије-
вица, Беране, Колашин), донио је одлуку да исте 
употријеби у борбама за ослобођење Берана и Ко-
лашина и за одбрану ослобођене територије од 
и н т е р в е н ц и ј е . . . " 

Чланак носи наслов „Зачеци наше артиљерије", 
а управо је тај- дан везан за ослобођење Андрије-
вице — 17. јули 1941. године. 

Из тих устаничких дана карактеристичан је 
податак који говори о држању једног официра 
ОВР-е, поручника италијанске обавештајне службе. 
Овај Мусолинијев „херој" брзо је откривен у ков-
чегу за брашно, гдје је се сакрио у страху пред 
налетом устаничких снага. Сав брашњав и блијед, 
није успио ни да захвали за добронаклоност и жртву 
јатака, жени једног трговца. 

Одмах по устанку у Андријевици Италијани су 
предузели одређене репресалије. Почели су да пре-
тресају, претражују и хапсе па одмах затим и да 
стријељају. Међу првом групом стријељаних из 
Андријевице су били Милован и Војо Стијовић. Из 
увале испод гробља одјек Војових поклика КПЈ , 
СССР-у, Револуцији прекинут је фашистичким 
плотуном. 

Свирепом одмаздом за пораз у јулском народном 
устанку, окупатор је прије свега хтио да утјера 
страх становништву. Истовремено, уз извјесно так-
тично понашање, омогућио је реакцији и домаћим 
изродима да се, уз његову благонаклоност и помоћ, 
организују против за једничке „комунистичке опа-
сности". Другим ријечима, при таквом народном 
расположењу, они су изабрали заједничку судбину 
и нашли се са исте стране барикаде, уједињени 
пером и оружјем против народа и њихове органи-
зоване снаге, КПЈ . 

Тако окупатор одмах формира такозвану чету 
„националиста", ко ји су у свему били потчињени 
мј есној карабињерији, те за своје служење доби-
јали и одређену плату и храну. 

Упоредо, пој едини „виђени главари", желећи да 
искористе тренутак осеке народног устанка, веома 
ужурбано, но неометано и чак с благонаклоношћу 
окупатора, почели су да организују четништво. За -
право без имало устручавања од сарадње са оку-
патором, примили су на себе иницијативу и задатак 
директног обрачуна са герилом. Мали андријевачки 
простор врвио је од разноразних придошлих „јуна-
чина" који су измијешани са окупатором истицали 
четничке идеале борбе „за краља и отаџбину". 

Тако, логиком њихове политичке оријентације, 
из страха за сопственом позицијом опстанка, не би-
ра јући средства ни начина, не стидећи се, већ при-
хвата јући окупатора као тренутног савезника — 
четници су се неминовно сами искључили из борбе 
за национално ослобођење земље и одлучили се за 
сопствену пропаст у ватри бу ја јуће Револуције. 

Логично, као први практичан корак око „чишћења 
терена" у Андријевици, окупатор је похапсио добар 
дио омладинаца и сумњивих. Затвори бивше ж а н -
дармерије, тада карабињерије, били су препуни ро-
дољуба из Андријевице и из околних села. Свему 
томе кумовали су четници путем доставе или ди-
ректним изручењем ухапшеног, као што је био 
случај са Салватореом, партизаном — одбеглим ита-
лијанским војником. 

Но и поред свега тога, ти затвори у то вријеме 
били су бунтовна мјеста у Андријевици. Пркосећи 
фашистичком окупатору, омладина је и у тим усло-
вима нашла смисао свога рада — кроз пјесму, до-
говор и смишљено спроведену акцију око спасавања 
Салватора из затвора. Ова акција посебно је опи-
сана, као доказ непрекидног настојања андријевичке 
омладине да и у затворским условима доприносе 
општој борби против фашизма. Она је то наставила 
и у интернацији, све до бекства из италијанских 
логора септембра 1943. године, да би се затим укљу-
чила непосредно у побједничку ЈНА. 

Иначе први организовани рад у Андријевици 
почиње половином априла 1941. године. Партија је 
преко свог члана студента технике друга Мирка 
Нововића — као што је то раније речено — извр-
шила продор у Андријевицу са задатком окупљања 
Андријевичке омладине у актив. 

Наредних дана, дакле половином априла 1941. 
године већ је дејствовао први организовани актив 
омладине, који је од самог почетка свог илегалног 
рада живео по свим правилима скојевског васпи-
тања и акције. 

Уз непосредне инструкције прво друга Мирка 
Нововића а од половине маја 1941. године, другарице 
Милеве Ђаковић-Вуковић, актив је интензивно 
радио на свим постављеним задацима око окупљања 
и васпитања андријевичке омладине, ради њеног 
брзог прилагођавања бурним тренуцима времена 
под фашистичком окупацијом, и њеног придобијања 
за наступајуће акције. 

Овај први актив андријевичке омладине радио је 
у саставу: Душан Костовић, секретар актива, Б л а -
гоје Шошкић. 

Као посебно задужење и н а ј в а ж н и ј и задатак 
сваког појединца у активу био је рад са осталим 
омладинцима. Тако су се на списку ширег окупљања 
андријевичке омладине нашли готово сви омла-
динци, ко ји су својом масовношћу, спремношћу и 
одлучношћу, заправо демонстрирали једну неочеки-
вано зрелу ситуацију средине у тадашњем времену, 
које је њихове личности изазивало на бунт, отпор 
и жељу за променом стања. На јизразитији пример 
такве масовне манифестације видео се приликом 
изласка тих омладинаца из града уочи устанка, да 
би и сами узели учешће у ослобођењу Андријевице. 

Карактеристично за иначе илегалан рад актива 
било је сасвим слободно комуницирање са другим 
обухваћеним омладинцима, без страха од провале, 
која са те стране никада није ни дошла. Напротив, 
створена је атмосфера пуног поверења и повећаног 
другарства. Било је ситуација, које су те омладинце 
својим понашањем квалификовала као праве акти-
висте. Уосталом то показује и држање тих омлади-
наца кроз даљи изузетно тежак период, када је у 
Андријевици презасићеној придошлицама окупатора 
и четника, вршен незапамћен терор. И у тако 
тешким тренуцима када је хапшење и интернирање 
било масовно, омладина је остала практично сва на 
страну Покрета. Из Андријевице ни један обухва-
ћени омладинац није скренуо у изда јничке воде. 
Једна бројчано мала средина, каква је била Андри-
јевица нудила је Покрету готово сву своју омладину, 
скромну и ненаметљиву, али опредељену за та ј 
Покрет. 

Уз интензиван рад са активом омладинаца, дру-
гарица Милева Ђаковић-Вуковић, поставила је себи 
у задатак и питање окупљања женске омладине. 



Динамична и веома ангажована, кроз рационалне 
контакте са осталим друговима и у разговору са 
Душаном Костовићем — одлучила се за везу са 
Мињом Дедовић да би затим поред ње окупила и 
друге омладинке: Цвету Поповић, Горицу Милачић, 
Косу Лончаревић, Росу Драговић, Милицу Стијовић, 
Милеву Ђерковић, Велику Вулић и др. 

Практично за нешто више од два месеца, оно 
што је пре тога пропуштано годинама, у Андрије-
вици је створена добра и масовна, организација, која 
је својим радом дала на неки начин прекор и кри-
тику дотадашњег заобилажења андријевичке сре-
дине уопште. Као да је хитност ситуације изазване 
фашистичком окупацијом била нужна околност да 
се нека до тада неоснована предубеђења о њој де-
мантују на најбољи начин. Ипак, пропуштено је 
имало и својих негативних последица по шири и 
снажнији Покрет међу старијима, тако да је један 
део њих у тешким тренуцима тадашњег времена 
прелазило на страну четника. 

На жалост, доста објављиваног о Покрету на те-
рену саме Андријевице, ма колико да је писано са 
неким претензијама ауторитативне оцене, није то 
нити могло бити, било да је запостављено напред 
наведено, било да о Покрету у Андријевици заправо 
претходно нису ништа или сасвим су мало знали. 
Површност, те према томе и неодговорност таквог 
приступа је свакако у запостављању најбитније 
чињенице а то је да је на терену Андријевице у 
немогућим условима буктао организован рад дири-
гован Партијом. 

Та ј рад доживео је кризу само у једном кратком 
периоду након хапшења скоро свих скојеваца (сем 
Влада Дедовића) и њихове интернације. Та ј период 
до поновног ангажовања Партије половином 1942. 
године, карактерисао се на јжешћим терором окупа-
торско-четничког дивљања. Но и поред свега тога 
по налогу месног руководства Партије за срез андри-
јевички крајем августа 1942. године Велимир-Вешо 
Дракуловић добија задатак да уз помоћ Аца Бојо-
вића и Раша Маславарића поново организује рад 
у самој Андријевици. 

Веза је успостављена преко Голуба Лончаревића 
и Ђоше Ђорђијевића. Преко њих су спровођени 
закључци за једничких састанака на оживљавању 
НОР-а у Андријевици (пошто су ти састанци до 
Вешовог уласка у Андријевицу априла 1943. године, 
одржани ван ње. 

Упоредо је успостављена веза преко Миње Дедо-
вић са Рашом Маславарићем, те је на та ј начин 
обезбеђен и други канал — Миња — Рашо Масла-
варић. 

Илегалани рад у Андријевици постаје све интен-
зивнији, а са тим и резултати бивају већи. Одмах 
су почеле и прве акције на прикупљању и пребаци-
вању помоћи у новцу, одећи, обући, храни, санитет-
ском материјалу и другим. Осим тога преко ова два 
канала, добијана су и важна обавештења, која су 
прикупљали другови из Андријевице, у вези са 
непријатељем, његовим намјерама, кретањем и по-
нашањем уопште. 

Априла 1943. годмине, поново је формиран актив 
СКОЈ-а у који су овог пута ушли: Велимир-Вешо 
Дракуловић, секретар, Ђоша Ђорђијевић, заменик, 
Дедовић Миња, Лончаревић Коса, Дедовић Владо, 
Радовић Веско, Ивановић Данило, Радојевић Да-
нило. Нешто касније примљени су и Мишко, Славка 
и Милош Лончаревић, Б р а ј о Ђеровић, Мишо Станић, 

Васо Драговић. Сви ови другови, неки током 1942. 
године, прошли су кроз рад омладинских група, 
што значи да су били провјерени на многим зада-
цима и акцијама. 

На првом састанку актива разговарано је о даљем 
приј ему у СКО и о укључивању што више младих 
у омладинске групе. Тада је договорено да мјесто 
Голуба Лончаревића, који је ухапшен и интерниран 
почетком 1943. године, рад са старијим друговима 
преузме Вељо Јовковић, обућарски радник, који је 
дотле заједно са Голубом радио на формирању 
НОП-а у Андријевици. Такође је договорено да се 
приђе организовању жена у А Ф Ж и месног НООР-а, 
све то у складу са добијаним задацима од среског 
партијског руководства. 

На другом састанку актива СКОЈ-а одржаном у 
кући Насте Дедовић, извршене су измене у саставу 
омладинских група у зависности од занимања и 
места становања појединаца, како би се омогућила 
већа конспиративност и бољи услови за рад. Дого-
ворено је да се приме нови омладинци у васпитне 
групе, те да се организује рад са групом најмлађих. 
Истовремено је извршена и подела задужења поје-
динца у активу у оквиру текућих задатака НОП-а. 

Укупно је формирано: две омладинске групе дру-
гова и једна омладинска група другарица, затим, 
једна васпитна група другова и једна васпитна група 
другарица, и осим тога једна група пионира. 

Пионири су добро извршавали задатке било као 
курири или као обавештајци. Незапажени за не-
пријатеља, али веома вешти и храбри у појединим 
ситуацијама, изазивали су дивљење. Тако нпр. за -
слугом Даша Лончаревића омогућено је скојевцима 
у затвору да ослободе италијана-партизана, о чему 
је поеебно писано. Треба поменути њихову акцију 
паљења сена за исхрану италијанских мазги, затим, 
измешану одећу и обућу италијанских војника на 
плажи августа 1943. године. Неки од италијанских 
војника били су тада принуђени полу-наги да отиђу 
у касарну. Даље, треба истаћи случај када су ови 
дечаци и поред пуног ангажовања и сталне актив-
ности омладине није био ни један случај хапшења 
или провале. Широк круг старијих угледних људи 
били су активисти НОР-а. Добар број старијих 
жена активно су радиле за Народоноослободилачку 
борбу. На такој широкој бази било је могуће сузби-
јати рад пете колоне. Драгоцена обавештења су 
МК Партије стизала из Андријевице. 

Почетком маја 1943. године, на састанку у кући 
Веља Дедовића основан је месни НОО у који су 
ушли: Вељо Дедовић, председник, Вељо Јовковић, 
секретар и чланови: Драго Лончаревић, Ђуро Ђор-
ђијевић, Војин Радовић и Лазар Јововић. Истовре-
мено на састанку је извршена подела задужења а 
Одбор је одржао неколико -састанака у наредном 
периоду. У овом саставу, нешто проширен овај је 
Одбор након ослобођења Андријевице 17. септембра 
1944. године, стао на чело власти. Он је такође у 
овом саставу вршио власт и приликом ранијег осло-
бођења Андријевице од стране II Далматинске бри-
гаде, 12. X 1943. године. 

На једном састанку одржаном у кући Драга 
Лончаревића јуна 1943. године,' донесена је одлука 
да се у Андријевици формира партизански вод. За 
командира је постављен Вељо Јовковић, а за деле-
гата Ђоша Ђорђијевић. Десетари су били Перо Лон-
чаревић и Васо Драговић. Састав вода сачињавали 
су скојевци и сви обухваћени омладинци. 



Одмах затим, иа једном састанку у кући Насте 
Дедовић, одржан је састанак на коме је формиран 
Одбор А Ф Ж - а у саставу: Јелика Ланчаревић, пред-
седник, Цвета Поповић, секретар, Наста Дедовић 
и Стевка Радовић. 

Тако је поред организација СКОЈ-а и УСАОЈ-а 
у другој половини 1943. године, формиран Одбор 
народне власти и А Ф Ж - а , па је тиме упорним радом 
у илегалним, тешким условима — заокружен процес 
организованог окупљања свега прогресивног у Ан-
дријевици, на линији НОП-а. Практично, то значи 
да је током 1942—1943. године, у Андријевици актив-
но и организовано радило око 50 омладинаца, омла-
динки, људи и жена, и још толико неорганизованих 
помагача НОП-а. 

У току НОБ-е окупатор је стријељао четири 
андријевчанина и то: Воја и Милована Стијовића, 
због учешћа у Устанку 8. августа 1941. године, то 
су и прве жртве варошана. Затим, Миша-Миодрага 
Вуковића и Љуба Саковића, оба су стријељани у 
мају 1943. године. Прву двојицу стријељали су Та-
лијани а Миша и Љуба Нијемци. Погинули су као 
борци у борбама у току НОР-а и шест другова и то: 
Лончаревић Драго и Данило, отац и син, Лончаре-
вић Милан-Мишко, Ђорђијевић Видак-Вуче, Јовко-
вић Илија и Марић Бранко. Под специфичним усло-
вима, погинуо је један од најактивнијих скојеваца 
из Андријевице — Мишо Б. Лончаревић, крајем 
септембра 1943. године, када је хтио да се прикључи 
пролетерима. 

У италијанском логору умро је од мучења и 
исцрпљености Арсо Лончаревић, који је био осуђен 
на дугогодишњу робију, због привредне саботаже. 

Погинуло је и десетак избјеглица из Андријевице 
који су жив јели и радили за НОП а међу њима 
и најактивнији борци Вукашин-Вуља Лончаревић, 
Љубо Поповић — Шекуларац, затим, Љубо, Радомир 
и Милан Лончаревић, Ивовић Момо и други. 

Као жртве фашистичког терора и рата убијено 
је 14. варошана и још толико је избјеглица поуби-
јано или гинуло од непријатељских граната којима 
је Андријевица у току рата обилато била обасипана. 
Само од једне гранате убијене су двије породице: 
четири члана фамилије Миладина Бојовића (жена 
и троје дјеце) и петоро чланова породице Милутина 
Марковића (жена и четворо дјеце). Десетак пута 
је Андријевица бомбардована авионима и артиље-
ријским гранатама. Запаљено је или уништено де-
сетак кућа. Највише су опљачкане од стране Није-
маца, Италијана, балиста и четника куће партизан-
ских породица и симпатизера и помагача НОП-а. 
Окупатор је интернирао 1942. и 1943. године, укупно 
33 андријевчана, а поред ових више пута је држао 
у затвору још 18 варошана а међу њима је био 
добар дио које су четници злостављали по њиховим 
затворима. Августа 1943. године, тражили су четници 
од Италијана по списку 63 варошана другова и 
другарица, да их казне због рада за НОП. 

У мјесним и среским НОО од октобра 1943. године 
уч^ствовало је 14. андријевчанина, док су четири 
била већници на првој Скупштини САВНО Црне 
Горе и Боке и то: Драго Лончаревић, Лазар Јововић, 
Вељо Дедовић и Богдан Вуковић. 

Касније операције ЈНА, које су вођене против 
Нијемаца, четника, балиста и вулнетара, 1943. и 
1944. године на овом терену, биле су жестоке битке. 
У свим овим борбама непријатељ је имао много 
погинулих и рањених. Пало је жртава и на страни 
партизана. Сви рањеници су смештени у Андрије-

вицу. Свака кућа је држала или жељела да држи, 
негује и лечи рањеног партизана. 

Из НОП-а изашла су 31 официр и 4 подофицира 
андријевчанина и 13 официра и подофицира из ре-
дова избјеглица који су радили за НОП. 

Од преко 115 породица, колико је било непосредно 
пред рат у Андри.јевици, највећи број су били на 
страни НОБ. Само десетак породица остале су на 
страни четника до кра ј а рата. Од ових које су биле 
на страни четника, нестало је у току рата њих 24, 
стријељано је и погинуло 7, побјегло ван земље 5, 
док их је, поред изнетих, до кра ја рата остало пет 
као активни четници. 

У току рата Андријевица је 17. пута прелазила 
из руке у руку: 8 пута су је н а ш и ослобађали, док 
је непријатељ 9 пута нападао и владао у њој. 17. 
априла 1941. године, је Андријевица окупирана а 
17. јула 1941. године је први пут ослобођена од 
устаника, да би послије 15. тешких и крвавих бојева 
опет 17. септембра 1944. године била коначно осло-
бођена. 

Нема сумње Андријевица и андријевичани дали 
су видан допринос у нашој НО борби, нашем НОП-у, 
нашој Револуцији. 

Послије доласка октобра 1943. године партизан-
ских јединица, другог корпуса НОВ Југ. у Андри-
јевицу и околину, развио се културни живот. 
Формирана је културна екипа, од веома способних 
другова и другарица, сви чланови екипе су били по-
знати сарадници народноослободилачког рата. Ова 
екипа је са завидног политичког нивоа и са доста 
спремности и уметничке спретности пропагирала 
партизанску борбу. У том периоду ово је била н а ј -
организованија културна екипа у Црној Гори, и д је -
ловала је и ван територије Андријевичког среза. 

У предратном периоду истакли су се као борци 
за радничка права браћа Саковићи. Љубо Саковић 
је био непоколебљиви револуционар, увијек спреман 
за извршење свих постојећих задатака. Зрачио је 
оданошћу комунисте који је уливао повјерење, био 
је правичан, објективан. Окупатор га уочио. Стрије-
љали су га Нијемци у Косовској Митровици. 

Војо Стијовић, професионални револуционар. Њ е -
гово једино занимање је било даноноћна агитација 
за социјалистичко друштво. Имао је своју библио-
теку, у ствари то су биле намењене књиге за на -
предну омладину среза. Много је читао. Маркси-
стички је био образованији од многих интелектуа-
лаца марксиста. Ненаметљиво али успјешно је про-
пагирао књигу. Много је књига прочитано до-
бијених из руку Војових. Фашистичка обавје-
штајна служба добила је податке. Није се колебала. 
Воја је окупатор стријељао на основу података 
шпијуна, на основу података од пете колоне. У ор-
ганизованом раду СКОЈ-а , једна дивна и напредна, 
и револуционарна андријевичка младост, била је 
до кра ј а одана НОБ-у испољавајући велику свијест 
родољубља. Јунаци на фронту у борби са оружаним 
снагама окупатора и квислинга, храбри комунисти 
у великим искушењима који се доживљавају у ф а -
шистичким логорима и неуморни посланици радећи 
илегално у присуству јаког гарнизона окупатора и 
полицијског апарата у самој Андријевици, дали су 
свој велики удио у борби за ослобођење земље. 
Старији људи у Андријевици су од почетка Народно-
ослободилачке борбе се опредијелили за на ј тежи 
али славан пут, пут борбе против окупатора. Као 
једнобројнија породица били су на окупу, д јелили 
добро и зло, саветовали се и радили. 



У току НОБ-а, Ђуро Ђорђијевић испољио се 
као старији човјек, младалачку снагу и вољу ра-
дећи на извршењу задатака које му је поставила 
НОБ. Све је задатке са радошћу примао а са ве-
ликом спретношћу и без икакве треме извршавао. 
Драго Лончаревић, трговац, за андријевачке прилике 
богат. Међутим богатство Драгово је било у њего-
вом искреном и стопостотном прилажењу НОБ-у. 
Помоћ Драгова није се испољила само у матери-
јалној помоћи Покрету. Драго је постао активиста 
и неуморни радник. Бори се несебично за слободу 
и јуначки у јуришу погинуо за ослобођење Берана. 

Вељо Дедовић, та ј стари јунак из првих ратова, 
био је свјестан да је дошло вријеме да се докаже 
и у овом рату. Није се колебао. Бојкотовао је пето-
колонаше Андријевице и оне који су жив јели у 
Андријевици и радили за окупатора. Ставио се на 
страну НОБ-е, зна јући да Куртони са својим шпи-
јунима сваки дан може му узети живот, јер у том 
ратном хаосу, окупатор је суд и правду заменио са 
стрељањем. Вељо је извршио часно свој дуг према 
домовини. 

Војо Радовић, радник, претворио је своју малу 
и скромну радионицу још прије рата у просторије 
за марксистичко образовање. То је било састаја-
лиште комуниста из цијелог среза. Војо радник, 
комуниста, скроман човјек, несебично се залагао на 
популарисању социјалистичког друштва. Никада 
није поклекнуо, али је био необично срећан што 
се има у њега повјерење када му се да је да изврши 
неке тешке и за ратне прилике опасне задатке. 

Лазар Јововић, такође радник, припадао је овој 
плејади дивних андријевичких патриота, који се 
гадио на разуларене милиционере Ђока Рачића, 
којима је, на челу са помахниталим издај ником 
Ђоком, било једино занимање убијање родољуба. 
Пословично скроман, веома тих, одмерен, миран, 
био је у исто вријеме до кра ј а одлучан да изврши 
све дубоко илегалне задатке на линији НОБ-а . 

Лазар Јововић се није устручавао да петоколо-
нашима у лице каже, водите рачуна, нико се ни је 
прославио што помаже окупатора. Морају се пола-
гати рачуни народу. 

Вељо Фиљов Јовковић, био је активни сарадник 
НОП-а. Ништа није калкулисао. Знао је да ће рат 
бити врло тежак и дуг. Да ће се окупатор обрачу-
навати са родољубима немилосрдно. Знао је да оку-
патор ће новцем, страхом и свим другим средствима 
стварати пету колону од самих андријевчана, од 
рођака и пријатеља. Да ће се окупатор обрачуна-
вати са присталицама НОБ-а преко петоколонаша. 
Међутим, калкулације Вељове су биле јасне: радити 
за народ, до кра ја до завршетка, до побједе. И заиста 
Вељо је часно и поштено радио за побједу НОБ-а 
до кра ја побједе. 

Андријевички комунисти и андријевичани поносе 
се и горди су што припадају генерацији бораца која 
је ослободила Андријевицу од фашистичког окупа-
тора још 17. јула 1941. године. Андријевица је била 
тада једино слободно среско мјесто у поробљеној 
Европи. На кућама, у гордој на својој прошлости 
мале Андријевице, виориле су се заставе слободе 
са српом и чекићем. Са тим датумом поносиће се 
не само наша генерација, него и сва будућа по-
кољења. 

У слободној Андријевици одмах се пришло орга-
низовању нове народне власти. Изабран је срески 
Народноослободилачки Одбор. Вељо Дедовић и Ђуро 
Ђорђијевић изабрани су за чланове Среског Народ-

ног одбора. На Конференцији у Шљиве Петра Де-
довића у сукобу са јаком петом колоном формирана 
је Прва народна власт у срезу. На конференцији 
су говорили истакнути комунисти среза а међу њима 
Богдан Нововић и Спасоје Ђаковић. На ј запаженије 
излагање је било Ђаковића. Он је разобличио ре-
акцију Среза на челу са Милутином Јелићем и 
Вуксаном Бакићем. Његово излагање прихватили 
су учесници конференције као своје. 

МК К П Ј је добио политичку битку на овој кон-
ференцији, потискујући утицај петоколонаша, који 
до другог свјетског рата су имали неоспоран ауто-
ритет. 

Октобра 1943. године, по други пут је ослобођена 
Андријевица. Јединице II корпуса Народноослобо-
дилачке војске ушле су у Андријевицу без и једног 
испаљеног метка и без отпора. Касније су крајем 
1943. и 1944. године, кроз Андријевицу пролазиле 
њемачке бројне снаге, на свом стратешком путу за 
Берлин. 

Андријевица је десетак пута у овом периоду пре-
лазила из руке у руку. У овом немачком налету, 
кроз Андријевицу су прошле: 

— VII Принц Еуген 88 дивизија; 
— 181 дивизија; 
— 363 пук; 
— једна брдска дивизија; 
— Скендер-бег дивизија; 
— четничка бригада Лека Лалића; 
— вулнетари са територије Плава и Гусиња. 
У борби са овако јаким непријатељским фор-

мацијама бориле су се бројне елитне партизанске 
јединице, као што су: 

— II Пролетерска дивизија; 
— IV Пролетерска црногорска бригада; 
— II Пролетерска српска бригада; 
— II Далматинска бригада, коју је касније зами-

јенила III српска бригада; 
— III ударна — црногорска дивизија; 
— V Пролетерска црногорска бригада; 
— VII омладинска бригада „Будо Томовић"; 
— IX Црногорска бригада; 
— V К р а ј и ш к а дивизија. 
Остале јединице II Корпуса међу којима VI Црно-

горска бригада, VIII Црногорска бригада, X Црно-
горска бригада и Бокељска бригада. 

Андријевица је постала борбени полигон, за 
стварање борбеног јединства између бораца и свих 
народа и народности Југославије. Андријевчани су 
све ове борце примили као браћу, отворена срца 
и раширених руку. То су незаборавни дани прија-
тељства и другарства, са: Далматинцима, србијан-
цима, босанцима, крајишницима, бокељима и исто 
тако искрено као и са рођеним црногорцима. 

Послије ослобођења Андријевице октобра 1943. 
године у Андријевици се формирају и раде сва 
среска руководства и среске институције. Срески 
комитет руководи из Андријевице. Срески народно-
ослободилачки одбор из Андријевице обавља све по-
слове револуционарне народне власти у рату. Мјесни 
народноослободилачки одбор, као и Срески см.јештен 
је у Андријевици и обављао је много послова које 
је рат наметао. У шестој и седмој офанзиви. 

Мјесни народни одбор у Андријевици је извршио 
све те веома компликоване задатке: снабдијевање 
НОВ, прихватање и лијечење рањеника, евакуација 
грађанства када непријатељ заузима Андријевицу, 
снабдијевање грађана и много других задатака. 



ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

ЂОРЂИЈЕВИЋ Ђура ВИДАК — ВУЧЕ, рођен 
28. јуна 1928. ученик грађанске школе. Иако мало-
летан отац и браћа га користе за потребе НОП-а 
као курира за вријеме устанка 1941. и касније до 
његовог ступања у андријевички батаљон Комског 

ЛОНЧАРЕВИЋ Драга ДАНИЛО — ДАШО, рођен 
29. јуна 1929. године, ученик. Још од устанка 1941. 
године користили су га отац, старији брат и сестре 
као курира за потребе НОП-а а касније и Скојевска 
организација све до његовог ступања у андријевички 
батаљон Комског одреда августа 1944. године. Поги-
нуо је као извиђач извиђачког вода III дивизије 

Ј О В К О В И Ћ ф . 
И Л И Ј А 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ 
М И Л А Н , к о м а н -
д и р в о д а 

код Карловца, 8. ма ја 1945. године. Посмртно је 
одликован орденом за храброст. 

В И Д А К х . Ђ О Р -
Ђ И Ј Е В И Ћ 

одреда крајем 1943. године да би као борац тог ба-
таљона погинуо приликом напада на Беране — 
30. априла 1944. године када је био рањен и ухваћен 
од четника и мучен и на кра ју бачен у Лим. 

ЈОВКОВИЋ Филипа ИЛИЈА, рођен 1906, пекар, 
учесник устанка 1941, позадински радник НОП-а до 
ступања у позадинску чету при Команди места 
Андријевице октобра 1943. године. Као њен борац 
погинуо је 13. VIII 1944. године приликом повлачења 
Команде места из Андријевице. 

ЛОНЧАРЕВИЋ Арса МИЛАН, Мишко, рођен 
1921. године, шофер, учесник јулског устанка 1941, 
као позадинског радника италијани га затварају 
више пута и дрски к а ж њ а в а ј у због привредне сабо-
таже. Као Скојевац ступа у ауто чету II Корпуса 
октобра 1943. године. Погинуо је као члан К П Ј и као 
командир тенка официр у I тенковску бригаду, 25. II 
1945. код Широког Бријега (данашња Лишница). 
Одликован је Медаљом за храброст и Орденом за 
храброст. 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ д . 
Д А Н И Л О 



СТИЈОВИЋ Томице МИЛОВАН, рођен 1921. го-
дине земљорадник, учесник је јулског устанка на 
Андријевицу и Беране. Немаштина, тежак живот и 
неправда опредијелили су га те је симпатисао на-
предном покрету у бившој Југославији и сада при-
ступио Народноослободилачком покрету. За оних 

С А К О В И Ћ Љ У Б О 
Л О Н Ч А Р Е В И Ћ Н . 
Љ У Б О М И Р 

ЛОНЧАРЕВИЋ Бранка МИЛОРАД — Мишо, 
рођен 1923. године, у Андријевици, шофер, учесник 
у тринаестојулском устанку 1941. год. а после курир 
команде мјеста. Скојевац од маја 1943. године. Поза-
дински радник и један од најактивнијих омладинаца. 
Погинуо 1943. године. 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ Б . 
М И Л О Р А Д 

С Т И Ј О В И Ћ Т . 
М И Л О В А Н 

МАРИЋ Рада БРАНКО, рођен 1912. године, слу-
жбеник, помагач је НОП-а а 24. октобра 1943. шдине 
ступа у Трећи батаљон IV прол. црног. бригаде. 
Погинуо је на Б а љ за вријеме Андријевичке опе-
рације, 25. јула 1944. године. 

двадесетак слободне Андријевице 1941. године из-
вршавао је сваки задатак који му је постављен. 
8. августа 1941. године Италијани га стријељају у 
Андријевицу због учешћа у устанку. 

ИВОВИЋ МОМА, избјеглица из Гусиња, ступио 
је у VIII бригаду и у њој погинуо као њен борац 
1944. године. 

САКОВИЋ Радула ЉУБО, рођен 1907. кафеџија , 
учесник устанка 1941, као позадинског радника оку-
патор га је више пута затварао. Био је један од 
ријетких варошана који није хтео да приступи 
четничкој организацији и поред пријетњи и затва-
рања. 14. маја 1943. године одводе га Њемци из 
Андријевице за Косовску Митровицу где су стрије-
љали крајем маја исте године. 

ЛОНЧАРЕВИЋ Ника ЉУБО, избјеглица, борац 
у Комском одреду од почетка 1944. године. Погинуо 
као борац Андријевичког батаљона приликом првог 
напада на Беране (Иванград) 30. априла 1944. године. 



ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

БАЈИЋ ЈОВО, бивши жандар, убијен 21. X 1943. 
године у Андријевицу, од стране Њемаца и балиста, 
са групом варошана. 

ВУКОВИЋ М. МИЛОСАВ, земљорадник, убијен 
21. X 1943. године са групом варошана у Андрије-
вицу од стране Њемаца и балиста. 

ВУЛИЋ РАДОЊА, земљорадник, убијен 21. X 
1943. године са групом варошана у Андријевици од 
стране Њемаца и балиста. 

ДЕДИЋ ВОЈИН, земљорадник, убијен 21. X 1943. 
године са групом варошана у Андријевици од стране 
Њемаца и балиста. 

ДЕДОВИЋ С. МАРА, домаћица, погинула од гра-
нате 18. јула 1944. године у Андријевици, почетком 
андријевичке операције. 

Х Е Р К О В И Ћ М И Р -ко 

ЂЕРКОВИЋ МИРО, кафеџија , рођен 1896. го-
дине, приврженик и помагач НОП-а. Убили су га 
Њемци и балисти са групом варошана на улазу у 
Андријевицу, 21. X 1943. године. 

ЂЕРКОВИЋ СТАНИЦА, домаћица, којој су 
Њемци убили мужа Мира, интернирали ћерку Ми-
леву у Албански логор, сада и њу убијају Њемци 
и балисти, 18. јула 1944. године на почетку андрије-
вичке операције, у селу Божиће. 

Х Е Р К О В И Ћ . м . 
С Т А Н И Ц А 

ЛОНЧАРЕВИЋ АРСО, пекар, рођен 1886. године. 
Помагао је НОП од почетка. Због тога је затворен 
јануара 1942. године у Андријевицу а марта исте 
године интерниран и стављен под ратни војни суд 
и осуђен на стогодишњу робију због привредне са-
ботаже. Умро је Италију у неки логор од исцр-
пљености и мучења. Три сина су му учесници НОР-а 
а један му је и погинуо, Милан, фебруара 1945. го-
дине док му је на јмлађи интерниран марта 1942. 
године. 

МИШКОВИЋ РУЖА, домаћица, чи ји је супруг, 
Шујо, интерниран марта 1942. године у Алабији и 
Италију, убили су је Њемци и балисти у село Бо-
жиће, 18. јула 1944. године. Иза ње је остало петоро 
дјеце која сва била непунољетна, која су два 
радила за НОП, најстарија. 
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МАРТИНОВИЋ МИЛУТИН — МАРТИН, општин-
ски радник и 

МАРТИНОВИЋ ЉУБИЦА, његова жена, убијени 
су заједно са групом андријевичана на улаз вароши 
21. октобра 1943. године од стране Њемаца и балиста. 

МИЛОШЕВИЋ ВУКАШИН — ВУЛЕ, без зани-
мања, убијен је 21. X 1943. године заједно са групом 
варошана од стране Њемаца и балиста. 

РАДИЋ С. ЈОВАН, кафеџија , приврженик и по-
магач НОП-а, убили су га Њемци и балисти у 
Андријевицу, 21. октобра 1943. године. 

ПЕРОВИЋ М. МИЛОРАД, радник, приврженик 
НОП-а и учесник на устанку 1941. године, погинуо 
је од непријатељске гранате 18. јула 1944. године. 

ЧАЂЕНОВИЋ ВУКАЈЛО, убијен заједно са гру-
пом варошана 21. X 1943. године у Андријевицу. 

ЖИВАЉЕВИЋ СТОЈА (жена Рада Живаља) , 
домаћица, погинула од непријатељске гранате 18. 
јула 1944. године у Андријевицу. 

Поред наведених лица, тога дана, 18. јула 1944. 
године, на почетку непријатељске офанзиве на овај 
крај , која је касније названа АНДРИЈЕВИЧКА 
ОПЕРАЦИЈА, погинуло је још десет особа, избјег-
лица, и то само од једне непријатељске гранате која 
је погодила кућу Радована Дедовића. Тада су поги-
нули жена и четворо дјеце породице Милутина 
Марковића, избјеглице са Космета и жена и троје 
дјеце породице Миладина Бојовића, такође избје-
глице (Бојовић Вида, Бојовић Мара, Бојовић Стана 
и Бојовић Ђорђије). Од непријатељске гранате та-
кође је погинуо Дракуловић Милутин, избјеглица, 
а тада су тешко рањени Миљка Бјелановић, избје-
глица из Пећи и Сара Дедовић, која је на себи 
имала 17 (седамнаест) рана коју је лијечила и зацје-
ливала њене ране Наста Дедовић помоћу трава, а 
ране испирала дечјом мокраћом. 

ИНТЕРНИРАНИ АНДРИЈЕВЧАНИ 
У ТОКУ 1941—1945. 

Весковић Иван, Вулић М. Века, Мулић М. Мом-
чило, Вуковић Б. Мага, Дедовић В. Богић, Дедовић 
В. Драгољуб, Дедовић П. Жарко , Ђерковић М. Ми-
лева, Ђорђијевић Ђоша, Ђорђијевић Ђ. Новак, Зуле-
вић С. Божидар, Зулевић Спасоје, Зулевић Стеван, 
Костовић Р. Душан, Лончаревић Аксо, Лончаревић 
Ф. Арсо, Лончаревић А. Иво, Лончаревић А. Милан, 
Лончаревић Б. Светозар, Марковић Војо, Мартино-
вић Бранко, Милачић М. Горица, Мишковић Шујо, 
Поповић Цвета, Саковић Б. Љубо, Саковић Р. Мило, 
Стијовић Б. Милица, Царичић Павле, Царичић 
Станица, Шошкић В. Благо, Лончаревић Голуб, 
Лончаревић Зора, Лабан Саво. 

О Ф И Ц И Р И 

Вулевић М. Миличко, кап. I класе, Вулић М. 
Драго, капетан, Вуковић Владо, официр, Вулић Да-
нило, ппуковник, Гарић Ђуро, поручник, Гаврић 
Милутин, ппуковник, Дедовић Вељо, поручник, Де-
довић В. Богић, кап. I класе, Дедовић В. Драгољуб, 
пуковник, Дедовић В. Деса, заставник, Дедовић В. 

Милован-Мило, потпуковник, Дедовић Р. Владимир, 
потпуковник, Дедовић Велимир, поручник, Дедовић 
Драгутин-Драшо, ппоручник, Ђорђијевић Ђ. Ђорђије-
-Ђоша, мајор, Зулевић Божидар, капетан, Драговић 
Васо, ппоручник, Драговић Роса, Ђерковић Бранко, 
потпуковник, Ивановић Данило, потпуковник, Мар-
ковић Војо — Оле, официр, Мариш Данило-Дашо, 
капетан, Костовић Душан, поручник, Лончаревић 
Милан-Мишко, тенка-официр, Лончаревић Светозар 
— Цвето, поручник, Николић Ј. Мило, мајор, Пешић 
Максим, поручник мајор, Радојевић Данило, кап. 
I класе, Радоњић Саво, поручник, Станић Михаило, 
мајор, Станић Миодраг, још активан потпуковник, 
Шаровић И. Жарко , кап. Г класе, Лончаревић Голуб, 
мајор. 

БОРЦИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ 
РАТА ИЗ АНДРИЈЕВИЦЕ 

1. Весковић Иван, 2. Вукићевић Новица, 3. Вуко-
вић Владо, 4. Вуковић Б. Миодраг-Мишо, 5. Вуковић 
М. Мило, 6. Вуковић Мишо, 7. Вулевић Миличко, 
8. Вулић Баћо, 9. Вулић Века, 10. Вулић Данило, 
11. Вулић Драго, 12. Вулић Вукашин, 13. Вулић 
Момчило, 14. Вулић Радун, 15. Гарић Ђуро, 16. Гарић 
Милутин, 17. Гарић Миодраг, 18. Дедовић Велимир, 
19. Дедовић Вељо, 20. Дедовић Вукић, 21. Дедовић 
Богић, 22. Дедовић Владимир, 23. Дедовић Драгољуб, 
24. Дедовић Драгутин, 25. Дедовић Деса, 26. Дедовић 
Ђорђе-Шорор, 27. Дедовић Милован-Мило, 28. Дедо-
вић Миња, 29. Дедовић Жарко , 30. Драговић Васо, 
31. Драговић Драго, 32. Драговић Симо, 33. Драговић 
Момо, 34. Драговић Роса, 35. Ђерковић Бранко, 36. 
Ђорђијевић Видак, 37. Ђорђијевић Ђуро, 38. Ђор-
ђијевић Ђорђе, 39. Ђорђијевић Новак, 40. Зулевић 
Божидар, 41. Ивановић Данило, 42. Јовковић Вељо, 
43, Јовковић Илија, 44. Јововић Лазар, 45. Јукић 
Новак, 46. Костовић Душан, 47. Куч Бранко, 48. Ла-
заревић Данило, 49. Лончаревић Владо, 50. Лонча-
ревић Данило, 51. Лончаревић Драго, 52. Лончаревић 
Иво, 53. Лончаревић Коса, 54. Лончаревић Момчило, 
55. Лончаревић Милан-Мишко, 56. Лончаревић Мило, 
57. Лончаревић Милорад-Мишо, 58. Лончаревић Све-
тозар, 59. Лончаревић Симо, 60. Лончаревић Слава, 
61. Лончаревић Спасо, 62. Лончаревић Рашко, 63. 
Марковић Војо, 64. Марковић Илија, 65. Марић 
Божо, 66. Марић Бранко, 67. Марић Данило-Дашо, 
68. Марић Вукица, 69. Милачић Горица, 70. Милачић 
Милутин, 71. Мишковић Шујо, 72. Николић Мило, 
73. Пајовић Драгољуб, 74. Пајовић Драгомир, 75. Пе-
ровић Вујо, 76. Пешић Максим, 77. Радојевић Да-
нило, 78. Радовић Веселин, 79. Радовић Војин, 80. 
Радовић Радомир, 81. Радоњић Павле, 82. Радоњић 
Саво, 83. Саковић Љубо, 84. Саковић Мило, 85. Са-
ковић Мишо, 86. Станић Миодраг, 87. Станић Ми-
хаило, 88. Стијовић Б. Војин, 89. Стијовић Т. Мило-
ван, 90. Ћ у л а ф и ћ Драгића, 91. Ћ у л а ф и ћ Драго, 92. 
Царичић Павле, 93. Шаровић Божидар, 94. Шаровић 
Жарко, 95. Шошкић Благоје, 96. Вуковић Милован, 
97. Вуковић Вељо. 

ПОЗАДИНСКИ РАДНИЦИ' И 
ПРИВРЖЕНИЦИ НОП-а 

1. Божовић Аница, 2. Божовић Дашо, 3. Вуковић 
Богдан, 4. Вуковић Јана, 5. Вуковић Мага, 6. Вуко-
вић Радослав, 7. Вуковић Миланка, 8. Вуковић Ми-



лева, 9. Вуковић Миодраг, 10. Вуковић Рабија, 
11. Вулевић Марко, 12. Вулевић Миљка, 13. Вулевић 
Станица, 14. Вулић Милован, 15. Дедовић Наста, 
16. Дедовић Милица, 17. Дедовић Радован, 18. Дедо-
вић Сена, 19. Дедовић Васа, 20. Дедовић П. Љубица, 
21. Дедовић Дара, 22. Дедовић Боса, 23. Ђерковић 
Миро, 24. Ђерковић Милева, 25. Ђерковић Станица, 
26. Ђорђијевић Ангелина-Гина, 27. Зулевић Спасоје, 
28. Зулевић Стево, 29. Зулевић Миљка, 30. Ивановић 
Рабија, 31. Ивановић Стево, 32. Ивановић Марко, 
33. Јовковић Драгица, 34. Јовковић Стево, 35. Јовко-
вић Фиљо, 36. Лончаревић Акса, 37, Лончаревић 
Арсо, 38. Лончаревић Буба, 39. Лончаревић Јелика, 
40. Лончаревић Миљка, 41. Лончаревић Аница, 42. 
Лончаревић Сенка, 43. Мишковић Нино, 44. Мишко-
вић Ружа, 45. Мишковић Стана, 46. Радоњић Душан, 
47. Радић Радосав, 48. Радић Чедо, 49. Радовић 
Стевка, 50. Саковић Станица, 51. Саковић Нада, 
52. Саковић Неда, 53. Саковић Боса, 54. Саковић 
Стоја, 55. Стијовић Зарија , 56. Стијовић Љубица, 
57. Стијовић Милица, 58. Станић Гина, 59. Станић 
Милорад, 60. Поповић Цвета, 61. Царичић Станица, 
62. Царичић Зора, 63. Царичић Даница, 64. Шијако-
вић Перо, 65. Шошкић Војо, 66. Шошкић Бошко, 
67. Шошкић Стевка, 68. Лончаревић Вељо, 69. Дедо-
вић Бранислав, 70. Вукићевић Микаш, 71. Радовић 
Радоман, 72. Дедић Војин, 73. Вуковић Милисав, 
74. Б а ј и ћ Јово, 75. Мартиновић Милутин, 76. Радић 
Јован, 77. Перовић Милорад, 78. Куч Михајло, 79. 
Бијелић Јово, 80. Бијелић Лола, 81. Чађеновић 
Вукајло. 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ НОР-а 

1. Гарић Миодраг-Мишо, 2. Ђерковић Бранко, 
3. Ивановић Данило, 4. Марковић Војо-Оле, 5. Марић 
Данило, 6. Пешић Максим, 7. Радовић Веселин-Веско. 

ОДБОРНИЦИ НО АНДРИЈЕВИЦЕ 
У ТОКУ НОР-а 

1. Дедовић Вељо, 2. Дедовић Радован, 3. Ђорђије-
вић В. Ђуро, 4. Јовковић Фиљо, 5. Јововић Лазар, 
6. Лончаревић Драго, 7. Радовић Војин, 8. Шошкић 
Војо, 9. Поповић Цвета, 10. Бјелановић Ђорђе. 

ОДБОРНИЦИ СРЕСКОГ НОО 
АНДРИЈЕВИЦЕ У ТОКУ НОР-а 

1. Дедовић Вељо, 2. Ђорђијевић В. Ђуро, 3. Лон-
чаревић Драго, 4. Јововић Лазар. 

ВЕЋНИЦИ НА ПРВОЈ СКУПШТИНИ 
ЗАВНО ЦГ И БОКЕ 

1. Дедовић Вељо, 2. Вуковић Богдан, 3. Јововић 
Лазар, 4. Лончаревић Драго. 

ЂУРО Вукашина ЂОРЂИЈЕВИЋ, рођен је 15. 
априла 1890. у селу Мурина, Андријевица. Основну 
школу завршио је 1901. на Крушеву, а године 1912. 
петомјесечни војно-телеграфски курс на Цетињу. 
Учееник је ратова од 1912—1915. године — балкан-
ског, српско-бугарског и првог светског, до капиту-
лације ондашње Црне Горе. Јула 1916. интерниран 
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је у Мађарску. Јуна 1917. побјегао је с принудног 
рада из Преваље (Корушка) и послије 105 дана 
пробијања и п јешачења дошао кући у Мурино 
28. септембра 1917. 

V 
Од 1919. до 1932. трговао је мјешовитом робом. 

Од 1932. до 1938. био је секретар Удружења трго-
ваца за Срез андријевички и секретар културно-
-просвјетног друштва „Ком" у Андријевици. Непо-
средно пред рат 1939. оприједелио се за напредни 
покрет и постао симпатизер КПЈ . 

За вријеме капитулације Југославије прибавио 
је четири пушке и доста муниције и чувао до 
устанка 1941. у којем учествује с још два сина и 
два братанца. Изабран је с Вељом Дедовићем из 
Андријевице међу 22 одборника у Срески народни 
одбор Андријевице, 19. јула 1941. године. Послије 
поновне окупације Андријевице, а због учешћа у 
устанку, Италијани га затварају са синовима и по-
четком октобра с групом варошана воде у интерна-
цију. Тобоже због помиловања краљице Јелене, 
група је одмах враћена с Моста Бандовића и пу-
штена. Хапсили су га више пута Италијани и чет-
ници због рада у НОП. Марта 1942. Италијани му 
интернирају два сина заједно са групом од око 
20 варошана. И поред тога за НОП и даље ради 
активно и организовано. Од фебруара 1943. је и 
илегални одборник, са још 4 варошанина, а од до-
ласка бригада, октобра 1943. па све до 10. X 1945. 
је у НО Андријевице, као одборник а једно вријеме 
и председник. У рату му је погинуо на јмлађи син 
Видак-Вуче, 30. априла 1944. као и брат Петар, за 
којег ни је никад сазнао гдје је пао, пошто се при-
кључио Црвеноармејцима. Члан К П Ј је постао 
14. маја 1945. Умро је 21. јануара 1967. године у 
77 години живота. 
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ДРАГО ЛОНЧАРЕВИЋ, рођен 1893. године. Као 
младић од 19. год. јавља се као добровољац у Вал-
кански рат 1912. године. Мада је био међу најмлађим 
борцима прошао је борбе око Дечана, Ђаковице, 
Богићевице са Горњо-Васојевићком бригадом. Иста-
као се у борби за заузимање Скадра на Бардањолту. 
Старији борци су га штитили јер су осећали у њему 
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велику храброст још неодраслог младића па су 
о њему бринули. Тада су старији борци о њему го-
ворили биће то велики јунак. 

У првом Светском рату био је ратник и заро-
бљен од Аустро-угарске војске па је издржао чу-
вени Нађмеђерски логор од 3 године. 

У годинама кад су снаге К П Ј толико набујале 
да је културни, идеолошки утицај Партије постао 
преовлађујући на сељачке масе Драго Лончаревић 
је припадао малом броју грађана из Андријевице 
који је пришао покрету као искрен симпатизер. 
Пријатељство с комунистима учинило је да му 
смернице Партије њен програм и рад буду све 
ближи, разумљивији, да их прихвати и да им даје 
подршке. 

На децембарским изборима 1938. године прихвата 
линију партије и заједно са напредним снагама 
којима је руководила К П Ј узима активног учешћа 
у предизборној агитацији. 

Након завршетка Грађанског рата у Шпанији 
учествује у организовању прикупљања новчане по-
моћи за наше шпанске борце, који су се у то време 
налазили у концентрационом логору у Гирсу у 
Француској. К а д је реакционарна влада Цветковић 
— Мачек почела да врши снажан притисак на на-
предне снаге и комунисте, Драго Лончаревић је 
тада био међу грађанима који је у свакој прилици 
интервенисао код тадашњих власти ради ослобо-
ђења похапшених комуниста који су често пунили 
тадашњи затвор Среског Начелства. У том времену 
Драго Лончаревић није штедео ни финансијска 
средства да подмити некога од представника ко-
румпираног полицијског апарата, кад је могао из 
затвора. Редовно слање хране, цигарета и делова 
постељине у затвор похапшеним комунистима то 
је сматрао својом обавезом на коју га није требало 

подсећати. Слабо финансијско стање тадашњег 
Месног Комитета у Андријевици Драго је попра-
вљао, тако да су комунисти увек имали ослонац 
код Драга. Строго илегални материјал, летци, поје-
дини бројеви „Пролетера" и остало налазило је добро 
и сигурно скровиште унутар Драгове радње и робног 
магазина које је његов син склањао. 

Кад је отпочео свенародни устанак у Црној Гори 
предвођен К П Ј Драго Лончаревић се нашао међу 
првима који су се сврстали под заставом Партије. 
После повлачења наших снага из ослобођених ва-
роши Драго је са читавом породицом био у шуми. 
После се легализује у Андријевицу у коју се вратио 
приличан број људи који нису били нарочито ком-
промитовани. 

По повратку у Андријевицу наступа период Дра-
гове активности у измењеним околностима. 1942. го-
дине када се у ондашњем андријевичком срезу орга-
низовале четничке јединице са штабом за срез 
андријевички, Драго је као учеоник НОП-а био 
ухапшен од Италијана као таоц где је провео два 
месеца. Кра јем 1942. године четнички командант 
Лукачевић предао је списак командиру четничком 
Владу Костовићу да му се предају учесници НОП-а 
у село Божићи, где је тих дана требао да батина 
родољубе. Кра јем 1942. године Драго је од Велимира 
Дракуловића, постављен за илегалног члана одбора 
Народно — Ослободилачког Одбора за Андријевицу. 
1943. године у јесен у време капитулације Италије 
Драго је са читавом породицом био ухапшен (тада 
су му четничке власти одузеле кључеве од радње 
и куће). За читаво време окупације он је слао 
помоћ илегалном батаљону беранско-андријевичког, 
а пре герилским среза андријевичког, а тако исто 
и материјалну помоћ затвореницима у Колашину. 

1943. године у новембру месецу био је делегат 
на заседању Антифашистичког већа Н. Р. Црне 
Горе у Колашину. 

После ослобођења Андријевице 1943. године био 
је подпредседник и члан Среског Одбора Народне 
власти. На тој дужности је остао све до смрти. 
У време непријатељских офанзива повлачио се на 
челу родољуба Андријевице. 

1944. године 30. априла погинуо је на Беранама 
за време офанзиве које су наше јединице водиле 
против непријатеља. Тада је Драго ступио к.ао борац 
батаљона „Народне власти". 

ВЕЉО Петра ДЕДОВИЋ, рођен 1889. у Андрије-
вици, Вељо је учесник трију ратова: Балканског 
на Скадру (као артиљеријски наредник црногорске 
војске), Првог свјетског рата и Народноослободи-
лачког рата. У првом свјетском рату био је заробљен 
и интерниран са млађим братом Милићем у Ма-
ђарској . . . Из мађарског логора б јежи с братом 
преко Галиције и Карпата за Русију и 1917. уче-
ствује у Октобарској револуцији, гдје је на бојном 
пољу, у рејону Кијева , оставио брата. 

У Југославију се враћа кра јем 1919. 
Бивша Југославија му није признала никакав 

стаж иако је с правом тражио пензију као наредник 
црногорске војске. 

Од првог дана устанка, 17. јула 1941. године, 
учествује са још три брата, три сина и двије кћери 
у ослобођењу Андријевице. Истог дана био је теже 
рањен у десну ногу. 

Био је одборник првог среског НО одбора Андри-
јевице од 19. јула 1941. Читава његова породица је 
на страну НОП. Два сина су му интернирана по-
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четком 1942. године. Из НО борбе изашао је као 
поручник заједно, са три сина и ћерком, који су 
сви кра ј рата дочекали као официри ЈА. 

Скршен рањавањем, изнуреношћу и тешким пре-
ђеним путем, умире у својој 59. години, 19. октобра 
1949. године. 

ВОЈИН-ВОЈО Богдана СТИЈОВИЋ, рођен је 
1912. у Андријевици. Рано се опредијелио за на-
предне идеје. Због тога, односно због рада, био је 
хапшен и затваран у бившој Југославији. Сав зара-
ђени новац од продаје штампе, чиме се бавио, давао 
је на књиге, које су му жандарми често „прегледа-
вали". Његову богату библиотеку, чувену и ван 
андријевичког среза, користили су не само гимнази-
јалци већ и сви напредни студенти тога краја . Није 
било револуционара, који су се у устанку и кроз 
НОБ истакли као организатори, с којима Војо није 
сарађивао. 

Красиле су га одлике племенитог искреног друга, 
поштеног и оданог. Руководио је омладином Андри-
јевице и усмјеравао је ка напредним циљевима 
често и путем спортских активности — фудбал, пли-
вање, скијање, атлетске дисциплине. 

Учесник је устанка у јулу 1941. године и битке 
за Андријевицу и Беране. У ослобођеној Андрије-
вици руководио је везама у пошти. Умео је да ру-
ку је свим апаратима које је пошта тада имала. Био 
је храбар и неустрашив приликом напада на варош, 
а веома вредан и радан на послу. 

Прва је жртва у Андријевици. Стријељали су 
га Италијани 8. августа 1941. Пао је кличући оним 
идеалима за које је радио и за које се борио. 

Војово држање на стрелишту, као и осталих за-
препастило је и саме талијанске војнике који су 
извршили смртну казну као и оне који су били 
постројени и посматрали стрељање. Како је Војо 
знао француски, он је на том језику говорио Ита-
лијанима да би га боље разумјели, узвикивао па-
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роле и тиме приморао џелате да злочин што прије 
изврше. Погинуо је са узвицима: „Жив јела КПЈ, 
Живио СССР, жив јела Црвена Армија", а стиснуту 
лијеву песницу, која му је остала у последњем 
смртном ропцу грчевито затворена, италијански вој-
ници нијесу ни бајонетима отворити. 

МИОДРАГ-МИШО Богдана ВУКОВИЋ, рођен је 
1914. у Андријевици. По завршетку основне школе 
и два разреда гимназије, одлази у подофицирску 
коњичку школу у Земуну, коју такође брзо напушта. 
Врло рано се опредјелио за напредни покрет. Од 
1936. године активно ради и међу андријевичком 
омладином. Затваран је више пута у бившој Југо-
славији због учешћа у демонстрацијама и за рад 
против ондашњих режима. 

У припреми за устанак обучавао је заједно са 
Војом Кушевићем андријевичку омладину у руко-
вању оружјем. Учествује у ослобађању Андријевице 
јула 1941. Касније као теренски радник и водник 
у партизанској чети Андријевичког батаљона, 
учествује у борбама на Трешњевику и нападу на 
Пљевља 1941. Те године примљен је у КПЈ . 

Као теренског радника четници га откривају и 
хвата ју марта 1942. у Ђулићима. У колашинском 
затвору избегао је сигурну смрт захваљујући ро-
ђаку који је био четнички судија. Ни у Колашину, 
међу четничким зликовцима, Мишо није мировао. 
Убрзо је откривено да је са Окружним комитетом 
ковао планове за напад и ослобођење затвореника 
из четничког затвора. Због тога је био премлаћен 
и окован у тешке окове. Почетком маја 1943. Њемци 
га заједно са осталим затвореницима и разоружаним 
четницима спроводе, онако под тешким оковима, ка 
Матешеву и стријељају с већом групом затвореника. 
Мајка га је два пута кришом од Њемаца и четника 
откопавала и закопавала да би по ослобођењу тога 
кра ј а био сахрањен на андријевичком гробљу. Њ е -
гови окови се чувају у музеју на Цетиње. 
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АНДРИЈЕВИЦА И АНДРИЈЕВИЧАНИ 
КРОЗ РАТНЕ ДАНЕ И ДОГАЂАЈЕ У 
ТОКУ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ 
РАТА 

МАРТ 1941. 

17. — По недељак. 
Мишо, Војо, ЈБубо и Шујо су први покренули у 

Андријевици, почетком овог мјесеца, акцију против 
логора у земљи у којима су затварали комунисте, 
преко такозване „народне помоћи". Омладина је 
то подржала. 

27. — Четвртак. 
Кад се чуло да је пала влада у Београду и биле 

велике демонстрације, то су омладинци брзо пре-
нијели у оближња села. Послије подне сјатио се 
народ у варош а на јвише младих. „Падали" су го-
вори, пароле и клицало се. Весеља и пјесме било 
је до касно у ноћ. Некима су и грла промукла. 

31. — Понедел,ак. 
Сада се свако чељаде забринуло. Фашизам не 

само да је дошао на нашим границама него се по-
одавно увукао и у земљу. Сваки куси и репати водио 
је политику у овој земљи и умјесто да ћера ју и 
туку фашизам, они су прогонили комунисте који 
су једино истину говорили народу. Незнам имали 
комуниста у варош али знам да су и андријевичани 
прошли пут помогли демонстрантима да се и силом 
и милом и вољом маса ослободе сви затвореници, 
које су као комунисте затворили. 

АПРИЛ 1941. 

1. — Уторак. 
Они који се боље обавештавају и више прате по-

литику к а ж у да је загустило. Други к а ж у да нам 
Хитлер неће опростит онај честит шамар, што му 
је народ наш учинио прошлог четвртка. Значи не 
чека нас никакво добро. Ову Андријевицу никакво 
добро ни до сада није ударало. Ову кошницу од 
сиротиње. 

Ова варош, боље рећи варошица, ово среско 
мјесто, има 162 крова, разних зграда од који само 
за становање се користи 65 зграда а у 54 зграде, 
које су као и предходне већином од чакме, живи 
се и тргује. У њима су и станови и локали и уста-
нове, на јвише има кафана . Само у 17 зграда није 
било станова већ се у њима сместио државни апарат 
и трговина а у двије и — култура. Трговци су имали 
и посебне магазинчиће а сиротиња штале и стајице 
за стоку ако су је имали. Таквих кровињара било 
је око 26. Ето у тих 119 зграда, чији су кровови 
једино од дасака, смештено је преко 900 чељади 
почетком овог мјесеца. На јвише је приземљуша, па 
зграда са једним бојем а на прсте би се избројале 
оне које имају по два боја, спрата. Те и такве 
дасчаре поређане су једна до друге повише прла 
уз један цклад, једне и друге банде пута и праве 
једну једину и ваљану улицу са два сокачета. Кад 
прође на јмањи „тонобиљ" дигне толику прашину 
да комшија комшију не види преко пута. 

6. — Педеља. 
Немци су нас мучки напали. Нијесу нам ни обја-

вили рат. Стотине авиона је бомбардовало Београд. 

Нас неће тако лако прегазит ка Французе и остале 
народе Европе. Нема шта — рат је код нас тек 
почео. Све живо ће устат да брани земљу од ф а -
шизма. 

Шта су нам све стари ратници причали о про-
шлим раговима то ће нас сада задесит а можда још 
и горе. Значи Андријевицу и андријевчане очекују 
тешки и мучни дани, дани рата и борбе, дани стра-
дања и погибија и свега оног што доноси рат. Какви 
ће бити андријевичани у њему? Хоће ли показати 
у њему своје право лице или ће га мијењати? Ж и в и 
били па видјели. 

8. — Уторак. 
Данас је чишћен снијег на Чакор. Једно десетак 

омладинаца је са лопатама пошло из Андријевице. 
Свакојаке вијести к р у ж е кроз варош. Не знам шта 
је истина а шта лажа . Борбе се увелико воде на 
све сТране. За ова два дана вратили су се многи 
ђаци и студенти у свој кра ј . Они који су дошли 
из Београда причали су како је Београд страшно 
настрадао и да је у њему под рушевинама хиљаде 
и хиљаде људи, жена и дјеце. Има и из наших 
крајева који су погинули или су тешко озлијеђени, 
рањени. Таквих, кажу, нема ни броја. 

10. — Четвртак 
Десетине варошана се јавља у добровољце. Попи-

сали су их а нигде их не шаљу. Велика војска са 
топовима, наши, појавили су се и закрчили пут све 
до Чакора, на дужини од око 30 км. Све топ до 
топа и комора до коморе. Дошли су, кажу, чак из 
Скопља. Шта ће они овдје, што нијесу на фронт, 
питали су многи. Није ово добар знак, рекоше стари 
ратници. И н а ш ж и в а љ са Космета почео је да до-
лази у наш кра ј . Почели су да их ћера ју са огњи-
шта, да им отимају нафаку да их бију и чак убијају. 

12. — Субота. 
До јуче је наша војска, кажу, гурала до близу 

Скадра, потисла Талијане а сада се и та војска 
враћа. Немци су, веле, дубоко продрли у нашу 
земљу. На све стране, кажу, саботира нека пета 
колона. Овај до сада мирни народ се озлоједио. Сада 
се више прича о Русима, слободније, са којима је 
та Наша нова влада склопила споразум. 

Још пролази ова артиљерија кроз варош. Иду 
ка Подгорици. И неки ђенерал Брашић је збрисао 
са њима. Данас протутње и, веле, неки министар 
из владе, која је оступила из Београда. Расуло и 
распад захватио и војску и државни апарат. Ту 
пету колону смо и ми андријевичани осетили. По-
мутњу и панику и овде су створили. 

16. — Сриједа 
Више нема шта де се сумња и ми ћемо доживјет 

судбину осталих земаља. Из Плава и Гусиња осту-
па ју још разбијени војници и са њима наш живаљ. 
Војска баца или продаје оружје . Омладина то купи 
и склања. Старији, они који личе на комунисте, на-
учили су младе шта треба да раде и где да сакрију 
оружје, пушке, пиштоље, муницију и опрему, од 
које се ратосиљају војници. Јуче и прекјуче је 
разнешен силос — магазин брашна и жита и про-
данница „Бате". Неки с у ' Сеочани и Краљани 
успјели да по 10—15 пари, и више, ципела и гуме-
њака, понесу. И у Мурину је, кажу, разнешен ма-
газин брашна, па је том приликом погинуо један 
сељак. Веле да су скоро свугдје борбе престале и 
непријатељ се очекује сваки час и код нас да 



упадне. Зло и наопако било. За једанаест дана нас 
прегазише Немци, Италијани, Бугари, та наша лу-
кава и покварена „браћа" и Мађари. И официри, 
који су издали и војску и народ, скидају униформу, 
б јеже и еакривају се. 

Пуна је варош људи који су пола војник а пола 
цивил. Још више је избјеглица из Плава, Гусиња 
и Космета. Њихове колоне, збјегови, непрестано 
пролазе кроз варош, задржавајући се по мало или 
би преноћили да се одморе и окријепе па и страх 
да смире. Преживљавали су свакакве страхоте и 
видјели ужасне ствари од својих огњишта до пре-
ласка преко Чакора, која одједном поста нова гра-
ница. Андријевичани су отворили врата својих до-
мова и кућа овој протераној раји. Пружили су им 
привремени или стални смештај, сакупљала омла-
дина помоћ за њих у храни, одјећи и обући. Многи 
су међу овим збјегом само главу живу једва извукли. 
Шиптари им нијесу дали многима ништа ни на на-
рамак да понесу а било је и таквих шиптара, али 
ређе, који су им натоварали све на кола од нафаке 
и других потребштина и отпратили их, штитећи их 
од оних њихових фашиста. 

У овом хаосу, паници и б јежању не чу ју се више 
гласови оних који су до сада управљали влашћу 
у Андријевици. Распала се војска, распала се и 
власт. Са народом су остали комунисти и напредна 
омладина. Ево у овој његовој невољи са њима су 
они. Сада су се најбоље убиједили и видјели да 
су њима комунисти истину говорили и да народ 
нијесу ни у чему лагали као вође других странака 
и партија. 

17. — Четвртак. 
Јутрос су Немци ушли у Андријевицу, једна мања 

моторизована јединица. Тужан и жалостан четвртак. 
Свакоме је некако хладно око срца, многе су жене 
плакале. Узе нам Шваба слободу, окупира нас. 

Мирно је ушао али мироват неће. Мира му неће 
дати овај народ. Први пут је ушао непријатељ у 
Андријевицу без борбе. Народ овог кра ј а је поку-
жен, пушку нијесу опалили кад је непријатељ 
улазио у његов кра ј . То је први пут у историји 
Андријевице, послије 85 и кусур година њеног по-
стојања да туђа нога крочи у њој и њен кра ј без 
борбе, без зрна барута. Нико му пушку није турио. 
Иако је прије неки дан капитулирала наша војска 
на бојном пољу данас је то и потписала и писмено 
потврдила. „Јуначки" потписали а срамно и кука-
вички предали. 

18. — Петак. 
Данас је дошла у варош друга моторизована не-

мачка колона од правца Мурине и Чакора. Они јуче, 
дошли су од правца Берана. Пошли су ка Трешње-
вику. Свак се смео свом јаду а избјеглице, који 
и даље пролазе, долазе и одлазе, на јвише свом. 

Немци траже оружје . Жандари и они из власти 
су им дали, остали су послушали комунисте — да 
се окупатору оружје не предаје. Ваљаће нам и 
треба ће нам. 

19. — Субота. 
Само што је отишло и ово мало Њемаца, дође 

пун камион Шића, са Ником Никачем, шофером 
из Гусиња, са албанском заставом, које су дочекали 
андријевички шофери на чело са Дедорић Богићем 
те их пребише и крваве вратише назад, иако су 
били са пушкама а ови наши голоруки са курблама. 
Овај догађај уплашио је ове наше старије људе који 
знају ћуд и нарав Плаво-гусињаца. 

20. — Недеља. 
Добродошлицу Талијанима приредише досадашњи 

пропали управљачи и назваше овог новог окупа-
тора пријатељем а ови, да им узврате пријатељство 
и да се покажу такви, упрегоше ове наше погани 
да им они обављају текуће послове. Тако су се, 
рекоше, договорили. Радиће заједно ови наши ж а н -
дари и ти њихови карабињери (преведено на наш 
језик карабињер му значи као наш жандар или 
полицајац). Тако се ове наше издајице и улизице 
упознаше, уз мезе и пиће, са талијанским офици-
рима у кафану Цвета Марића. 

Нијесмо знали, ми омладинци, шта да радимо и 
чинимо и како да се поставимо према Талијанима, 
а сем што нам је мрско било да разговарамо са 
окупатором. 

21. — Понедељак. 
Први пазарни дан у окупирану варош. Мршав 

и празан. По ко ја снаша донијела понешто од би-
јелог смока ко да прода а више ради „извиђања" 
стања у варош. Махом су то биле старије жене или 
старији људи, који су са по неком поруком дошли. 
Талијани дирали никога нијесу. Кретало се сло-
бодно. Неки другови су излазили ван вароши у 
оближња села, Божиће, Анџелате, на Мост Бандо-
вића, у Слатину и Присоју те разговарали и из-
в јештавали другове о стању у варош и све што 
би чули и знали. 

28. — Понедељак. 
Душо и Благо као комунистички омладинци 

(СКОЈ) из гимназије добили су задатак од Мирка 
да окупе најбоље омладинце и омладинке у варош 
и да оформе актив, рекао им је шта ће да раде 
за сада. Ови старији другови за сада су се ређе 
виђали, слабије су излазили на улицу или су се 
склонили у село код рођака или другова. Сада већ 
по неки измили. 

30. — Сриједа. 
Чуло се да је андријевичанин Ново Марић је-

дини из вароши који је заробљен са јединицом и 
одведен у немачки логор. 

МАЈ 1941. 

3. — Субота. 
Све чешће смо почели да се састајемо и оку-

пљамо ових последњих дана. На јвише у Војову, 
Војинову, Ђурову кућу и у к а ф а н е код Стевке, 
Насте, Љуба. Слободно смо излазили и ван вароши. 
У куће односно кафане, би, ко бајаги, играли карте, 
шаха, домина. Старији другови су на јвише долазили 
код Воја, Миша, Љуба, неки и са села, долазили су 
код њих и осталих другова. Препричавали су се 
разни догађаји, вијести, ко је су потврђивали из-
дајство државе и земље од стране на јвиших кру-
гова на челу са краљем који је кукавички побјегао 
из земље заједно са владом и оним вођама разних 
странака и тако оставили народ окупатору. Пре-
причавање ових догађаја и других вијести кроз 
варош, све је више, код варошана и код избјеглица, 
расла мржња према њима и према бившем режиму, 
ко ји су једино криви за нашу пропаст. 

12. — Понедељак. 
Све је сиромашнија пијаца. Сељак испитује си-

туацију. Не доноси све да продаје. До пара му није 



стало, њих овај народ сада има доста. Народ про-
нашао паре које су влада и краљ сакрили негде 
у пећину код Никшића а они киднули код Енглеза, 
који ни репом нијесу мрднули, кад нас је шваба 
нагазио. Сад нам се албанска граница примакла 
још ближе. Узели су нам Плав и Гусиње и сада 
се граничимо не са Албанијом него са Великом 
Албанијом којој су и Космет припојили. Сада је, 
прича се, постала и нека Држава хрватска неза-
висна. Немци су дали нешто земље, наше, Бугарима 
и Мађарима као дар за учешће у нападу на нашу 
земљу. Раскомадаше земљу на парампарчад. Ето 
прве работе окупатора. Е, камо среће да је народ 
послушао комунисте још много прије, још од сеп-
тембра 1939. год., бар, када је Немачка започела 
рат у Европу, до овога и оваквог стања можда не 
би дошли. Сад је најбоље њих слушати, они увијек 
истину говоре и на јпаметније раде и истински се 
једино боре за народ и са народом су они једино 
и остали да дијеле зло и добро. 

13. — Уторак. 
Пронађоше Италијани, а можда су се и они 

сами јавили, тумаче, неког Шорлета и неког Станка, 
који су знали талијански. „Завезао им се језик, 
да бог да", псовали су их многи у узгредном разго-
вору на улици, али да они не чују. 

15. — Четвртак. 
Није само омладина послушала већ и многи 

остали и старији варошани, те, на позив окупатора 
да се предаје оружје , одазва се врло мали број 
грађана. "К.ада. су "по^едикц.е "позивазт, тгочело 
значи са шпијањем, правдали су се да нијесу били 
у војсци или ако ју је имао рекао би да ју је 
предао Немцима када су ушли у варош, или из-
мислио неки други изговор, правдање и доказ да 
нема оружја . Неки трговци и људи из бивше власти, 
који су имали нешто од оружја , пушку или пиштољ, 
предавали су, да докажу новој власти да ју по-
штују и да ће да ју слушају. „Боно Монтенегро", 
рекао би тада талијан. „Бон не бон, то ти је сад, 
у ово су не увукле домаће погани и скотови из-
дајници", одговорила би му свака наша мајка. 

18. — Недеља. 
И ове као и прошле недеље по здоговору одр-

жани су по групама кратки састанци, млади по-
себно, старији посебно. Ништа посебно и нарочито, 
ћаскало се уз игру, на јвише карата. Преслишавали 
смо се ко је „разговарао" са талијанима и шта и 
како је дотични реаговао са прекршиоцем. 

23. — Петак. 
Мало по мало, ријеч по ријеч, почеше варошани 

а на јбрже мала дјеца да уче талијански језик. 
„Манђаре" — ову често изговорену ријеч, слушали 
смо на јвише од војника пазарним даном и није 
значила Мађарска, како смо одмах мислили, него 
је значила друго — јести. Одмах по доласку тали-
јана причало се о великом заробљавању наших 
војника и официра па су многе старије ж е н е чувши 
ријеч „манђаре" мислиле да су сву нашу војску 
за јмили у Мађарску, као и у I светеком рату. И тако 
су се проносиле вијести на које је било и смијеха. 
А кад су знале право значење те ријечи онда би 
на тезгу (мјесто где су сељанке продавале бијели 
смок, поред трафике, до чесме) снаше дочекале 
војнике са „Е, враг ти га појео, нема мађаре, глад-
нику један" или „Ај, максе тамо, гарибету једни", 
као кроз зубе би проговорила па онда мало гласније 
на „талијански" би му рекла да је „продаре" 
(продато). 

Прије три-четири дана чусмо да је у варош 
дошао један талијански официр који ће бити главни 
за овај кра ј и варош, зову га •— цивилни комесар. 
По његовом доласку талијани су понијели неке 
покварене топове што су лежали поред пута ка 
Лугама. 

26. — Понедељак. 
Ево и једне слике са прошлог пијачног дана 

у Андријевицу. На њој се види Р у ж а Шујова како 
се, вјероватно, ж а л и другима на мршаву тезгу на 
којој нема шта да купи, да да оној макањи1) за 
присмоку. Поред ње, мало даље, види се Новак 
како са другом „купује" лучеве ћепаница и крљате. 

Рат, оћу рећ окупатор, донио је и скупоћу. И ва-
реници и млијеку и ја јима су скочиле цијене, док 
је скорупа све мање. Све оно што може да се се-
љанци код куће уфишти донесе а варошанке се 
и за то грабе па дочекују планинке и на путу поред 
моста или на улаз вароши. И Талијани купују за 
„манђаре" и не питају за цијену. Почели су и вој-
ници да уче н а ш језик. Они теже уче наш језик 
него наши њихов. Теже и изговарају ријечи. На 
рачун њихових појединих ријечи, нпр. „коза", 
„сера" и друге које имају друго значење код нас, 
било је на пијаци почешће смијеха. Кад се нијесу 
могли споразумјети сељанка би му обрусила: „макни 
се, враже, кад не умијеш опепељит нашки". А од 
кад су чуле да Талијани једу и псе, и мачке и жабе, 
онда нијесу давале војнику да им дирају робу па 
би то често попратиле ријечима „макни те шапе, 
не тал&ти ми смок", шш. „не потатш ро&у, ж а -
бару један". 

Јуче смо се џабе састајали. Требало је да се 
упознамо са неком директивом. Васо рече да су је 
они у Присоју прочитали и да ће нам је Марко 
упутит или донијет када је у Трешњево прочитају. 
А можда је дошла у варош из Полимља или из 
Божића па ју читају по групама. 

28. — Сриједа. 
Ова директива је од прије мјесец дана. Од ње 

је у варош доста урађено. Са оружјем, пушкама, 
смо се обезбиједили сви ови двадесетак, што се 
састајемо и са муницијом и сакрили је добро. Шта 
вреди кад нико, сем двојице-тројице, не зна да 
РУкује пушком. Здоговорили смо се да је пазарним 
даном најзгодније да излазимо у врбљаке или више 
Божића и да нас Мишо и Војо Албанац и Љубо, 
уче да рукујемо. И други из села који су служили 
војску и знају, а наши су и сигурни, поучаваће нас 
по групицама од 2—3 друга. 

Помажемо и даље се налазимо при руци избје-
глицама који још наилазе са Космета. О Русима 
треба што више да причамо а што вреди кад ми 
мало знамо о њима. Треба то да нам неко од ових 
старији другова напише опширније или неку књигу 
да, да ми читамо и научимо. 

30. — Петак. 
Много су лукави ови Талијани. А није без раз-

лота остала за њих она ријеч „Лукав ка Латин". 
Поставили су се као да нијесу окупатори. Војници 
иду без оружја . П јева ју и кад иду улицом и кад 
иду у нужник. Да лијепо п јева ју и свирају, ваља 
истину рећи и ако је непријатељ, нема шта. Нијесу 
гладни, ситни су и жгољави. И' пију добро а много 
воле женске да задиркују и поглеђују. У кафанама 
се појави и њихово пиће, вермут, допио кумел, три-
плосек и ко зна каква још пића имају. Довитљиви 

1 ) И м а л и с у , о н а и м у ж ј о ј Ш у ј о , п е т о р о д ј е ц е . 



ови наши трговци. И у оваквој ситуацији мисле они 
на зараду а образ оставили под задњицу. Поставише 
и свијетло на улицу, талијани. Нијесу се љутили 
талијани толико што им се застава не поздравља, 
када ју дижу и спуштају на Радуновцу. Нијесу 
бранили ни да се окупљамо у групе на улицу и 
разговарамо. Рад и дежурство одржавају ови наши 
карабињери, по договору. Можда су и под плаћом. 
Посташе талијанске слуге и измећари. Ваља рећи 
да има међу ^кандарима који се нијесу приватили 
овог срамног посла али врло мали је број таквих. 

ЈУНИ 1941. 

1. — Недеља. 
Једно пет-шест смо се скупили код Веска, таман 

под „нос" талијанима. Чудили смо се оваквом њи-
ховом ставу. Препричавали смо добијене нове и ра-
није вијести. Нико нам није ни у варош умио добро 
објаснит зашто су Руси склопили савез-пакт са 
фашистичком Немачком, сем то да Руси оће овиме 
да искористе да се боље и више припреме и оја-
чају. А ови Талијани пронијели фушу да ће пустити 
или су пустили све наше црногорске заробљенике. 
Излијепили су, од прије, по зидовима зграда, Мусо-
линијеве слике и неке друге са којима се фале 
да је Италија велика и јака империја. Преко њихо-
вог звучника тријешти музика, њихови маршеви 
и пјесме, не народне него фашистичке пјесме. Наре-
дили су да фирме, натписи над дућанима и радњама, 
буду исписани и на њиховом и на нашем језику, 
прво на њиховом па испод њиховог натписа на 
нашем језику. Па му испаде као да смо ми у мањини 
а они у већини! 

Причало се прије неки дан да је у Цетиње и нека 
мјеста поред мора у Црну Гору долазио и талијански 
краљ Емануело. 

10. — Уторак. 
За ових десетак дана састајали смо се више пута 

по групицама иза Вучца у поток, више Шанчева, 
испод К р ш а или у лугове поред Злоречице и по 
кућама. На једном је била и Милева Вуковић. Учили 
смо и „баратали" са пушком, окидали али нијесмо 
смјели пуцати. Јуче, као и на прошли пазарни дан, 
све је више народа и робе, оживјела је пијаца, 
трговине раде. Са многим друговима са села, који 
су са нама учили школу у Беране, виђамо се и 
често састајемо. Почетком овог мјесеца неко нам 
је од њих рекао да је у овај наш кра ј дошла нека 
важна директива. Послије смо чули да ће се по 
селима стварати мање групе за акције и борбе са 
окупатором. Нас нико не ферма. К а ж у нам толико 
да знамо по нешто а дали из те директиве или са 
тог важног и великог састанка, како га називају, 
в а ж и и нешто за нас, то нам нико не каже, или 
к а ж у овим нашим старијим друговима, неколицини. 
Најбоље нас, бар мене, Ж а р к а , Душа, Блага, Драгог, 
упозна са новостима, Васо из Присо ја .и Марко из 
Трешњева. Мора да су комунисти када све знаваху 
из тих директива што долазе у овај крај . Рекоше 
нам да комунисти, Партија ради на томе да окупи 
народ и да га припреми за борбу против окупатора. 
Причали су нам шта су они чули о СССР-у. О овоме 
свему, казаше нам, треба да причамо и осталим 
друговима у којима смо сигурни, да су поштени и 
одани и сигурни а и понеком старијем. Васо нам је 
оставио и неку књижицу, као свеску, исписану 
руком, неки препис, да прочитамо и да дајемо дру-
говима па да о томе да причамо. Писало је ту све 
о Русима и њиховој Бољшевичкој партији. 

15. — Недеља. 
Прочуло се у варош да су негде у Србији у 

неку тврђаву (Смедерево) комунисти изазвали неку 
велику саботажу, да су преко 100 вагана муниције 
дигли у ваздух. Толико је, кажу, била велика 
експлозија да су на пола километра летеле гранате 
а много кућа је срушено али је штете направљено 
више Немцима. Значи, почело је са саботажама. 
Окупатор неће бити миран у нашу земљу. 

23. — Понедељак. 
Јутрос је радио у кафани јавио да су јуче Немци 

напали Русе. Војо, Мишо и други упутише ове на ј -
млађе и на јбрже по оближња села да јаве, за сваки 
случај, иако ће на пазар доћи многи другови са 
села, по обичају. Сад ће се још више пјеват пјесме 
као она: „Ја црвену волим боју, више него мајку 
своју"! 

25. — Сриједа. 
Италијани су сада по први пут са оружјем дежу-

рали а ван вароши, у села, где су тражили ја ја , 
не иду више без пушке. „Вуна, Кићо", што би 
рекли андријевичани. Још су звучнији и причљи-
вији постали. Њиховим вијестима, да Нијемци и 
они напредују у Русију, нијесмо вјеровали. Ми смо 
причали сада међу собом да ће их сада Руси сли-
стити брзо, да ће их, као оно Наполеона, потући. 
На талијанску ону пјесму „Винћеремо, вићеремо", 
ми смо одговарали и пјевушили „Видећемо, виде-
ћемо"! И овај лист из Подгорице, како смо га на-
звали „Глас лажова" , све пише у њихову корист, 
све лаже. 

28. — Субота. 
Видов дан, школска слава. Основци нијесу про-

славили свој празник. Доласком Италијана, као и 
за вријеме оних десетак ратних, ојађених, дана, 
школа није радила и ако талијани -нијесу бранили 
већ тражили да школе и овде и по селима наставе 
да раде. 

29. — Недеља. 
На састанак на Зелетин са полимским омладин-

цима нијесмо умјели доћи и наћи их. Нас десетак 
из вароши лутали смо по Зелетину и у једном ка -
туну, покисли, сушили се уз ватру и преноћили. 

ЈУЈ1И 1941. 

6. — Недеља. 
Одржан велики састанак код Великог Крша. 

Ту су били и другови из Божића, Бојовића и окол-
них села. Овог пута било је нас из Андријевице 
око двадесетак. Били су и старији, студенти, Милић, 
Спасоје, Милева, Милица и други. Ж и в а је истина 
да се увелико спремају, ови другови из околних 
села вароши, за борбу. Чули смо чак да су и одре-
дили и групе, мале одреде од по 15—20 људи у 
њима. К а ж у да су Улоћани најбројнији и да тамо 
има на јвише комуниста. К а к о је њима по селима, 
код њих талијани не залазе, нијесу им над главом 
као нама. На излете, на седељке и састанке могу 
се договарати лакше а ми се кријемо и кријући се 
састанемо. Шта ћемо ми да радимо? Што и нас 
тако не организују или немају још у све повјерења? 

10. — Четвртак. 
Увелико се, јавно и отворено кроз варош говори 

да ће се у Подгорицу (Цетињу) одржати некакви 
скуп свих виђених главара Црне Горе. Оће, кажу, 
да образују неку црногорску владу. То причају ови 
наши варошки „главари", који нијесу тако виђени, 



јер нико није пошао тамо или их нико није одре-
дио, ма да их ови то одобравају и вијета ју да ће 
то бити добро за цијели црногорски народ и да ће 
то поздравити и италијански Емануело и наша 
„тетка" Јелена. 

12. — Субота. 
Петров дан, на сабору на Штавну преко 20 андри-

јевичана. Дали смо и програм са „врапцем" и ске-
ћевима. Говорили су Милић и други. Ту је и про-
ширен скојевски актив. Ту су Благо, Душо, Цвета, 
Драги, Миња, Ђоша, Жарко , Горица, Мага, Милева 
је разговарала са њима, о задацима, о раду у варош. 
Једино се Милева сјетила андријевичана. Пред то-
ликом масом народа и омладине отворено се истакло 
да се буде спремно за акције са непријатељем. 
Пред вече смо се разишли, да би мања група остала 
код К р ш а а већина се вратила у варош. 

15. — Уторак. 
Мишо и Војо албанац су учили ову групу код 

К р ш а да зна ју руковат пушком. Појединци су дола-
зили из вароши и силазили у њу. Прича се да су 
по Црној Гори почели да нападају Италијане на 
цестама и по мањим њиховим групама у мања 
месташца. Наш Војо нас ни је напустао. Причало 
се и маштало, ћаскало и шалило све под Вељи Крш, 
који је ка мрав према Комовима. 

16. — Сриједа. 
И Талијани су се узмували. Овој групи под Крш 

придружило се још двапут толико, има нас преко 
двадесет до тридесет. Ту су и божићки омладинци. 
Рекоше нам да је много старијих људи опомињало 
млађе, да се смире, да не вршљају и не праве глу-
пости. Неки су пошли за Полимље, Улотину и Зо-
риће, неки у друга села. Препричавало се шта је 
у неком прогласу речено и позван црногорски народ 
да непријатеља, окупатора, не треба служити, јер 
нам је слободу узео, да су нас издали и прије и 
сада, једни те исти вође, да је једино Комунистичка 
партија једино била вјерна народу и за народ се 
борила и да ће се сада борити за његову слободу, 
да је Русија са нама. Причало се да је онај посилник 
талијанског комесара причао женама у комшилуку 
да су код Подгорице комунисти напали Талијане, 
да има мртвих Талијана, казао је, прича се, да 
„талијани хране хљебом црногорце а они њих ка -
меном" и „да све нас треба побити". У варош су 
Талијани ево два-три дана под шлемовима, патро-
лира ју по два њихова карабињера и по један наш 
„карабињер". 

17. — Четвртак. 
Зору смо дочекали сви под Вељи Крш. Опремали 

смо се, како су нам синоћ рекли, да кренемо ка 
Пеху и Коњусима, када се у рану зору огласише 
пушке око пута код Трешњева. Прве пушке и први 
пуцњи па и прва акција . Нијесу од ћефи пуцали, 
јер по гласу и праску пушака било их је пуно и 
личило је на препуцавање, па после на праву борбу. 
Стали смо и посматрали. Нашем весељу није било 
краја . Дали смо се ми огласити или неке пушке из 
других села, то нико не би знао рећи, али село 
селу, пушка пушци се све чешће почела јављати. 
Вратили смо се и кренули ка Андријевици, ка којој 
се све ближе примицала пушчана ватра. Неко нас 
је распоредио у стрелце, Мишо или Војо, више 
вароши, и рекао да се џабе не пуца. Повише нас 
звиждали су метци. Талијани нас туку из поште, 
са спрата. Код пребацивања Веља Дедовића пого-

дише у ногу. Изгледало је да је био теже ра 
али није, и викну на сина да не плаче и Ј 
склони у заклон. Са свих страна треште п; 
па и бомбе. Ова група код поште се предала а Е 
се до близу ручка водила око жандармерије, 
нооно у том дијелу вароши. И они су бијелу 
избацили и дигли руке. Колико је пушака 
на раменима устаника то нико није могао избр 
Сјатила се маса божја у варош. Пјесму и ве 
пратили су пуцњи пушака. Нема мајчиног 
који би овде завео ред. И ми, варошани који 
имали пушке а било их је преко десетак, које 
тада видео прсили смо се са њима, преприча 
ток борбе. 

Како се потрефило да се тачно на вр' 
мјесеца ослободи Андријевица и то баш на 
датум, 17, и исти дан — четвртак. У четврта: 
је Њемци окупирали а у четвртак смо је осл 
дили седамнаестог и тад и сад. И Мурина је о 
бођена. 

Од оног кркљанца поче се правит ред. К 
нисти узеше ствар у своје руке. Да није било Ми 
и неких другова старијих, комуниста, оћаху ] 
сељаци да разбија ју дућане, односно магазин I 
и дувана. Код заробљених Талијана стражарил 
и неки варошани. У хотел Шаровића комитет, 
брани комунисти из овог краја , је пред вече др 
састанак. Воја су одредили са једном групог 
којој је било и варошана, да одржава пошту, ру 
апаратима и да одабере на јхитрије младиће за 
рире. Тражени су хитно неки људи који знајз 
поправљају топове, били су нешто неисправш 
их зато Талијани нијесу могли употријебит. 
и међу талијанским војницима има пуно „комз 
ста", од страха још се не могу повратит. Мисл< 
ћемо их све „мацаре" — побит. Тек касно у 
на улици су остали само патроле и нешто мла 
док су у куће гореле ламне до дубоко у ноћ. 

18. — Петак. 
Незнаш шта ћеш прије да изнесеш. У један 

деси се толико догађаја да би у једну дебелу кн 
стале, када би се све потанко изнијело. Јуче 
пред вече, поправили топове Илија са мајстор 
из вароши (Илија је Васов брат из Слатине, ар 
љерац), и испробали су их. Тада су се, ко I 
знао о чему се ради, многи препали. И данас 
један топ упућен за Колашин, као она два за 
ране, јуче. Јутрос су почели Беранци — нап 
варош и сатерали Талијане у гимназију одакле , 
да ју отпор. Комитет партије се сместио у к 
Саковића и Команда се формирала, као да се пр 
ноћи створила, једна за варош а једна, сигурно, 
срез. Пријети нам опасност од Ругове, Плава, 
сиња и Врмоша. Омладину андријевице су св 
упрегли, заједно са осталом из села. И страж 
на неколико мјеста, трчкарају, дежурају и пат 
лира ју улицом. Старији другови, сви из окол! 
села само одржава ју неке састанке. Шофери 
прављају неки камион и друга возила прегледав; 
Све што су Талијани имали сада је то наше. Си 
је, кажу, комитет одредио људе ко ће шта да ра 
Они ће да руководе, управљају и командују а ост; 
да слушају и да раде. К а ж у да се и по селима о, 
ж а в а ј у састанци, скупови и неки зборови. У вар 
ври као у кошници. Нека је из сваког села по де 
так дошло, а јес' и више, па као пијачни дан. А » 
и таквих који су дошли са празним торбама и вј 
ћама и мисле да их враћу пуне. 

ЂОРЋИЈЕ ЂОРЂИЈЕВИЋ 



ОДЛОМЦИ ИЗ РАТНОГ ДНЕВНИКА 

Октобар 1943. година. 

Наши наступају. 9. октобра пало је Беране. Борци 
II бат. II Далматинске бригаде долазе у Андрије-
вицу 10-ог. Свагде радост и весеље. Држе се при-
редбе и конференције. Борбе се воде од 12. до 16. 
октобра у Полимље. Туче наша артиљерија. Немци 
бију исто аЈртиљеријом. Немци су се сионцентрисали 
заједно са четницима и балистмма у с. Мурино и 
врше јаке нападе. На све стране уништавају и пале 
куће и стаје. Артиљерија туче већ и саму Андрије-
вицу. Становништво одступа у облшкња села. Једне 
вечери, 19. октобра, оступамо са Далматиицима. Са 
нама су и талијанске јединице. Пролетери су запа-
лили магацине и мост у селу Бадновића. 

Те ноћи у дугачкој колони војске, коморе и зби-
јега, упутили смо се цестом за Беране. Код села 
Виницке скрећемо за пл. Турију па у с. Лубнице. 
Ту смо преконачили. Сутрадан преко планине 
Шишке за Мојковац, онда преко реке Таре у Кола-
шинока поља, у састав IV цролетерске црногорске 
бригаде. Остали смо који дан. Читав збијег се оку-
пио. Врши се расподела по батаљонима бригаде. 
У III батаљон је распоријеђено'нас 24 андријевча-
нина и беранаца. Ја сам црипао у II десетину, 
II вода, II чете, III батаљона. У састав бригаде смо 
дошли 24. октобра. 

Повово идемо назад преко Колашина, којег су 
заузели повово пролетери IV, па преко планине 
Раскренице, аиз пл. Јеловицу и истоимену реку 
у с. Лубнице, па Лужац и у Беране, где улазимо 
29/30. X без борбе. Непријатељ је нанустио и Андои-
јевицу. Наши их гоне. Ми смо у селу Виницка. 

* 

* * 

1. новембар. Тражим дозволу за Андријевицу од 
Команде чете, командира Воја Ђуровића и комесара 
Драга Мијовића. Полазим са другом Весиом Радо-
вићем. Варош је близу. Виде се попаљене бараке и 
неке куће на врх вароши. Улазимо. Куће су празне, 
а улица пуста. Ту је део наше III чете. Виздели смо 
се са друговима, питају за све. Тата је још у интеи-
дантури у Колашин. У кући су стричеви, брат Вуче 
и сестра Гина. Све је опљачкано. Некако је тужно 
и жалосно. Много ми је досадно. Сутра дан вратили 
смо се код другова назад. Код Пјрвених Прла сусрео 
нас је ауто и повео до у Виницку, где остајемо неко 
вријеме. 

* 
* # 

Јануар 1944. године. 

Дижем се, свиће, први дан Божића, топао и сне-
говит, провели смо у песми и весељу. Увече полазим 
на омјену у патролу у доње село. 

Око 5 сати изјутра полазимо, наша десетина и 
чета алпинаца, у акцију, без успијеха. Оступамо 
преко брисаног иростора, имамо рањене. У десну 
руку очешао ме метак, лака раница. Снијег велики, 
тијешко се бежи преко брда и долина. Мој црни 
шињел им је добра мета, скидам га и остављам, сад 
се лакше оступа а и носи рањени друг. Добро смо 
се извукли, само три лакше рањена. 

Водим са Душаном Вешовићем три рањена и два 
болесна друга. у с. Лековику. Око један крећемо, 

а у 3,5 стижемо. Борба је вођена на Балића Брдо 
уза Слатине. Пролазимо кроз Павино поље у Леко-
вима коначимо. Превијам рањенике, узимам друге 
коње и изјутра око 9 крећемо за Шаховиће, кроз 
тку. Варанеш, коначимо онда кроз Потрк, преко 
брда Соколовића село, Обод, преко брда Цера у 
с. Лепенац, преко реке Лепеншице, избијамо на 
цесту, прелазимо њу и иза брда у село Улошевину, 
онда у Мојковац где коначимо. Узмемо коње изјутра 
и продужујемо за Колашин, где стижемо око 3 сата 
поподне. Свугде кроз села слаб дочек рањеника. 
Одмах по предаји рањеника и болесника у болницу, 
настављамо пут Душан и ја, за Матешево где смо 
коначили код куће другарице Милке. 

* 

* * 

Сутра 11. јануара стижемо цреко планине Тре-
шњевика у Андријевицу, код мојих. Стање добро, 
рад такође. Ту се окупам и очистим, преконачим. 
Виђење са комшијама, мајкама мојих другова, 
примам материјал — робу за њих да понесем, по-
руке и послије подне крећем за Ржаницу код Ду-
шана Вешовића где сам преконачио. Дочекан сам 
лијепо као њихов син. Изјутра крећемо са жееом 
и девојком једног партизана из VII бригаде, и 
једним човјеком из Бијелог Поља. Прелазимо Лим, 
газимо га, хладан је. Цео дан пјешачимо цјестом 
до Затона, онда преко Оброва прелазимо, и увече 
стижемо у састав чете, послије шест дана пијеша-
чења. Увече на забаву и игранку АФЖ-а . Тек у 
пола ноћи сам легао уморан од дугог пута и игранке. 

Дајем ствари Веску, Дању Радојевићу и Владу 
Дедовићу. Владо ми даје опанке. Дан је тмуран. 
Време пролази у припреми за програм цриредбу. 

Фебруар 1944. године. 

Сутра дан опет снијег пада. После подне дошла 
цијела наша бригада. IV и V батаљон у Варош а 
I и II са болницом и интендантуром у села близу 
вароши. Виђам другове из мог краја . Чујем и ж а -
лосну вијест да је погинуо и мој најбољи друг 
Васо Зековић. Из Андријевице су Владо, Вукашин 
и Нико дошли у црву чету нашег батаљона, Богдае 
Ђорђијевић је у III чету. Ноћ нас затиче у раз-
говару. 

Данас смо имали састанак СКОЈ-а у присуству 
руководиоца бригаде. Наша је чета прва у бригади 
политички уздигнута. 

* 

* * 

Мај 1944. године. 

Изјутра 21. V у 4 покрет. Неиспаван, неумивен 
3—4 дана, уморан, са слабим ногама, једва сам се 
кретао. Опет носила. Идемо за Пријесначко Брдо, 
Оштра Стијена, испод Гобујевца за Комаран. 

У путу, при одмору, Дањо ми каза тешку и ж а -
лоову вијест. Вуче је, као борац партизанских ре-
дова, добровољац рањев пао у руке четника, где 
је заклан и бачен у ријеку. Вуче?! Заклати рањено 
дијете. Какво звјерство, нечовјечност. Слава ти, 
мили и млади, брате Вуче. Пао си за слободу, у 
борби против мрског издајника и изрода нашег 
народа, у борби против фашизма, за слободу нашег 



напаћеног народа и наше земље. Пао је твој младји 
и невини живот, пала је твоја тек бујна и непро-
ведена младост, пао си, а твој лик и ти, остаћеш 
дубгаш и вечно урезан у моје срце. Слава ти мили 
брате! Нека ти је лака црна земља. Почивај мирно. 
Твоја смрт ми да је полета. Твој млади живот биће 
освећен. 

Ишао сам, куда? Под носилима. у мислима бачен 
у прошлости и разговору са њим, говорио нијемо, 
његове речи, жеље, мисли, и осећања њега. Ишао 
сам нијем, без речи, без суза, опет не верујући 
тако страшноЈ прљавој и гнусној смрти младог 
Вучета. Стижемо у Коморан. У шуми близу брда 
одмарамо. Спавао сам. Примили смо месо и скроб. 
Вуче ми није дао да се умијем, закрпим, одморим. 
Међу друговима се прича о страшним барбама око 
Берана и Андријевице и у Црној Гори. Иза Б а -
лићске косе (Бривинела косе) сместио се батаљон, 
у шуми где смо одмарали и коначили. 

Изјутра 25. маја (четвртак) у 4 крећемо за По-
лицу, преко Будимља у Дапсиће, где је одређен 
наш смештај. Родитељи и браћа мојих другова 
дошли су на виђење. Многи другови пошли су ку -
ћама по дозволи. У селу је живо, припрема се храна 
за гладно људство. Ж и в разговор на еве стране, 
плач и кукање за погинуле другове у Србији и у 
борбама око Берана. Села су доста празна, људство 
побегло са издајницима, четницима код муслимана. 

Веску су дошли отац и ма јка да, истина је за 
страшну смрт драгог брата. Пао је у руке изродима 
и бачен у Лим, где га је тата нашао из Лима и за-
копао у мамин гроб. Лака ти црна земља брате. 
Оставио си нас рано. Отишао си не сачекавши да 
видиш свршетак страшног, братоубилачког рата, да 
не уживаш у плодовима (орећне будућности) парти-
занског рада. Ти први од нас тројице, и најмлађи 
даде свој младалачки живот. Новак, бог зна где је? 
Да ли је жив? Он још и не слути за тебе. Оставио 
си јединицу сестру. Оставио си мене без збогом. 
Пошао си у загрљај твоје напаћене мајке. Судбина 
је тако хтјела, или си се ти журио да јој пођеш 
прије мене. Тво је херојско д р ж а њ е . . . мало сузне 
очи. Не плачем већ цвилим и гушим се. Не знам 
какав сам изгледао, али гушио сам се. Занет у 
мислима прао сам ноге дуго. Пошао сам на ручак, 
а онда на чуку, где, посматрајући околину обраслу 
сву у зеленило, пишем ове редове. Сунце греје а по-
ветарац хлади моје топло и оквашено лице. Тврд 
сам на сузе. А осећања?! Ах, све је узалуд. Пошао 
је где се никад неће вратити, где га више никад 
нећу видјети. Ах, несретни 30. април. Несретна 
Пешца, мост, ри јека Лим, која га је носила и ва-
љала! 30. април, а данас 25 мај, Спасов-дан. 

Свануо је 26, сунчан дан. Ноћ је била хладна, 
спавање није било добро, на голом патосу. Вода је 
далеко и слабо је имамо. Умивамо се и једемо што 
нам је претекло од вечере. Људство наше чете је 
мало. По дозволи иду дан-два код куће. Веско је 
пошао. У ваду је свега 10. Лежимо по цео дан. 
Храна је богата. Са дуваном сам слаб, до данас 
сам га имао а сада је нестао, пара немам. После 
подне паримо се. Опет сам од 3 до 7 и по на чуку, 
где сам слатко спавао. Увече културна екипа из 
Колашина дала је у школи приредбу. У 12 сам се 
вратио. 

Изјутра 28. полазимо у Виницку на саучешће 
другу Ђики Дабетићу. Одатле са другаром полазим 
за Андријевицу са дозволом до 31. Свратили смо 
код Вука Дабетића, ручали. Пролазимо кроз мост 
Бандовића. Код гробља свраћам и дајем пошту 

брату. Варош је доста празеа, села такође. Успут 
чује се лелекање и тужење, плач. Свраћам код 
Веска. Увече се после 3 месеца купао и преобукао. 
Спавао сам као никада дотле. , 

29. мај, пазареи дан у Андријевици, где је више 
женског свијета него мушког. Кра јем улице поре-
ђани остали — трговине. Скупоћа велика 120 сира. 
Економски слабо стоје отац и сестра. Хране се 
на казан. Отац као општински и срески одборник, 
а Гина је у кујни, ради. Увече идем на цриредбу 
II пролетерске. Спавао сам до 12 сутра дан. Дижем 
се. Драго, политички комесар, дошао. Ручао је, па 
омо шетали касније улицом. Ових дана влада лијепо 
вријеме. Веома ми је досадно. Кућа напуштена као 
и цела Варош. У бригади је боље. Храна слаба, 
хлеба слабо има, смок скуп, пара се нема. Живот 
из дана у дан тежи. Војока велика. 

Прошао је 30. незапажен. 
31. После ручка пошао сам са Драгом за Беране. 

Испратила нае је његова вереница. Коначио сам у 
Ареме. На вечеру био сам код Асанових. 

Јуни 1944. године. 

Почело је живље. Пјесме, весеље, игре, где уче-
ствујем и ја поред жалости. Да, опрости ми брате, 
што сам тако рано цропјевао. Зар си пошао а да 
мене одвојиш од младости, весеља и радости. Ти ћеш 
бити ж а љ е н срцем и душом. Горко је то моје ве-
сеље и сама младост. Моје срце тешко а душа пуна 
бола. Очи су ми мутне, лице тмурно. Ипак, опрости 
ми. Ти ме разумијеш. Вријеме је такво. Сви ћемо 
поћи твојим путем, све до коначне побједе. Дани 
слободе се све више ближе. Кроз барбу исковаћемо 
срећну будућност, али ти у њој нећеш уживати, 
Можда ни ја. Окупатор све не може уништити! 
Остаће неко! 

До 4—5 сати дан је прошао нормално, без про-
мјена. Око 5, непријатељска артиљерија је почела 
да туче наше положаје и логар. Ж р т а в а иије било. 
Пала је ноћ, блага и ведра, кроз коју је бучала 
страшна бура — борба. Непријатељ је гпрема четвр-
том и петом батаљону нападао. Цијелу ноћ је текла 
страшна борба, која се продужила и сутра дан. Била 
је недеља, другог јула. Наша чета је била код 
штаба бригаде, која није водила борбу. Док је овамо 
вођена борба и непријатељ одбијен и потучен, коме 
су нанијети велики губитци у жртвама и матери-
јалу заплијењеном, који је б јежао у паничном 
бјекству, дотле у Беранама се одржавао срески 
митинг. А 30. тј. у суботу, друг Пеко, један Рус 
и један Енглез, су одржали говоре народу, који је 
дошао на пазар. 

Борба је престала око 2—3 сата послије — подне. 
На осматрачници где смо били тројица, видео сам 
се са кумом Бранком Крџићем. Дао нам је 2—3 дека 
лијепог дувана. Мајка мојег школског друга, Р а ј к а 
Ђукића, донијела нам је хлеба и тањир сира и 
скорупа. Било је сељака и жена и водио се жив 
говор о стању и резултатима борбе. Наши батаљоеи 
имали су велике добитке и успехе. Увече I вод 
давао је стражу нод штаба бригаде. Дијелила се 
муниција и оружје, шарци. Спавдли смо на ливади 
у шљивњак. 

Јули 1944. године. 

Дан је поподне сзгнчан. Седим у хладу и осма-
трам непријатељске положаје . Све је мртво. Кад-кад 



се умијесто фруле чобанчета и пјесма младих чо-
банчица, блејања оваца, звона стоке, живости и 
весеља некадашњег, чује сада пуцањ пушке који 
мукло одлијеже горама и брдима или рафал пушко-
митраљеза или митраљеза. Лаки поветарац пирка 
по кадкад и тада се бујно зеленило зањиха и за-
шуми, повија јући се. Ливаде су бујне, трава је ве-
лика, непокошена и непогажена. Тамо где-где види 
се црна земља мјесто где је некада био стан. Сада 
је све мртво и пусто око њега. Остали су само 
угарци и сиви пепео. То је борба дивљих плаћених 
муслимана. Село је попаљено. Направљене су ко-
шаре и стаје. Нафака је доста слаба. Жито је не-
стало. Овас је храна биједног и напаћеног народа 
и још га слабо има. Бијела жита су слаба ове го-
дине. Већа гдегде има. Али још мало муке и патње, 
још мало борбе и тегобе па ће доћи срећни и сло-
бодни дани. Савезници ће помоћи још јаче, брже 
и више. 

Сунце се полако врда, и лагано и тромо спушта. 
Дан је ужасно велики, дуг. Па шта се може у овако 
дуги летњи дан збити? Чуда, која су направили и 
починили савезници од непријатеља и сви родољуби 
широм Европе. Герилске акције по њој ометају 
свугде и на сваком мјесту. Савезници су на свим 
секторима у офанзиви. 

18. јула, пред вече, идемо испред Борка, под те-
ретом од 300 метака. Пењемо се уз стрми бријег. 
Ноћ је страшна и хладна. Око 12 ноћу турци врше 
препад, нападају I чету II бат. и III чету нашег 
батаљона. Послије кратке борбе и препуцкавања 
повлаче се. 

Нови дан и страшна жега. Стојимо нас троје на 
голу чуку, пред Борак. Печемо се. Око подне идемо 
у јагоде. Долази нам ручак, меса два залогаја и мало 
парче хлеба. Пред вече идемо за везу са II бата-
љоном. 

Јуче и данас страшна борба и детоиација чују 
се од Андријевице. Немци са сателитима напали 
су је и заузели. Колико је мрчена Андријевица 
падала из руке у руке. Немачка авијација од 15—20, 
сваког часа лети над нашом територијом. Бомбар-
дују варош и митраљирају је. Данас смо оборили 
један авион код Градине. Вечерали смо парче меса 
и тек што смо легли добијамо покрет. Опет идемо 
у 11 сати код II батаљона. Врши се препад, силазимо 
у стан. На Борак је II вод. Легли смо у 3 а у 6 
смо се дигли и пошли за Дапсиће. Наше положаје 
узео је I и II батаљон. Наш батаљон је у покрету. 
Узгред свраћамо код тетке Савке. Самном је Дањо, 
једемо и ипак на вријеме стижемо у чету, која даље 
креће. Носио сам до у Беране муницију без смјене. 

Пролазимо кроз празно Беране, порушено и пусто. 
Где-где се види човјек. Прошли смо нијеми, журећи 
се, у колони и остојању од 20 метара. Порушене 
куће, разбијени прозори, усамљене куће, све је 
нијемо, ћутимо. Призор је био страшан, као послије 
бомбардовања. Идемо цестом према Андријевици. 
Код Градине гледамо срушени авион. У моменту су, 
прикривено, сасвим ниско, од Адријевице, поврх 
нас, муњевито прозујали четири ловачка авиона. 
Нијесу нас примјетили. Одмах се иза њих појавила 
ескадра од око 20 авиона. Идемо цестом и журимо 
се. Чује се бомбардовање близу, митраљези такође. 

У село Трепчу, почивамо мало, онда поред потока 
идемо, каоније на положај . Шарци „пјевају", то-
пови и разна оруђа грме. Брда хуче. Излазимо на 
брдо. Гледам један дио Андријевице, која гори. 
Облаци дима се вију заједно са штукама над њом. 

Село Сеоце је изгорело. Сада пале поврх Моста 
Бандовића. 20-ти јули је. 

Би ју нас шрапњелом, топовима и бацачима а 
шарац све то прати. Б л и ж и се ноћ, спуштамо се у 
Трепчу, идемо, наша чета, цестом. Узимамо поло-
ж а ј е над Црвеним Прлом. Прва чета је прешла 
ријеку Лим. Ноћ је од јела ништа, цио дан. Спа-
вамо на сеоском' путу, код бункера. Страшна хлад-
ноћа нас је тресла. Слабо смо и осматрали. Попу-
шимо по коју цигару, дуван нам још траје. Зелене 
јабуке су нам биле храна. Свиће 21. јули, лијеп дан. 
Осматрамо непријатеља како даље пали. Борна кзола 
се крећу цестом а авиони круже с времена на ври-
јеме небом. Јутрос су била само два. Сателити иду 
селима, пале и пљачкају . Влада тишина. Наши у 
рововима чекају прикривено и вријебају масни 
плијен. Кад-кад се чује по који пуцањ. Сунце је 
високо, једва смо се загријали. 

Ж у р и м се јер је прошао кувар, биће нешто да 
се стави у празан стомак. Парче хлеба и меса, ио-
лико да се завара стомак. Тек смо ручали и борба 
је почела. Сва аутоматска оружја била су у дејству. 
Гранате од бацача, топа и противколца, шрапњели, 
падали су око нас и прскали а куршуми су пратили 
ову борбену пјесму. Погинуо је друг Владо Маковић. 
Повлачимо се са положаја, са чуке на чуку. Јуримо 
обливени знојем и под теретом. Борба је тра јала до 
ноћи а ми смо били у село Виницка. Пада ноћ и 
борба се за мало вријеме прекида. 

Кратко смо се задржали у село а сннда је цио 
батаљон прешао Лим. Газили смо га. Ту ми се 
десио малер. Остао сам без десне ципеле, ко ју ми 
је коњ сјурио у Лим. Идем бос. У село Навотину 
мало смо спавали док је III батаљон III Српске 
бригаде потиснуо непријатеља са чуке више Ви-
ницке. Прошли смо кроз с. Марсенића Ријеку за 
Баљ, где смо напали непријатеља и заузели поло-
жаје . Ја сам био мало заостао са муницијом где 
сам је премо рђавог терена са коњем једва извукао. 
Борба је била страшна. Имали смо рањених и 
мртвих. Погинуо је друг Станић Михаило 22. јула 
1944. Батаљон је имао 4 мртвих и 10 рањених. Истог 
дана су нас одбили па смо се пребацили преко 
потока, на други положај . Уморни, жедни и гладни 
спавали смо вечерас доста. 

Нашли смо воду. Сутра око 10 сати стигао је 
јучерашњи ручак. Данас наш батаљон није водио 
борбу. Седели смо и одмарали, распоређени по поло-
жа ју . Испод моје тројке била је чесма где је чета 
морала овуда проћи. Данас нијесам спавао. Дувана 
само до у ноћ имао од оног истог. Силазимо више 
Марсенића Ријеке. Виђам се са Дањом Радојевићем. 
Опет имам мало дувана што ми је дао он. Јабуке 
су нам сада биле храна, вечера, ма да смо ручак 
имали обилан, само без хлеба. Густе неслане супе 
и по два добра парчета меса. 

Тек је почео ж и в разговор међу четама, препри-
чавање о борби, моменталној ситуацији, шале и 
разно, а добијамо покрет. Ноћ је, полазимо опет 
на Баљ. Непријатељ се повлачио без борбе. Притисак 
је вршен од нас па до Чакора и тамо, повише ва-
роши, сте стране Лима. На самом Баљу борбу је 
водио наш V батаљон, где их је потиснуо заробивши 
2 шарца и 2 машингевера са 4 мртва нецријатеља 
и 2—3 рањених. Заузимамо положај на сами врх 
Баља, послије ноћног марша, без борбе. Дани су 
врући. Пијемо мутну и прљаву воду, неки теалког 
кишни у долиници. 



Чета нам је мала, четири пушкомитраљеза од 
девет и батаљон је такође спао. Спремии смо за 
борбу јер се Немци повлаче. Веће снаге је бацио 
према V батаљону једне чете и нашег вода. Послије 
страшне буре и масу бачених граната са те и те 
стране, V батаљон се повлачи. Одмах смо ми на 
ред, где Немци заузимају наше положаје. Остале 
чете нијесу се повлачиле. Одмах смо извршили 
контрајуриш али без успјеха. Пада ноћ и ноћу 
вршимо јуриш али без успјеха. Борба се води на 
све стране око Андријевице. Све се више ближи 
њој. Свиће а ми смо испод ших, врло близу, око 
50—200 метара. Уграбио сам био и отспавао 2—3 сата. 

На осматрачници под жегом и у зноју пишем 
ове редове, заоставши од доласка до Трешњева. 
Ручали смо. 

Заборавио сам ставити да се долазила три савез-
ничка авиона. Летели су врло ниско, поврх вароши. 
Два су Немци оборили. И јуче их је било 7 и бом-
бардовали су Андријевицу. Дувана више немам. 

Били смо на положајима и неочекивано смо 
пошли на сам врх Баља, којег Су Немци напуштили. 
Сада се налазимо више Сућеске. Наша чета је на 
Расовско Брдо. Стижемо увече. Сутра дан ишли смо 
у јагоде. Нашли смо и кромпира и кували. 

27. јула имали смо покрет, цијела бригада. I и 
II батаљон су били у с. Брезојевица. Крајишници 
на Чакор и Кућишта. За 4 дана држали смо у 
опсаду, у село Велика, Немце и балисте. Њихова 
офанзива је пропала. Сваки покушај на нашу тери-
торију био им је узалудан. Бацали су им храну из 
авиона падобранцима. Материјал и храна падала је 
и у наше руке. II пролетерска дивизија и К р а ј и -
шници имали су с ја јне успехе, као и Девета 
бригада. 

Долазимо у Ржаницу, пијемо бијелу кафу. Пред 
вече смо у село Дапсиће. 

ЂОША 

НЕЗАБОРАВНЕ УСПОМЕНЕ 

Освануо је 22. јуни 1941. године, по много чему 
дан сличан претходним данима окупације. Обично 
је јутарња к а ф а окупљала ранораниоце по к а ф а -
нама, да поразговарају о најновијим догађајима у 
свијету. Андријевица је у то вријеме имала само 
три радио апарата на батерије, па су се људи 
углавном окупљали тамо гдје су они били поета-
вљени. 

И као гром из ведра неба чуо сам први вијест 
о нападу фашистичке Немачке на СССР. Као ско-
јевац, ту вијест сам примио сав радостан. Одмах 
сам кренуо у Коњухе да ту вијест пренесем својој 
вишој вези — Милеви Вуковић. Када сам скренуо 
са моста на путељак поред Злоречице, сретох неког 
од Масловарића. Испричах му вијеет и намјеру да 
то јавим у Коњухе. Одвратио ме је изјавом да ће 
он из ових стопа обавијестити другове. Ја сам се 
тада вратио у Андријевицу да бих с нестрпљењем 
чекао следеће вијести. 

У току дана из Ђулића је сишао у Андријевицу 
Мирко Нововић да би провјерио вјеродостојност ове 
вијести. Нашао ме је на улици и одмах ме је благо 
укорио: „Срам те било, како да ми одмах не јавиш?" 
Пријекор ми је заиста тешко пао, ма да сам осјећао 
да та ј пријекор није истицао моју кривицу већ 
дужност да то урадим према човјеку, ко ји ми је 
први дао задатак за организован рад са омладином 
у Андријевици. 

Рањавање Дедовића 

У борби за ослобођење Андријевице био је рањен 
Вељо Дедовић. Био сам близу када га је дум-дум 
метак погодио у бутину. Виђео сам како су га екло-
нили на скровито мјесто. Претпостављао сам да је 
рана лакше природе, јер Веља уопште нијесам чуо 
да се пожали. 

Читаво вријеме до повлачења, Вељо се лијечио 
у кући. Повлачећи се пред непријатељем, повећа 
група омладинаца из Андријевице склонила се у 
шумама Варде. Са нама је био и Вељо, са сином 
Драгим и Жарком Дедовићем. 

Једног јутра Веља је требало превити. Били смо 
сви на окупу. Рана је била толико дубсжа и велика, 
да је практично сва десна страна бутине била раз-
несена. Свима нам је било тешко. Мене су подишли 
жмарци и осјећао сам неку тегобу гледајући оте-
зање и чупање вате и газе из ране. Драги није 
могао да издржи, већ је заплакао. Вељо му је одмах 
одвратио укоривши и њега и све нас, који смо га 
гледали са сажаљењем. Истовремено је то било и 
бсдрење и савјет како треба подносити муке. Јер 
читаво вријеме није се ни намрштио. Као да се све 
то догађало поред њега, а не на његовом тијелу, 
које је због такве и толике ране подносило бол, али 
без знака на уснама и лицу. 

„Побједе без пораза нема" 

У ослобођеној Андријевици Партија је, као је-
дина организована снага, преузела све функције у 
руковођењу устанком. 

Тако је свака иницијатива потицала од кому-
ниста, скојеваца и омладинаца: Пошта, магацин, 
зграда команде (бивша жандармерија) , страже, 
организовање фронта према Плаву, пребацивање 
хране у шуми итд. функционисало је беспрекорно. 
Упоредо са овим задацима било је и неколико 
јавних скупова, који су организовани да се оку-
пљеним грађанима објасне циљеви устанка. 

Један од таквих састанака одржан је у кафаони 
Савете Царичић. Нама, скојевцима и омладинцима, 
није био тежак задатак да окупимо људе. Слуша-
јући излагање друга Спасоја Ђаковића у том тре-
нутку најупечатљивије је дјеловала порука „ . . . да 
побјсде без пораза нема . . . " . Присутни су са пуно 
пажње и уважавања слушали и коментариеали, 
истичући признање комунистима на одважности и 
поштењу. 

На једном другом састанку, код Књажевца , поред 
масе грађана дошли су били и неки племенски 
„црваци". Говорио је Радован Зоговић. Маса је 
његов говор прихватила као истину, али појединци 
су изражавали бојазан да је ствар „цреурањена", 
да је можда требало сачекати „погодније вријеме" 
итд. Уствари, већ тада је опрезно почео да се 



Револуцији супротСтавља. дух четништва, да би 
касније у спрези са окупатором прерастао у орга-
низовано и отворено издајство. 

«У1уа 1а егапде Рго1е1аг1а» 

У мају и јуну 1941. године Андријевица је 
била преплављена окупаторским војницима. Извје-
сни контигенти војске били су у транзиту, па је 
за мали андријевички простор то значило преко-
мјерну гужву. 

Тога дана скојевац је требао да растури извјестан 
број летака. Били су писани на формату четвртине 
листа (7X20 с т ) . Садржине се тачно не сјећам,. али 
се у њима углавном позивало на отпор окупатору. 

Од 19.00 часова увече владао је полицијски час. 
Патроле су крстариле улицом. Без обзира што 
Андријевица није била довољно осветљена, било је 
опасно промицати улицом. Као Андријевичанин по-
знавао је сваки пролаз, сваки угао. На јвећи проблем 
био је како се ноћу из куће извући неопажен од 
укућава. Чекао је да заспу, а онда се пребацио 
преко балкона, спузао се низ гредицу на доњи 
балкон, затим степеницама у двориште. На балкону 
суседне зграде био је стражар — италијански ф и -
нанс. Користећи његову непажњу, претрчао је 
улицу и ушао у супротан пролаз. Осматрајући 
пажљиво је изашао и убацио летак између капака 
на дућаиу М. Марића. Затим, је са горње стране 
доспјео у цролаз између куће Н. Марића. Капци 
на овом дућану нијесу били затворени. Убацио је 
летак и хтео да притвори капак. У том тренутку 
био је изненађев видјевши на полеђини капака за-
лепљен летак величине око (40X20 ст ) . Капак је 
одмах вратио у првобитан положај , да би га сјутра 
ујутру отворио пре свих и са удаљености посмат.рао 
реакцију италијанских војника. Читали су крупним 
штампаним словима »ЛЧУА БА С Е А К Б Е РЕОБЕ-
ТАША«. 

Били смо више него срећни при помисли да и 
међу окупаторским војницима има активних чланова 
Комунистичке партије Италије. 

Тешко је било заспати те н о ћ и . . . „Живјео ве-
лики пролетаријат" — подједнако је звучало на 
оба језика. 

Летке које је након овог случаја побацао по 
улици до трафике, враћа јући се кући — Италијани 
су покупили. Прије тога били су прочитани, а онај 
велики испод капака „службено" су поцепала два 
италијанска војника из патроле. Али прекасно . . . 

Пркосне ватре 

Многи Андријевичани се с јећа ју оних мучних 
вечери, када су их скоро редовно прасак топова и 
митраљески р а ф а л и будили или прекидали у неспо-
којним размишљањима о сјутрашњици. Јер, ватре 
које су се у сутон палиле на Баљу и околним пла-
нинама биле су цркосни изазов окупатору и свје-
дочанство о слободним висинама нашег краја . Те 
ватре палили су у име борбе за слободу најбољи 
синови тог краја . А плотуни и р а ф а л и пуцали су 
насумице у празно. 

Умјесто застрашујућег дејства по грађанство, ве-
ћина је у томе видјела немоћ окупатора. Тако, 
сјутрадан се могло чути „Пукла им погибија . . . " 
или „Траг им се утро — погани ж а б а р и ! . . . " итд. 

Осим тога, те ватре на Баљу и осталим планинама 
нашег к р а ј а у нама омладинцима су изазивале 
радост, подстрек и помисао да те ватре ван андри-

јевичког блока значе слободом, које се окупатор 
плашио. 

Послије капитулације старе Југославије и за 
релативно кратко вријеме, створен је актив омлади-
наца, који је радећи по инструкцијама Мирка Ново-
вића, а затим Милеве Вуковић, успјешно развио 
своју активност. Поред илегалних састанака на 
којима се читао и прорађивао материјал, разгова-
рало се о извршавању појединих задатака. 

Тако је 12. јула 1941. године изведен унапред 
припремљен програм на планини Штавној, на којој 
се иначе сваке године тога дана одржавао сабор из 
ближе и даље околине Андријевице. Међу катунима 
разапели смо свој шатор. Програмски дио имао је 
неколико скечева, а затим обавезно и политички 
„врабац"!. Изненађена неочекиваном представом, 
маса се окупила око нашег шатора. У току про-
грама долазило је до спонтаног одобравања, да би 
на кра ју та маса заједно са нама пјевала родољу-
биве пјесме. Сабор је завршен заједничком мани-
фестацијом уз акламације и пароле: „ Ж и в ј е л а сло-
бода", „Живјела Русија", „Жив јела Компартија" 
итд. 

Све у свему, тог поподнева на висинама планине 
Штавне пјевала је, веселила се и тон давала чита-
вом расположењу оргавизована граја андријевичке 
омладине. 

Пркосна пјесма затворених омладинаца 

Одмах послије јулског устанка и у Андријевици 
је дошло до заједничке акције окупатора и домаћих 
издајника против „комунистичке опаоности". Наиме, 
и једни и други нијесу имали илузија у то да је, 
све оно што се збивало у данима устанка, уствари 
било дјело Комунистичке партије, да је Партија 
била једина снага у том крају , која се ставила на 
чело борбе против окупатора. Партија је тиме стекла 
огроман углед у масама. 

Домаћи издајници доставили су окупатору списак 
са именима напредних омладинаца и омладинки. 

Тако је 27. I 1942. године, окупатор извршио 
изненадну рацију и ухапсио преко тридесет друга-
рица и другова. Затвор се налазио у приземним 
помоћним просторијама бивше жандармерије . У про-
сторији ( 2 х З т 2 ) затворена је група андријевичких 
омладинаца — њих 22. Као сардине поређани на 
шест квадратних метара у врло тешким условима 
влаге, загушљивости и малтретирања, но ипак ведри 
и пркосни, издржали су ту до интернације 13. III 
1942. године. Умјесто описивања услова тамновања 
довољно је цитирати пјесму, иоја је спонтано — 
ријеч по ријеч, стих по стих, за једнички испјевана. 
Њ е н е ријечи цродрле су преко затворских врата 
у андријевичке домове. Била је пјевана и у затвору 
и ван њега на налјеџ нашег краја . Својим садржа-
јем и поријеклом она је узбуђивала родољубе, а 
истовремено пркосно изазивала изроде. 

Двадесет и седмог јануара 
Да ти пјесма срце пара: 
Похваташе омладинце, 
стрпаше их у тамнице. 

Андријевичка „Браћа мила" 
То су нама учинила, 
Ти шпијуни сваке владе 
Сви се нама овдје сладе 
Плашећи се коже своје 
Затворише двадесетдвоје. 



У тамници мемла бије 
Мила мајко како није! 
Соба мала нема зрака, 
Ал' су наша срца јака 
Три је друга, два широка 
А два метра је висока. 

Иако је соба мала 
Ту је пјесма, ту је шала 
Нада није изгубљена, 
Ал' то треба казат свима. 
Но ми знамо те маскаре, 
Што поштени народ кваре 
И стога се они боре 
Да нас пошаљу у логоре. 

У Краље се барјак вије 
Поштен народ за то није 
Радни народ, за то није 
Да се врате апашлије. 

Омладина друго тражи 
Да не слуша више лажи, 
Само друге слога да је, 
Видећемо ко је шта је! 

Неколико дана прије Устанка група омладинаца 
избјегла је из Андријевице. Претпостављали смо да 
може доћи до хапшења, јер се код непријатеља осје-
ћала нека узнемиреност. Са друге стране, у народу 
је расла напетост. Талас устанка зањихао је и наше 
крајеве. Једва једном дошло је то јутро, 17. XII 1941. 
године, када је бујица наоружаних људи сручила 
према Андријевици. 

Ми смо тога јутра управо намјеравали да про-
мијенимо мјесто боравка. Тек што смо нацравили 
неколико корака уз планину према Великом Кршу, 
кад наједном се из хиљаде грла зачу стопљен у 
један јединствен одјек „Ура-а-а". Схватили смо да 
греба јурити црема Андријевици. И заиста смо ју-
рили, али не само ми, наша група, већ су се са 
свих страна просто утркивали ко ће прије продри-
јети у Андријевицу. 

Стигавши на шанчеве изнад Андријевице упадох 
у један ров. Ту нађох свог некадашњег учитеља 
Благоја Лекића, оца шпанског борца и мојих дру-
гова Бранка, Драгољуба, Мома. На његовом увијек 
озбиљном лицу примијетих осмијех задовољства и 
као да тог момента „поравнасмо старе школске ра-
чуне", па смогох снаге да му се, уместо „господине 
Благоје" обратим само са: „Учо, гдје су Бранко, 
Драгољуб . . . ?" „Тамо даље су", одговори и настави: 
„Пазите се фашиста, дјецо моја и нека вам је срећно 
све што радите . . . " Тим ријечима је отпрагио свих 
својих пет синова, па и мене и све нас, ко ји смо 
тога дана први пут славили празник борбе. 

Ослобођеше Салватора 

Андријевица је тих зимских дана 1941—1942. го-
дине грцала у бијесу одмазде фашистичког окупа-
тора. Стријељања, масовна хапшења, претреси и 
свакојака малтретирања била су видљива страна 
репресалија са циљем да се унесе страх међу ста-
новништвом. 

Истовремено је окупатор по оној „завади па 
влада ј" омогућио домаћој реакцији да, уз сву 
његову помоћ, организује сваку акцију против „ко-
мунистичке опасности", која се узгред речено, не-

давним јулским устаниом претставила као опзпте-
народна сила. 

Тако је у исти мах тих дана Андријевица била 
притиснута и морам окупљања и организовања до-
маћих изрода у четничке и друге формације. Оку-
патор је одмах напр. покушао са тзв. „национали-
стима", који су у свему били директно потчињени 
мјесној карабињерији. 

Међутим, већа несрећа избијала је из закулисног 
али ипак примјетног састојања и договарања „ви-
ђених главара", који су настојали да се на широком 
плану — од агитације и пропаганде све до оружане 
борбе — супроставе револуционарним и прогресив-
ним снагама тога времена. 

Па ипак Андријевица је била и поприште на 
коме су се четничким изродима супростављале на-
предне антифашистички раоположене снаге. Јер, 
без обзира на то што Андријевица, све до капиту-
лације старе Југославије није имала партијску нити 
окојевску организацију, она је за веома кратко 
вријеме до устаничких дана била опремна да масу 
омладинаца, који су својим опредјељењима, спре-
мношћу и оданошћу Партији већ били заслужили 
да буду примљени у омладинске активе за активе. 
Наиме, од априла до јула, а и касније Партија 
је први пут развила интензиван рад на окупљању 
прије свега андријевичке омладине. Већ априла 
мјесеца, као скојевац добио сам задатак од Мирка 
Нововића, да окупим „најбоље и најпоштеније" 
омладинце. Тако је актив андријевичке омладине 
радио под непосредним инструкцијама ггрво друга 
Мцрка Нововића, а онда другарице Милеве Вуко-
вић-Ђаковић. Нажалост, одсуство систематског рада 
Партије у предратном периоду на терену Андрије-
вице, затим релативно кратко вријеме до устанка — 
није дозволило да се маса преостале омладине и 
уопште поштеног и прогресивво опредељеног ста-
новништва укључи одмах у организован рад. Јер, 
погрешно би било свако тврђење да терен Андри-
јевице није имао никаквих услова за рад. 

Уосталом, на ггрви задатак Партије, како је то 
већ речено, без икакве муке активиран је само 
један дио поштене омладине. Та ј дио омладине од 
априла 1941. године припремао се и радио илегално 
као скојевски актив. Многи су напр. свиједоци пе-
тровданског сабсхра на планини Штавној, када је 
та ј актив својим припремљеним програмом (скечеви, 
пјесме, политички врабац) привукао интересовање 
масе окупљеног народа, тако да се на кра ју сабор 
завршио родољубивим пјесмама и уз опште поклике 
Партији. 

Та група омладинаца активно се укључила за 
вријеме устаничких дана. Неколико дана прије 
устанка, пошто се сазнало за могућа хапшења, сви 
до једнога су избјегли и крили се у шуме испод 
Малог Крша, да би се оног јутра, 17. VII 1941. го-
дине сјурили и укључили се међу првима у ријеку 
народног устанка. Затим су се активно укључили 
у све задатке свакодневног живота слободне Андри-
јевице. Пред сам упад окупатора, кад је овај већ 
био на видику, посљедњи су, на челу са Мирком 
Вешовићем умакли у шуми, и улогорили се испод 
Кома. Мирко Вешовић је з а ' командира одредио 
Миша Вуковића, а затим нас је напустио уз пратњу 
Нова Масловарића. 

Ступили смо у везу са једним другим, који је 
туда пролазио за Коњухе. У разговору са њим 
упозорени смо да „ће рат дуго трајати" те би „добро 



било да се ко год може легализује" и врати у 
Андријевицу. Друг Мишо Вуковић нам је постепено 
одобравао одлазак у Андријевицу. Временом смо се 
легализовали, али захваљујући поједаним шпију-
нима, окупатор нас је хапсио и саслушавао. Једног 
јутра су нас потрпали у камион и кренули у правцу 
моста Бандовића. Негдје код гробља камион је су-
стигнут и враћен. Нас су стрпали у затвор, а затим 
нас пустили наводно да нас је „помиловала итали-
јанска краЉица". У Андријевици је завладала 
радост и весеље, јер смо у посљедњем моменту 
избјегли стрељање. Од тога смо ипак налазили мо-
гућност да се међусобно сретнемо, поразговарамо, 
па чак и тајно састанемо — најчешће и углавном 
код куће Војина Радовића. 

Једног дана, у јеку четничког организовања, 
Италијани су извршили рацију и похапсили нас 
27. I 1942. године. Тих дана споредне просторије 
бивше жандармерије биле су препуне похапшених 
омладинаца и антифашиста. 

Група андријевичких омладинаца била је затво-
рена у другу по реду собицу идући ка Злоречици. 
У првој до нас био је затворен један италијански 
војник, који је био тих дана ухагапен као партизан. 
О њему ништа подробније нијесмо знали, сем да му 
је, као дезертеру, судио војни фашистички суд, те 
да га очекује сигурно стријељање. Међутим, без 
обзира на ситуацију у којој се налазио Ђино (како 
смо тада звали Салватореа) се изврсно држао. Прко-
сио је, свађао се са карабињерима, пјевао родољу-
биве пјесме међу којима нам је остала у сјећању 
већ позната „ВапсНега гозза". Са њиме смо кроз 
зид успоставили контакт, бодрили се и договарали 
тако да нас „камерато Ђино" није било усамљен. 
Почетком марта у разговору са Благојем Шошки-
ћем одлучили смо да на сваки начин нешто морамо 
предузети да се Салваторе спасе. Имали смо у виду 
још само Ива Лончаревића, како би тајност и ои-
гурност акције била успјешна. 

Пошто су карабињери дозвољавали повремено 
члановима породице — искључиво дјеци, да нам 
дотуре понешто сцремљено хране, постојала је мо-
гућност да некако, искористивши непажњу стражара 
дођемо до неког средства за пробијање плафона. 
Захтевајући Иву Лончаревићу, није нам се било 
тешко опредијелити за тадашњег спретног и одва-
жног дванаестогодишњака Данила — Даша Лонча-
ревића. Зацраво он нам је био на јчешћи посјетилац. 
Упорно се свађао и отимао са карабињерима, да би 
као брат Ива Лончаревића донио храну за њега, 
уствари доносио је богате оброке намијењене не 
само Иву. Дашо је то чинио задојен атмоефером 
читаве његове породице и прије свега под утицајем 
свог старијег брата Мома. 

Већ сјутрадан након што му је Иво тражио, 
Дашо је пробио кроз контролу карабињера носећи 
бокал са млијеком. Када је стражар отворио капак 
— са свјежином ваздуха долетео је и миг Дашовић 
очију, да јући знак да у бокалу има нешто. Иво 
је узео бокал, задржао га, да би касније неопажено 
извукао длијето и сакрио га испод себе. Млијеко 
је наравно касније било попијено. Нико није слутио 
шта се припремало наредне вечери. 

Током дана детаљно смо разговарали о извођењу 
акције и о могућим последицама. Све смо подре-
дили обавези да спасемо Салватореа. Бјекство још 
некога од нас са њим створило би вјероватно гужву 
и опаоност да главни задатак акције не успије. Зато 
смо ријешили да то омогућимо само Ђину. Предви-
ђали смо и репресалије по себе. Договорили смо 
се да ништа не признајемо, сем у случају да нас 
све одведу на стријељање. Тада бисмо нас тројица 
били обавезни да признамо. 

То је било око поноћи између 10. и 11. I II 1942. 
године. Иво Лончаревић, на леђима Душана Косто-
вића, придржаван од Блага Шошкића, неосјетно за 
стражара напољу и за остале другове, који су спа-
вали, почео је да буши отвор у плафону. У међу-
времену цробудио се и Драшко — Драшо Дедовић. 
То нијесмо очекивали. Но Драшо се придружио 
акцији. Пошто је отвор био избушен, Ива смо пре-
бацили на плафон. Он је гредицама дошао изнад 
собе где је био затворен Салваторе. Ту је направио 
други отвор и покушао, пружа јући му руке да га 
извуче. Међутим, пошто је Салваторе био низак, 
није му то успјело. Салваторе је тада затражио 
челично длијето, па је одмах затим сам избушио 
отвор на зиду према пољани — према Радуновцу 
(где се сада налази хотел „Комови"). Иво се тада 
вратио и легао. Нико од нас није спавао све до 
ујутру када нам је већ било јасно да је акција 
успјела. Два отвора на плафону и један на зиду 
били су свједочанство организоване акције андри-
јевичких скојеваца. Јер, све оно што се догодило те 
ноћи у затвору — остали другови у затвору примили 
су као своју акцију. Није било страха од посље-
дица, већ само заједничке радости и поноса. 

Ујутру је настала узбуна међу карабињерима. 
Били су запрепашћени. Умјесто да приступе испи-
тивању тога случаја, одлучили су да искористе 
кретање колоне у правцу Пећи, па су нас без 
икаквих очекиваних репресалија упутили у интер-
нацију. Потрпали су нас у два камиона са поја-
чаном пратњом. 13. I II 1942. године, остависмо 
Андријевицу п јева јући и узвикујући п а р о л е . . . 
А наш комерато Ђино остао је негдје на слободним 
висинама нашег к р а ј а као свједок солидарности 

у заједничкој борби против фашизма. 
ДРК 

ПРВИ РАТНИ ВИХОРИ 
НАД АНДРИЈЕВИЦОМ 

Подстакнути великим демонстрацијама у Бео-
граду, и другим дјеловима земље због одласка 
делегације југословенске владе у Беч ради потпи-
сивања пакта с Њемачком и Италијом и нас три-
десетак омладинаца из Андријевице, 26. марта 1941. 
увече, изишли смо на улицу и почели да демонстри-
рамо. Ишли смо кроз варош избацујући пароле 

„доље влада ", „доље издајници", „доље фашизам", 
„доље петоколонаши", и друге. Тражили смо да се 
склопи пакт са Совјетским Савезом. 

Покојни Војо Стијовић одржао је окупљенима 
говор. Демонстрације су трајале готово цијелу ноћ, 
а придружио им се и известан број грађана. Те ве-
чери, вичући узбудили смо жандармерију, која је 
покушала да нас растури, да нас одведе у станицу, 
нарочито Воја, али ми се нијесмо дали. У саму зору 
отишао сам кући и таман што сам легао и заспао, 
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неки другови дошли су по мене, разбудили ме и 
рекли: „Влада је пала, генерал Симовић узео власт 
у руке, издат проглас". 

Онако сањив не вјерујући, дигао сам се и отишао 
сам са њима у к а ф а н у Цвета Марића да чујем 
вијести, јер је тада у Андријевици било свега пет 
радио апарата. Пред кафаном се већ била окупила 
група грађана. У селу су вијест одмах пријенели 
омладинци. Народ је пристизао у варош и прилазио 
демонстрантима. Падале су разне пароле, пуцало се 
из пиштоља. 

Настало је општенародно весеље, а затим смо 
кренули ка среском начелству да тражимо да се* 
пуште из затвора неки другови комунисти, међу 
којима је био и покојни Бранко Делетић. Кад смо 
стигли пред станицу, жандарми који су нас јурили 
цијелу ноћ, сада су почели да манифестују, изни-
јели су пушке и почели да пуцају, јер је и међу 
њима било поштених људи и родољуба. Пред 
среским начелством сачекао нас је начелник Раде 
Ж и в а љ . Од њега смо тражили да се пусте кому-
нисти из затвора. Међутим, он је то одбио, па је 
неколико другова узело сјекире, отишло до затвора 
и насилно отворио врата, те ослободило другове. 

Да би се о новостима што брже обавјестила и 
остала села око Андријевице, неки другови отишли 
су до цркве и са звоника почели да звоне. То је 
био стари црногорски знак за узбуну, кад је при-
јетила непосредна опасност на границама. Тако су 
и тада сва села брзо сазнала да се ради о некој 
важној новости, па су отуда сељаци похитали у 
варош, која се брзо испунила народом. 

Било је уобичајено да се сви скупови одржавају 
пред спомеником ратницима палим у балканским 
ратовима и првом свјетском рату из Горњих Васо-
јевића. Са постоља тог споменика покојни Бранко 
Делетић одржао је револуционарни говор и позвао 
народ да сви за једнички затражимо да се склопи 
савез између Југославије и СССР-а, јер само у 
таквом савезу можемо гледати свој спас. Том при-
ликом говорио је и доктор Михаило Коберидза, 
који је био руски емигрант, а живио је и радио 
у Аидријевицу. Он је рекао да в јерује у снагу и 
моћ великог Совјетског Савеза. Манифестације на-
рода и омладине тра јале су, затим, цијелог дана 
до увече. 

За оних десетак дана мира, ми омладинци смо 
се окупљали у групе, разговарали о рату и шта 
нас све може снаћи у блиској будућности. 

Шестог априла 1941. године, када је преко ра -
дија стигла вијест да су њемачки авиони бомбар-
довали Београд и да су њемачке, италијанске, бу-
гарске и мађарске трупе без објаве рата прошле 
наше границе, ми омладинци пошли смо у Команду, 
која је тада била формирана у Андријевици, да се 
добровољно јавимо у војску. Примљено је 15—16 
омладинаца а остали су распоређени у четири пе-
каре, а један дио упућен је да чисти снијег на 
Чакору и Трешњевику. 

Оно што смо очекивали од бивше Југословенске 
војске — да ће пружити снажнији отпор њемачким 
трупама — нијесмо дочекали. Није прошло пет-шест 
дана када се у Андријевици изненада појавио гене-
рал Брашић, с командом Вардарске армије из 
Скопља, која је своје шаторе и радио станице 
размјестила на Радуновцу у Андријевици. Иако нам 
је било загонетно што се команда једне армије по-

влачи из Скопља у Андријевицу, ипак смо се на-
дали да ће наша војска у реонима Косова и Ме-
тохије, Копаоника и Санџака, дати јачи отпор. 
Међутим команда армије је била у Андријевици 
три-четири дана, па је кренула у правцу Подгорице. 

Приликом одласка команде, народ је негодовао 
што га војска напушта, што га оставља неприја-
тељу, видјело се да је војска на путу од Пећи према 
Андријевице, остављала топове, све тешко наору-
жање, па чак и пушке. Том приликом дошли смо 
до оружја , пушака, муниције и бомби. У међувре-
мену одјекнуо је глас да је потписана капитулација 
и да су краљ и влада побјегли из Југославије, оста-
вивши народ на милост и немилост окупаторима. 

Смјена окупатора 

Убрзо је у Андријевицу стигла њемачка мотори-
зована колона из правца Берана. Мања јединица 
окупирала је варош, док су друге пошле према 
Подгорици. Кроз неколико дана пошле су веће једи-
нице из Подгорице према Пећи. Отишла је и она 
прва окупациона војска, што смо протумачили тиме 
да наши војници пружа ју отпор у Албанију. 

Колико се сјећам, та ј је отпор трајао десетак 
дана. Причали су тада војници Х Б У Ш пешадијског 
пука, који су преко Шаље и Врмоше надирали у 
правцу Скадра, да нијесу имали добре везе са 
својом командом, а нити ова са вишом, па су не 
знајући да је потписана капитулација, силно нади-
рали и борили се кроз албанске гудуре. 

Одмах послије капитулације почеле су преко 
Чакора да пристижу прве колоне избјеглица наших 
насељеника са Косова и Метохије. Те јадне и би-
једне колоне од неколико десетина хиљада људи, 
жена и дјеца, ишли су десетак дана голе и босе 
преко завијеног Чакора, б јежећи са својих огњишта. 

Ми омладинци из Андријевице, као и остали 
грађани, притекли смо у помоћ тим избјеглицама, 
склањајући их и размештајући по кућама, помогли 
им да се окријепе, да би могли да наставе пут ка 
својим бившим завичајима, где ће наћи боље уто-
чиште. Тада смо имали и мало среће, ако се то 
може рећи у овој општој несрећи. Народ је одмах 
послије капитулације раздијелио храну из војног 
магацина који је у Андријевици постојао од 1940, 
како не би пала у руке окупатору. Било је у њима 
неколико десетина хиљада килограма кукуруза и 
брашна. Варошани су зато могли да нахране народ 
избјегао с Косова и Метохије. 

Тих дана одиграо се и догађај који се тешко 
брише из сјећања Андријевичана. Ника Никач, 
шофер из Гусиња, заједно с братом Ђељошом, ра-
није је превозио путнике из свог мјеста за Андри-
јевицу и обратно. Сад се Ника опет појавио са 
аутобусом пуним балиста. Били су наоружани до 
зуба, а тешки митраљез био је на крову аутобуса, 
као и развијена застава фашистичке Албаније. 
Зауставио се пред поштом у Андријевици. Грађани, 
а нарочито шофери, окупише се око аутобуса и по-
којни Богић Дедовић упита Нику: „Ако бог да 
Ника"? Ника му одговори: „Ја тако ми бог помогао 
хоћу да испуним вјековни сан нас Албанаца, да 
пободем заставу Велике Албаније на цркву у 
Андријевици!". То је требало да значи да и Андри-
јевицу, односно Васојевиће, прикључи Албанији, јер 
је окупатор Плав, Гусиње, Велику и Мурину све 



до Крушева, већ био припојио такозваној Великој 
Албанији. Богић и остали се насмијаше. У том 
балисти, који су били изашли из аутобуса зграбише 
пушке на готовс и викнуше: „Одби". Богић зграби 
једну гвоздену полугу, па заједно с покојним Савом 
Радошићем јурну међу н>их. Настаде права туча, 
јер су и сви остали навалили на балисте и премла-
тили их, иако нико од грађана није имао оружје. 

Пребијене нападаче утјерали су у аутобус и вра-
тили их натраг за Гусиње. 

За вријеме овог инцидента у Андријевици није 
било окупатора, јер су Њемци већ били отишли за 
Пећ, а Италијани још нијесу били дошли. Зато је 
овај случај вјероватно уплашио бивше главаре у 
вароши, среског начелника, председника општине 
и друге, који су страховали да се Ника не врати 
и не доведе јаче снаге, па су тражили да италијан-
ска војска хитно дође у Андријевицу. Поред тога 
они су се уплашили и за своју кожу, ј ер су се били 
многим замјерили за вријеме своје владавине. Сада 
им је била потребна заштита, макар и непријатељ-
ска, окупаторска. Њихов позив убрзао је долазак 
италијанских окупационих снага. На челу претход-
ница био је цивилни комесар, капетан Куртони, 
а са њим је дошло 16 карабињера, толико финанса 
и једна пјешадијска чета. Ове Италијане свечано 
су дочекали и поздравили орески начелник и пред-
сједник општине и други, па официре новели у 
кафану Цвета Марића да их угосте. 

— На овој гозби, кад су се сви понапили, почеше 
домаћини, преко тумача да објашњавају да се Југо-
славија ни је могла одржати, јер је била са свих 
страна нападнута: од Италијана, Њемаца, Мађара 
и Бугара. Но у том један официр упита кафеџију 
има ли шта за јело — манђаре? Овај пречу оно 
слово „н" у речи „манђаре", а како се био сав унио 
у стратегију во нас је одкуда напао, он одвали: 
„Јест мајку им и овог пута су нас Мађари напали". 
Наста мали дуел официра с кафеџијом, који изглади 
тумач, цреводећи шта је ко рекао, послије чега 
се сви насмијаше. 

У то вријеме преко ноћи појединци постадоше 
милионери. Пропала издајничка влада, бежећи из 
земље, остави много папирног новца негде око 
Никшића. Народ развуче та ј новац, који брзо стиже 
и до Андријевице. Појавише се огромне суме у 
оптицају и Италијани искористише прилику да на 
једноставан начин укључе Црну Гору и своју моне-
тарну зону. У току од неколико дана замијенише 
динар за лиру, која поста једино платежно средство 
у Црној Гори. 

Црне вијести стижу свакодневно с Косова и 
Метохије, одозго из Плава и Гусиња, где су стра-
дали наши људи. Из ових и других кра јева наше 
земље долазе избјеглице, враћа ју се људи који су 
били на служби у разним дјеловима Југославије и 
причају каква је ситуација у Хрватској, Словенији, 
Босни, Србији. Све те вијести о убијању, прогону, 
мучењу утицале су на наше људе да збију редове 
у борби против окупатора. Овом расположењу н а ј -
више су догарињели напредни људи, у првом реду 
комунисти. 

Италијани који су као окупатори дошли у Андри-
јевицу, у првом тренутку хт јели су да се прикажу 
нашим људима као пријатељи и ослободиоци Црне 
Горе и истицали да је њихова краљица поријеклом 
Црногорка. На јвише успијеха имали су међу црно-
горским сепаратистима. 

У Андријевичком срезу њих није било много, 
али су ојачани избјеглицама, ко ји су се настанили 
на нашем терену, неким официрима старе црно-
горске војске и присталицама краља Николе, као 
и разним службеницима и официрима у бившој 
Југославији. 

Италијани су у том раздобљу и начинили неко-
колико потеза да би се показали као пријатељи 
Црне Горе. Признали су наше институције онакве 
какве су биле: среско начелство, општину, пореску 
управу, финансијску контролу, пошту. И жандар-
мерија је остала у онаквом саставу каква је била 
за вријеме бивше Југославије, изузев појединаца 
који су се замјерили нашим људима, па су одмах, 
првих дана послије капитулације, тајно нестали из 
Андријевице. И остала надлештва почела су да 
раде као да није било никаквих промјена, али под 
контролом цивилног комесара. Италијански кара -
бињери и војници нијесу се појављивали на улици, 
изузев редовних шетњи, ако су имали дозволу за 
излазак у град. Школе су биле отворене и настојало 
се да се школска година приведе крају . Службеници 
су почели нормално да добијају плате, а поједине 
избјеглице почеле су да се запошљавају . Трговине 
су почеле да раде, да се снабдевају робом преко 
Псдгорице. Уз то Италијани су пустили све Црно-
горце из ратног заробљеништва. 

Било је чак говора да ће бити пуштени и они 
Црногорци које су били заробили Њемци на фрон-
товима ван Црне Горе. 

Тада је први пут Андријевица озвучена, а улице 
освијетљене. Путем плаката које су лијепили по 
зградама, Италијани су величали династију Савој-
ску, а нарочито краљицу Јелену. 

Преко звучника вршили су пропаганду, хвалили 
снагу италијанске империје и фашизма. Војници 
су настојали да се приближе омладини путем спорт-
ских сусрета. 

Одмах послије доласка Италијана настаде трка 
међу сепаратистима за успостављање аугономне 
Црне Горе. 

Строга илегалност 

У таквој ситуацији Партија је почела брзо и 
активно да д јелу је међу масама, нарочито међу 
омладином. Колико је мени познато, тада је први 
пут оформљен актив СКОЈ-а од ђака који су дошли 
из Пећи и Берана. Тако сам и ја првих дана маја 
1941. године, био примљен у СКОЈ. Ми смо се тада 
често састајали у једној долиници у Вучачком по-
току. У почетку било нас је десетак у активу: по-
којни Благо Шошкић, Душо Костовић, Ђоша Ђор-
ђијевић, Драги Дедовић, Ж а р к о Дедовић, Цвета 
Поповић, Миња Дедовић, Новак Ђорђијевић и Иво 
Лончаревић. Нешто касније актив је био проширен, 
а онда смо у Андријевици основали и актив омла-
дине. 

Састанке смо редовно одржавали, готово сваке 
недеље по један, а скоро сваком састанку прису-
ствовала је и другарица Милева Вуковић, која је 
била задужена за рад с нама. Састанку који смо 
одржали под Малим Кршом присуствовао је и Спа-
соје Ђаковић, који нам је тада изложио међуна-
родну и унутрашњу политичку ситуацију, као и 
ситуацију на фронтовима. 
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Шири скојевски састанак коме су присуствовали 
чланови из Андријевице и околине, одржан је на 
Кршу Великом. Пошли су и Ђедо Војводић, Спа-
соје Ђаковић, покојни Милић Кељановић и Милева 
Вуковић. Тада је између осталог говорено и о ставу 
који треба заузети према окупатору. 

Читав јуни протекао је у организовању и пове-
зивању андријевичке омладине. 

Напад Њемачке на СССР, 22. јуна 1941. године, 
унио је код нас велико узбуђење. Ову вијест чули 
смо преко радија у кафани Цвета Марића, а потом 
су нас омладинци Војо Стијовић и Мишо Вуковић 
распоредили да идемо по селима и да обавијестимо 
комунисте о новонасталој оитуацији. 

Послије нашег повратка у Андријевицу одржан 
је састанак на којем је било одлучено да сваки 
наш рад одсад мора бити строго илегалан, јер ће 
окупатор сигурно у будуће пооштрити мјере, а на-
рочито у односу на оне другове који и прије рата 
су били политички компромитовани. 

Тих дана Италијани појачаше своју пропаганду. 
На свакој кући су освануле пароле и плакати. Преко 
звучника одјекивали су њихови маршеви и познате 
пјесме. Овом пропагандом хтјели су да увеличају 
прву посјету краља Емануела Црној Гори, односно 
Цетињу. Сепаратисги су вршили грозничаве при-
иреме да на Петровдан, 12. јула 1941. године, про-
гласе аутономну Црну Гору и образују квислиншку 
владу. 

Управо на Петровдан одржан је велики збор, 
сабор омладине, Андријевичке општине на Штавну, 
на којем је говорио покојни Милић Кељановић. 
Скојевци из Андријевице извели су два скеча, који 
су били добро припремљени и примљени. Када је 
Милић отворено говорио о устанку и почетку ге-
рилске борбе против окупатора поп Радоња Јукић 
и Мираш Јукић почели су да реагују. Између њих 
и нас, послије жучне препирке умало да избије 
сукоб. Захваљујући старијим друговима и то је 
спријечено. Послије тога састанка сви смо били 
знали да ћемо ускоро почети акције у нашем срезу. 

Сутрадан, 13. јула окзо подне, наша станарка, 
Милева Косић, рече да јој је посилни цивилног 
комесара Куртонија испричао да се у околини Под-
горице воде борбе између италијанских снага и ко-
муниста, односно партизана. Ову вијест сам пренио, 
Благу Шошкићу, Воју Стијовићу и другима. Бојећи 
се да нас Италијани ноћу не позатварају, неколико 
другова, и ја с њима за сваки случај, то вече ко-
начило је испод Анџелатског Крша. Ујутру кад 
смо се вратили у варош запазили смо да су кара-
бињери и војници патролирали кроз варош са 
шљемовима на глави, а дотада је по један наш 
жандарм излазио на улицу и одржавао ред. Послије 
подне стигла су Италијанима појачала из Подго-
рице. Опет, плашећи се ноћног хапшења, увече сам 
пошао у Трешњево, с Милутином Милачићем и 
Данилом Лазаревићем. Ни остали другови нијесу 
спавали код својих кућа. 

На састанку одржаном 15. јула на Зулевом 
Жару, договорили смо се да тога дана одмах на-
пустимо Андријевицу, да са собом понесемо хране 
за седам дана и да сваки изнесе све што има од 
оружја. Вратио сам се кући и послије подне, око 
два сата, извадио скривену пушку око 700 метара, 

двије бомбе крагујевке, пишггољ и бајонет и упутио 
се у правцу Зулева Ж а р а . 

Моје Андријевичане не затекох тамо. Нико ми 
не одговори на уговорени знак. Упутих се зато сам 
уз Божиће, ка Великом Кршу. Срио сам на путу 
двојицу сељака, а затим и омладинке и омладинце, 
који су ушли да извиде шта се ради у вароши. 
На Малом К р ш у нађох Ива Лончаревића и остале. 

Са састанка на Зулевом Ж а р у били су упућени у 
Полимље Драги Дедовић, Благо Шошкић и Ђоша 
Ђорђијевић, јер су нам другови отуда обећали да 
ће нам дати нешто оружја, пушака, и муниције, зато 
што ми из вароши нијесмо сви имали оружје. Било 
је договорено да они око 10 сати увече дођу на то 
мјесто код Малог Крша. Чекали смо готово до пола 
ноћи, па када их није било, пођосмо на Велики Крш, 
где у једној ували нађосмо остале Андријевичане, 
с Војом Стијовићем, Момом Лончаревићем, Мишом 
Вуковићем, Војом Кушевићем и другим. Мислим 
да је ту гдје смо заноћили било око 20 омладинаца. 
У току ноћи чули смо испод нас неколиво група 
грађана. Када су видјели да нас више нема у ва-
роши, побојали су се да ћемо извршити неки напад, 
па су се многи старији људи почели извлачити. 
Негдје послије пола ноћи дошли су нам другови 
из БоЖића: Јован, Рашо, Иван и Ђоко Масловарић, 
Леко Дедовић и други. Мислим да је било 15 омла-
динаца, сви наоружани. Неки су вратили касније 
и донијели још 5—6 пушака за нас Андријевичане. 

У тој нашој групи само је Мишо Вуковић служио 
војску, мислим да је Војо Кушевић био академац. 
У саму зору 16. јула изишли смо нас неколико, 
непромишљено, на Велики Крш, да посматрамо 
околину стојећи. Када су нас угледали Италијани, 
отворили су на нас пушкомитраљеску ватру из 
шанчева. Чули смо касније да је Леко Лалић са 
својим жандармима и неколицином Италијана био 
то вече законачио на шанчевима и да нас је он 
тада гађао. 

Када смо се прикупили иза Крша, остало је да 
се договоримо куда сад да кренемо. Упутили смо се 
горе према Трновој Глави, када се одједном огласи 
пушка од правца Црвених Прла, онда друга, па 
трећа и у том почеше да штекћу пушкомитраљези. 
Испод Трешњева заподене су битке. Ми смо били 
Трновој глави — одакле се види село Краље, Сено-
жета, Чука Облабрда, па све до Трешњевика, а 
десно Коњухе, Ђулиће, Ђонца, Цецуне, Божићи и 
Бојевиће, док испод нас се налази Мост Бандовића, 
Пеовац, Присоја, Слатина, Забрђе, Сеоце, Сутјеска 
и Анџелате. 

Претпостављао сам да су то Трешњевчани на-
пали италијанску колону на Црвеним Прлима. На 
нашу паљбу, мислим да је тада било наоружано 
заједно са Божићанима тридесетак другова, огла-
сише се и друге пушке. По пушчаној ватри могло 
се закључити да се Италцјани повлаче према 
Андријевици. Видјели смо наше људе од правца 
Коњуха, Краља и других села, гдје са оружјем 
трче у правцу Андријевице. 

ВЛАДО ДЕДОВИЋ 



ОСЛОБАЂАЊЕ АНДРИЈЕВИЦЕ 

Ми Андријевчани тада смо промијенили правац 
кретања. Умјесто за Коњухе, сада смо почели по-
лако у колони да се пребацујемо према вароши. 
Кад смо дошли до шанчева већ су били стигли 
Коњушани, Ђуличани, Цецуњани и други, неко 
с оружјем, а неко с торбом. Обруч око вароши 
почео је све више стезати. Трешњевци, Забрђани, 
Слатињани, Краљани и други нападали су од правца 
Прљанија и Дуванџика. Ми Андријевчани одмах 
смо напали пошту, а остали жандармеријску ста-
ницу, гдје је била већина Италијана. 

Заклоњени иза низа кућа отварали смо ватру 
тако да нијесмо дали Италијанима да се појаве на 
прозорима горњег спрата поште. Мишо Вуковић, 
Војо Кушевић и Богић Дедовић, као искусни вој-
ници, не дају им око отворити, али се Италијани 
још не предају. Милован Лекић из Вожића, стари 
ратник, привуче се на тротоар испред поште. Спре-
мајући се да убаци бомбу кроз прозор. Но Итали-
јани су га осјетили и предухитрили: они бацаше 
бомбу, која га својом експлозијом добро ошамути, 
а њена парчад лакше озлиједише. С доње стране 
од правца малог моста на Злоречици, почеше према 
пошти пристизати Анџелаћени. Сеочани, па и По-
лимљани. Када су и они отворили ватру на пошту, 
Италијанима не оста ништа друго него да се пре-
дају. У пошти заробисмо шест карабињера, неко-
лико војника, а осим њихових пушака и један 
пушкомитраљез. 

Пошто смо заузели пошту, онако без команде, 
кренули смо уз варош на италијанске финансе, који 
су се налазили на спрату куће гдје је данас про-
давница „Борово". Послије краће борбе устаници 
су им отели пушкомитраљез, па су се и они пре-
дали. Онда смо кренули даље ка жандармеријској 
станици из које су италијани опкољени са свих 
страна још давали отпор. Колико се сјећам, негде 
око један сат послије подне истурили су бијелу 
заставу кроз прозор и предали се. 

Од нас омладинаца из Андријевице приликом 
напада на жандармеријску касарну тешко је рањен 
у ногу само покојни Вељо Дедовић. 

Ни једно село из нашег кра ј а није изостало из 
борби за ослобођење Андријевице. Чак су Полим-
љани и Кућани прихватили да нас заштите од 
сваког евентуалног изненађења од правца Плава 
и Гусиња. 

Кад смо ушли у жандармеријску касарну, ита-
лијански војници дигли су руке, предали се, а ми 
Андријевичани почели да пјевамо интернационалу 
и италијанску револуционарну пјесму „Аванти по-
поло". Они, онако избезумљени од страха, дрхћући, 
гледали су нас и мислили су да ћемо их све по-
бити. Када смо их ирихупили и постројили, један 
наш друг одржао им је говор. Објаснио је циљеве 
нашег устанка, рекао да је ово почетак борбе за 
наше ослобођење и остваривање права нашег народа 
и радничке класе на слободу и правду. Рекао је 
да и међу њима има радника и сељака, да немају 
шта да се плаше, да се неће никоме ништа десити, 
па су они к р а ј његовог говора пропратили аплаузом 
и мало се опустили. 

Колики су губитци били тада с наше и њихове 
стране не знам. Могу само да кажем да код нас 
није било много жртава, с обзиром да се сваки 
напад одвијао без икакве команде и реда. Ишло се 
онако спонтано, по старо-црногорском обичају — 

не дам да будеш ти испред мене — без обзира 
да ли се ту радило о омладини која први пут узима 
оружје у руке, или обученим војницима и старим 
ратницима. 

Сви рањеници, наши и италијанеки, били су 
смјештени у кафану Цвета Марића, гдје им је ме-
дицинску помоћ пружио доктор Михаило Кобериџе. 

Одмах поелије ослобођења Андријевице, сви ко-
мунисти и скојевци сукобили су се с једном не-
милом појавом. Сјећам се у кући трговца Ђоше 
Јовковића био је магацин соли и дувана. Неки се-
љаци покушали су на силу да га отворе. Та ј поку-
шај , као и на другим мјестима, био је спријечен 
енергичном интервенцијом Богдана Нововића и Ми-
леве Вуковић, који нас андријевичке омладинце 
одмах позваше да се томе супротставимо, па макар 
и уз употребу оружја . Срећом то није било по-
требно. 

Послије овог инцидента одмах је међу Андрије-
вичанима и друговима из села одабрано 30 омлади-
наца за чување реда и мира, имовине грађана, 
заробљених италијана и магацина хране који су се 
налазили у силосу у пошти. Та група доби назив 
Народна милиција и за сваког је одмах сашивена 
црвена трака, које смо носили око лијеве руке. 
Дата су нам била овлашћења и за употребу оружја . 

Радост побједе замрачивала је код старијих 
људи зебња. Да ли су устанак дигли и Бвранци, 
Колашинци и остали Црногорци? На јтежа је била 
брига како ће на наш устанак реаговати Плав и 
Гусиње, Косово и Метохија, Шаља и Врмоша. 

Негдје предвече стиже глас да су италијани на 
Јасиковцу стријељали седам студената, комуниета. 
Ова вијест болно је одјекнула у народу који се био 
окупио у Андријевици, те се појача стража око 
заробљеника да би се спречила евентуална одмазда 
над њима. 

Сутра, 17. јула, чули смо да су почеле борбе 
око Берана, па се образоваше јединице доброво-
љаца, који ће Беранцима притећи у помоћ. Колико 
је наших људи и под чијим руководством пошло за 
Беране, тачно се не сјећам, али знам да је група 
била доста велика. 

Тог дана у Андријевицу дође седам другова ме-
дресената из Плава и Гусиња. Међу њима знам 
да су били Јусуф Реџепагић и Баћо Башић. Од њих 
смо дознали да нам се не пише добро, да Ризо Фе-
ровић и компанија са италијанима предузимају 
мјере да заједно с балистима крвну против наше 
слободне територије и да се сваког часа могу оче-
кивати непријатељства. У ову групу гледали смо 
тада с пуно повјерења и пријатељства, не разлику-
јући их од било којег нашег омладинца. Они су то 
повјерење оправдали у току читавог рата. 

Бојазан од напада италијана и балиста била је 
тих дана главна брига свих наших људи. Тада су 
се међу поједницима појавиле извјесне тенденције 
да се и не пружа отпор у случају напада са те 
стране. 

Деветнаестог јула одржан је збор свих Васоје-
вића, представника свих села, у шљивику Петра 
Дедовића, код Малог места. На овом састанку по-
вела се веома жустра расправа између професора 
Милутина Јелића, Љубе Вуксановића и других, 
с једне стране, и комуниста потпомогнутих омла-
дином с друге стране. Сјећам се добро ријечи 
М. Јалића : „Браћо Васојевићи, боље је да се вра-
тимо с пола злога пута, док није касно". Предлажем 
да одемо на Чакор, паднемо на кољена пред итали-



јанима и молимо их за опроштаз, за ово што је 
учинила наша заведена омладина, да им обећамо 
да ћемо убудуће поштовати италијанске окупационе 
власти и закрне". С једне криве шљиве пискавице, 
на коју се био попео, Спасоје Ђаковић сатро је 
овакво схватање. Дуго послије рата та шљива није 
била посечена, и увијек, када бих долазио у Андри-
јевицу подсјећала ме на те тренутке. Ко је све тада 
говорио тачно се не сјећам, али знам да су ту били 
Милић Кељановић, Војо Бакић, Леко Маријановић, 
Богдан Нововић и други. Бранко Делетић тада је 
био тешко болестан од запаљења плућа. 

Покојни Ђукан Вулетић, учитељ из Трешњева 
такође је тада говорио и његових ријечи одлично 
се сјећам: „Слушај Милутине Јелићу, Љубо Вука-
новићу и остали, јабука је загрижена, па била она 
горка или слатка, имамо да је гутамо онакву каква 
је. Омладино, ја сам с вама!". Ове његове ријечи 
подржало је још неколико старијих, виђенијих 
људи, ко ји су били за наставак борбе, а на нас 
неколико стотина омладинаца оне су оставиле такав 
утисак да га је тешко описати. Само захваљујући 
неким старијим комунистима тада није дошло до 
обрачуна што би у онако узбурканој атмосфери 
довело и до крвопролића, међусобних племенских 
и братственичких борби. 

Пошто се стање мало стишало и већина одлу-
чила да се борба настави, почела су пушкарања 
на граници према Плаву и Гусињу. За команданта 
тог правца одређен је мајор бивше југословенске 
војске Величко Бојовић. Тада је био изабран и 
Срески одбор као политички орган власти, у који 
су између осталих ушли Светозар Стојановић, учи-
тељ из Трешњева, а из Андријевице Веља Дедовић 
и Ђура Ђорђевић. Команда и одбор смјестише се 
у хотел Јована Шаровића, одакле су дејствовали све 
до повлачења из Андријевице. 

Тога дана или дан раније послали смо камион 
један заробљени топ за Колашин, гдје су се итали-
јани били забарикадирали у школи одакле су да-
вали огорчен отпор. Без топа их устаници нијесу 
могли истјерати. 

Окупатор се враћа 

Једновремено је стигла и вијест из Берана да 
су устаници запалили жандармеријску касарну у 
којој је изгорјело око 40 карабињера, јер се нијесу 
хтјели предати, док су остали италијани сатјерани 
у гимназију, или у касарну бивше југословенске 
војске, па се очекује њихова предаја. Беранцима 
су дата два италијанска топа. 

На овом збору образоване су чете и батаљони, 
онако како се то чинило за вријеме старе Црне 
Горе — по селима. Када су почела непријатељства, 
свака чета и батаљон заузели су правце одбране 
какве је заузимала горњовасојевићка бригада 1912. 
године. 

Тада су поједине имућније породице из Андрије-
вице узеле понеког заробљеног италијанског војника 
или официра на стан и храну. Није то била велико-
душност или самарићанство, већ ж е љ а да им се 
нађу при руци и заштите их у случају поновног 
повратка италијана у варош. О овоме је било ра-
справљано у руководству безбједности у Андрије-
вици, али је одлучено да се ти војници и официри 
не повлаче у касарну. Многим грађанима је то 
одиста помогло да заштите породице и имовине 
послије повратка италијана и њихове казнене експе-

диције. Али неки од тих италијана су и злоупотре-
били гостопримство. 

На фронгг је пошао већи број Андријевичана, 
омладинаца и грађана, који су се храбро држали 
и тукли све јачим и надмоћнијим непријатељем. 

Фронт је снабдијеван храном из Андријевице, из 
заробљених магацина. Тада су све пекаре пекле 
хлеб, од којега су извијесне количине упућиване 
селима да би снабдијевала своје војнике на фронту. 

Тачно се не сјећам датума, али мислим да је то 
било девети или десети дан лослије ослобођења 
Андријевице, наше руководство одлучи да се сви 
заробљеници италијани пусте из касарне и да им 
се дозволи слободно кретање кроз варош. Када су 
се они појавили на улици, одиграо се један необи-
чан догађај. У мају 1941. године италијани су рекви-
рирали кућу Милована Марића и користили је као 
касарну за смјештај пјешадијске чете, која је тада 
била лоцирана у Андријевици. Онога дана када је 
дигнут устанак, ову чету италијани су повукли у 
жандармеријску касарну. Том приликом је један 
њихов војник остао у кући, а за вријеме борбе по-
бјегао на таван и скрио се између крова и прозора 
у поткровљу. Ту је онако изнемогао без довољно 
хране и воде, да дозове своје другове, који су га 
пронашли заједно с једном нашом патролом. Онако 
исцрпљен, пренијет је код рањеника и под контро-
лом љекара живот му је био спасен. 

Сваким даном све жешће крваве борбе водиле су 
се на правцима Плав—Гусиње и Сјекирица—Чакор. 
Рањеника и мртвих је било све више. Тада је негдје 
код Брезојевића погинуо Драги Дубак, из Божића. 
Овај младић, иако само неку годину старији од мене, 
већ је био отслужио војску. Та ј еманциповани сељак, 
напредан и поштен, и ја, били смо одлични прија -
тељи. Његова погибија дубоко је потресла све омла-
динце Андријевице и нашег краја . 

Негдје крајем јула италијани избише на Сјеки-
рицу и одатле почеше топовима преко Јериње Главе 
да туку Андријевицу. Наш фронт на плавогусињ-
оком правцу почео је да попушта, не толико због 
непријатељског притиска, колико због напредовања 
једне италијанске дивизије од Подгорице, ко јо ј нико 
није пружао отпор. Она изби око 1. августа у рејон 
Матешева, одатле настави у правцу Трешњевика 
и залеђе у долини Лима, с леђа нашој слободној 
територији. 

Другог августа тадашње руководство одлучи да 
се остатак хране која се налазила у силосу подијели 
по селима, да би послужила герилским одредима, 
који ће се тамо формирати. 

Послије оне директиве о демобилизацији и лега-
лизацији свих који нијесу били компромитовани за 
вријеме бивше Југославије као комунисти, или ни-
јесу убили неког италијана за вријеме устанка. 
Показало се одмах колико је то било погрешно: 
већ првих дана послије поновног повратка итали-
јана у Андријевицу, неки су легализацију платили 
главсм, као Војо и Милован Стијовић. 

Трећег и четвртог августа колоне избјеглица — 
људи, жена и дјеце — оочеле су да пролазе кроз 
Андријевицу. Народ из Велике, Ржанице, Брезоје-
вица и цијелог Полимља напуштао је своје домове 
бјежећи у правцу Комова и Јелбвице. Овом збијегу 
придружио се и народ Шекулара, Загорја, Ријеке 
Марсенића. У те планине почели су да б јеже и људи 
из села у околини Андријевице, носећи са собом 
оно што су на себе или на коње могли натоварити, 
терајући успут и стоку. 



Одјеци борбе све су се више ближили Андрије-
вици. Велика, Рженица и цијело Полимље налазе 
се у пламену. Дим је почео да продире преко Су-
шеске до вароши. Петог августа наш последњи 
отпор на Превији замукао је. Ватра и дим, кукањ 
и лелек, спустили се и на еела око саме вароши. 
Италијанска казнена експедиција, потпомогнута ве-
ликим бројем балиста из Плава и Гусиња, Косова 
и Метохије, па чак и са три батаљона албанске ре-
гуларне војске, поново уђоше у Андријевицу, а 
околна села готово потпуно спалише. Горјеле су не 
сам» куће и штале, већ и жита у крстинама, сијено 
у стоговима и пластовима. У кукурузе, који су били 
почели добро да одмичу, пуетили су коње, мазге 
и муле, да би причинили што већу штету и народ 
измучили глађу. Настадоше стријељања и интер-
нације, чак и потпуно невиних људи, жена, дјеце. 
Балисти су тада опљачкали све што се опљачкати 
могло. 

Овакво економско уништавање народ овог кра ј а 
не памти. Становништво се ту ни у нормалним при-
ликама хлебом није могло само да исхрани, већ је 

жито куповало на Косову и у Метохији. Послије 
устанка ово житиште затвори своје границе и у 
1942. години настаде неописива глад, која је пре-
вазишла муке из првог свјетског рата, када је на-
родни гуслар овјековјечио у пјесмама коприву, јер 
је спасила на хиљаде живота. Овог пута њој се 
придружило и друго зељасто биље: штаваљ, штир, 
лобода, која расте у кукурузима, мауна, тикве, сри-
јемоша, док су врапци и друге птице били готово 
истријебљени. 

На к р а ј у бих само желио да кажем да је у књизи 
Радована Лекића забељежена да је Андријевица 
ослобођена 17. јула 1941. године, а према мојим 
сјећањима, како су се одвијали догађаји поелије 
оног великог састанка андријевичке омладине на 
Петровдан на Штавну, она је ослобођена 16. јула. 
Ово бих поткријепио и тиме што сам 1944. године 
негдје у априлу када су се устројавали јединачни 
спискови у Осмој црногорској ударној бригади, дао 
податак да сам рођен 16. јула 1923. године — управо 
у част дана ослобођења Андријевице иако сам 
стварно рођен 29. јула 1923. 

С Ј Е Ћ А Њ А 

Априла 1941. г. приликом капитулације бивше 
Југославије купио сам од једног војника 4 пушке, 
са неколико стотина метака и сакрио их далеко 
од куће у Мурино. Пету пушку добавио је мој син 
Ђоша. 

Прије устанка партија је имала пуно повјерење 
у мене, Воја Радовића, Драга Лончаревића и Лазара 
Јововића, као и у један број омладинаца из Андри-
јевице. Одржавали смо састанке недељом, почевши 
од конца маја па све до 6. јула 1941. г. 

13. јула (недеља) 1941. шдине омладина из Андри-
јевице имала је задатак да на Штавној планини 
в јежбају са пушком, имали су гађање. Претходног 
дана на Цетињу је донешена одлука о самосталној 
Црној Тори. Истога дана, 13. јула, црногороки ко-
мунисти организовали су и дигли Устанак на Чеву, 
Ријечкој Каменици, Вирпазару и другим местима 
Црне Горе. Код нас у Андријевици, Беранама и 
Колашину Устанак је дигнут 17. јула (четвртак). 

20. јула 1941. одржана је прва конференција 
на ослобођеној територији у Андријевици. 

22. јула исте године повели смо борбу са Итали-
јанима и плавогусињским вулнетарима. К а ж њ е н а 
експедиција дивизије италијанских фашиста дошла 
је 6. и 7. августа 1941. године. 

Потписати је лично учествовао на устанку, а од 
скривених пушака наоружао себе, Воја Зоговића, 
Тому и Гојка Ђорђијевића. 

Ноћу између 21. и 22. јула из Мурине извео сам 
чету коју су сачињавали Андријевичани, Божићани 
и Пеовчани. Било је 50 људи. Командир чете био 
је Душан Масловарић. Услед болести нисам пошао. 
са партизанима. 

8. августа из Божића, остављајући пушку, муни-
цију и двије бомбе дошао сам кући у Андријевицу, 
окупио омладину и пјевали комунистичке пјесме. 
Са осталим симпатизерима стално сам био у вези, 
говорећи им да ћемо побједити иако су дошли 
Италијани. 

Тако је остало до 1. октобра 1941. када су мене 
са моја два сина (Ђошом и Новаком), Лазара Јово-
вића, Лаза Ивановића, три брата Саковића и још 

9 других омладинаца, Италијани и милиција Ђока 
Рачића затворили, а око 10. октобра кренули за ин-
тернацију. С нама је био и Љубо Војводић. Повезли 
су нас камионом до Моста Вандовића, међутим код 
куће Милоње Вукадиновића нае зауставише. Ту нам 
Урош Влаховић, као срескм начелник, одржа говор 
како смо бајаги добили помиловање и повратише 
нас у Андријевицу. Касније смо чули да су се 
уплашили од партизана, јер је неко протурио глас 
да ће им на Трешњевику турити пушку (поставити 
заседу). Значи да су нас више због тог разлога вра-
тили него ради помиловања. У Андријевицу су нас 
увели у станицу карабињера где нам је Маршале 
Кроћ одржао некакво предавање и пустио кући. 

27. јануара 1942. године су нас поново затворили. 
У међувремену од 10. октобра 1941. до 27. јануара 

1942. године прикупљао сам добровољне прилоге у 
новцу од симпатизера и пријатеља за наше иле-
галце и предавао Зори и Голубу Лончаревићу. 
Од прикупљеног новца куповали смо дуван и друге 
потребне ствари и слали партизанима. 

Када сам други пут био затворен један други 
командир карабињера који је замјенио оног првог 
— Кроча пустио ме је кући рекавши: „Остави се ти 
твог комунизма и иди кући јер имаш двоје мале 
дјеце. Морамо те пустити ради тога или да и твоју 
дјецу доведемо у затвор, понгго немаш жену". 

После тога сам поново наставио са прикупљањем 
добровољних прилога у санитетском материјалу и 
лековима за рењенике—партизане, односно за НОП. 
Извештавао сам о покрету Италијана на Коњухе 
и Улотину. Санитетски материјал и лекове добијали 
смо од др. Михаила Коберизе који нас никада није 
одбио, а иначе био је Рус — белоемигрант. 

У 1942. години мој син покојни Видак изнео је 
далеко од Блока материјал за партизане радио ви-
јести, а други пут један радио са акумулатором и 
неколико батерија. Јуна мјесеца 1942. године био 
сам по трећи пут затворен на пет дана са још че-
тири друга из Андријевице. Ово је било када је 
гувернер (Итал) Црне Горе пролазио за Иванград 
и Бијело Поље. Тада је вршио смотру четника 
Павла Ђуришића од око 8.000 војника, а Ђуришић 
је том приликом реферисао гувернеру да их има 



на списку још 8.000 и да му требају униформе за 
њих. Ово је било у Колашину у мјесецу августу 
1942. године када је мој син Ђоша изнео једно бреме 
— пун руксак робе за илегалце у Полимљу, преко 
Превије. Све је то прикупљано добровољним прило-
зима и предао је то у Ђокца код Томе Бабовића. 

За мој рад у току 1941. и 1942. године чланови 
комитета КП имали су у мене пуно поверење па су 
делегирали Голуба Лончаревића почетком мјесеца 
фебруара 1943. године који ми је саопштио: послат 
сам од партије да ти кажем да си изабран у одбор 
власти на неослобођеној територији, а то ћеш још 
саопштити Бојну Радовићу, Лазару Јововићу и 
Драгу Лончаревићу. Јер, вас четворица сачињавате 
одбор са задатком да будете спремни када буду 
дошле јединице НОБ-а. Њима треба организовати 
исхрану и преноћиште. Октобра мјесеца 1942. године 
— повезао сам се са једним италијанским војником 

који се звао Доминико. Он је био из Фиренце, а био 
је магационер војничке робе. Он нам је измјенио 
око 40 комада за поцепане блузе и панталоне и дао 
из магацина све ново, тако да смо пуну врећу на-
пунили. То је све мој син Ђоша изнео преко блока 
и Злоречице. Тамо га је чекала једна девојка, ћерка 
покојног Максима Мијовића и она је то однела 
илегалцима. У јулу 1943. године сиремио сам 10 кг 
дувана зете, 100 комада цигарет папира, 10 комада 
батерија и двије ф л а ш е бензина. Нисам могао да их 
изнесем а страх ме је од преметачине јер су ми 
кућу често претресали, па сам прано Милице Б а н -
довић ухватио везу са Кастратовић Нешом, сада 
мајор у Књажевцу , који је онда држао трафику 
дувана на Мосту Бандовића. Чим сам ову робу дао 
и он из куће моје изашао, одмах за њим Новић 
Пајовић се нашао на то мјесто. Роба је била спре-
мљена у један џак, осим једне ф л а ш е бензина коју 
сам сам изнео и предао у руке, а онда Пајевић 
викну: „Шта је то Ђуро? Шта одговорио сам му 
имао сам ову ф л а ш у бензина, али сам је морао 
продати за 100 лира да би купио дувана". (Ђуро се 
уплашио од Пајовића да га не открије.) 

Концем јула 1943. године Вешо Дракуловић је 
паковао робу у два пак-папира и све бележио шта 
је све у пакету, а омладина Андријевичка је доно-
сила једно по једно с друге стране куће, а био је 
понедељак пазарни дан око 4 часа после подне. 
Ово бреме рббе пребацио је преко жице мој син 
Видак које му је помогла његова сестра Гина и све 
то предали жени Нововића из Цецуна у једном 
потоку између Анџалата и Бојовића. 5. септембра 
1943. године предао сам жени Томе Зековића 5 кг 
соли и 2 кг шећера која је то изнијела за наше 
илегалце. Капитулација Италије 8. септембра 1943. 
године, четници преузимају власт у Андријевици 
до 11. октобра и мене са још 12 Андријевчана за-
творе почетком октобра исте године. Дана 10. окто-
бра дошао је Леко Лалић у затвор са списком и 
мене прво прозвао, а онда даље прозивао по реду 
и рекао: „Слушајте комунисти Андријевачки на-
стављамо борбу, макар да ћу остати сам-други 
доћи ћу са моста Бандовића и свијема главу ски-
нути, а сада хајте" . 12. октобра око 10 сати прво 
је дошло 14 војника 2. далматинске бригаде, а око 
подне и њихов штаб са осталом војском и наставили 
пут за Полимље. Ми смо 19. октобра исте године 
имали повлачење до Поља колашинских а повра-
тили смо се 1. новембра 1943. године. Имали смо 
критично стање 25. и 26. јануара 1944. године када 
је Спасоје Ђаковић довео д р у ш батаљон 4. црно-
горске пролетерске бригаде и од Ставне ударио 
четницима са леђа и тако се непријатељ повратио 
натраг, а ми смо остали мирни у Андријевици. 
У априлу 1944. године имали смо такође два по-
влачења до Матешева, а јуна до Бачког брда, па 
јула до Кривог дола и августа до Брезна — Пиве. 
Последњи пут смо се повлачили из Андријевице 
7. септембра 1944. године до Бијелог поља, а по-
вратили смо се 18. истог мјесеца у Андријевицу. 
Више се окупатор и домаћи изроди нијесу никад 
повратили у Андријевицу. 

ЂУРО ЂОРЂИЈЕВИЋ 

ЗА ПОНОС МЛАДИМА 

К р а ј школске године као и почетак 1941. године 
није био, за дечаке и девојчице Андријевице, као 
онај ранијих година. Средњошколци су дошли ра-
није из Берана, Пећи, Призрена и других мјеста, 
јер им је рат прекинуо школовање. 

Нашли су се на њиховом „старом мјесту" да 
заиграју фудбал Дашо Лончаревић, ученик III ра-
зреда гимназије и Вуче Ђорђевић, ученик II ра-
зреда грађанске школе, једну годину старији од 
Даша. Дашо се дружио са старијима од себе, јер 
је био крупан и лијепо развијен. 

Они нијесу више безбрижно „пикали" лопту, јер 
је послије шест по подне било забрањено слободно 
кретање кроз Андријевицу. На повратку када би 
закаснили и затекли Италијане да дижу заставу, 
уз обавезну фашистичку химну, заобилазили су 
главну улицу. Ишли су изнад или испод вароши, 
само да избјегну фашистички поздрав. Дашо је и 
раније доста слушао у својој кући, а нарочито од 
старијег брата Мома и родитеља о Мусолинију, 
Хитлеру и фашизму, и све му је то било у причи 
толико страшно да му је изгледало готово нестварно. 
Сада је то, нажалост, била стварност. Фашистичка 

чизма газила је по њиховој Андријевици и то га 
је јогунило и изазивало револт. Слично је било и 
код Вучеа па и код других дјечака Андријевице. 
Даша се сјећао Душана и Марка Машовића из Бе-
ранске гимназије. Са њима и са својом старијом 
сестром Косом био је учлањен у Подмладак омла-
дине трезвености, које је у гимназији водило борбу 
са соколским друштвом. Размишљао је: ако ми у 
Андријевици будемо сложни против окупатора, или 
буде оних из „соколане", биће нас ипак више. Вуче 
ће бити против окупатора, његова су браћа кому-
нисти, ту је и мала Гина Вучетова сестра. Рашко 
му је брат од стрица, зна да ће и он бити против 
окупатора. 

Дашо је био темпераментан, физичшзи снажан, 
истинољубив, па су га старији дјечаци слушали и 
прихватали његове предлоге. 

Када се тринаестог јула на позив К П Ј народ 
андријевичког среза дигао на устанак Дашо и Вуче 
су ж а л и л и и јадиковали што не могу са својом 
браћом и очевима. Ж е л е л и су да с пушком у руци 
покажу фашистима ко су и чија је Андријевица. 
Радовали су се слободној Андријевици. Али радост 
и спокојство већ су у августу поремећени: чује се 
потмула канонада окупаторских топова, која из 



дана у дан бива све ближа, од Зелетина, од Сјеки-
рице исто. 

Казнена дивизија сужава у обруч слободну тери-
торију, али Дашо не жели у то да вјерује. Дошло 
је ипак до повлачења наших снага. Дашо са оцем, 
сестрама и мајком одлази према планини Гради-
шници. Момо са Трешњевачко-требачком четом. 
Окупатор је одмах предузео крваве репресалије. 
Стријељао је Воја Стијовића, Милована Стијовића, 
Влада Бабовића земљорадник из Ђонаца-Ђулића 
и Ђуричанина, студента из Велике. 

Родитељи шаљу Даша да иде у Ђулиће и оба-
вијести Милицу Ђуричанин да јој је супруг поги-
нуо. Сатима је Дашо заобилазним путем ишао од 
Андријевице до Ђулића и натраг, јер су Италијани 
били свуда по селима. 

У новембру 1941. године родитељи опет упућују 
Даша да се неопажено привуче стратишту и види 
како ће се на стријељању држати доктор Крџић, 
мајор Јанковић и стара стрина Крџића (Радосава). 
Дашо је та ј задатак обавио и детаљно испричао 
родитељима читав догађај. Рекао је да су се сви 
храбро држали а нарочито др Крџић и мајор Јан -
ковић. Дашо је био веома узбуђен и депримиран 
тим другим злочином окупатора у Андријевици. Био 
је страшно огорчен и осветољубиво наоштрен. 

Група напредних омладинаца је 27. јануара 1942. 
год. ухапшена и смјештена у затворске просторије 
команде карабињера у Андријевици. Дашо је тамо 
свакодневно одлазио и затвореницима дотурао бокал 
Еоде или млијека и саопшггавао им новости. Било 
му је жао што им више не може помоћи. Говорио 
је бунтовним ријечима, да ће италијански фашисти 
једнога дана платити за све злочине и недјела према 
нашем народу и слободи коју су нам одузели. 

У италијанском гарнизону било је слободољу-
бивих војника. Италијански војник (Француз) Сал-
вадоре покушао је једног дана да 3—4 војника по-
веде са собом у партизане. Међутим, био је откривен 
и затворен у карабињерски затвор где су се нала-
зили и припадници НОП-а. Био је у одвојеној про-
сторији. Очекивао је смртну казну. Затворени омла-
динци поручили су Дашу да им некако убаци длето 
како би омогућили Салвадору бјекство. Дашо је и 
овај задатак спретно извршио: дотурио је длето 
у бокалу млијека омладинцима, а они Салвадору. 
Салвадоре длетом отвара таваницу код отвора за 
чунак и б јежи у партизане. Тамо су му дали име 
Здравко. 

Састајали су се често Вуче, Дашо и остали мла-
дићи Андријевице у току 1942. године. Сваки од 
њих је обављао по неки задатак. У пролазу при су-
срету давали би један другоме знак да све иде како 
се и замислило. Најчешћи задаци су били курирски, 
као и прикупљање и одношење помоћи за парти-
зане. Већ су почетком 1943. године примљени у 
васпитно-прицремну групу за УСАОЈ. Једног дана 
Вуче и Дашо, док су се на Лиму Италијани купали, 
покупе им панталоне па кад су „ратници" завршили 
са купањем нијесу могли да пођу у доњем вешу. 
Настала је паника. Други пут, опет, украли су им 
пушке. Дашо је своју пушку донио и сакрио је у 
сијено у штали. Исто је урадио и Вуче. Они су већ 
били припремили одјећу и обућу да иду у парти-
зане. Дашов отац је ускоро открио склониште и 
намјеру, те са забринутошћу гледао на то. Обја-
шњавали су му родитељи да не може да иде са 
14 година у партизане. Стога је избио сукоб између 
Даша и родитеља. Њихово убеђивање вије помогло, 
све док му нијесу рекли да би његов одлазак у 

партизане угрозио живот његовог старијег брата 
Мома, окованог у четничком колашинском затвору. 

Почетком 1943. године обновљен је рад СКОЈ-а 
и омладине у Андријевици. На ову двојицу на јмла-
ђих омладинаца још се није озбиљно рачунало. 
Осјећали су да се њихови старији другови нешто 
договарају, састају и организују, па су и сами по-
чели да се намећу. Једноставно, они су приликом 
сваког састанка старијих по кућама самоиници-
јативно држали стражу. 

Једном приликом кад је дошла Миња Дедовић 
код Косе (Дашове сестре) да јој нешто саопшти, 
Дашо је то примијетио и упитао их: „Шта ви то 
кријете од мене, и ја мислим исто шгго и ви"? 
Другом приликом када су се састали у Вучетовој 
акући код његовог брата Ђоше, Вуче је сам изашао 
напоље да чува стражу. Наравно, мало по мало 
ови храбри дјечаци су све више били коришћени 
у међусобном комуницирању активиста Андрије-
вице, све док једнога дана — почетком 1943. године 
— нијесу укључили у пионирску групу. Њима се 
прикључио Рашко Лончаревић и Гина Ђорђијевић. 
С њима је у почетку радила Коса Лончаревић а 
затим Веско Радовић. Ови на јмлађи активисти 
Андријевице носили су из једне у другу кућу ма-
теријалну помоћ за НОР као и хитне поруке. Преко 
њих је дјелимично ишла и помоћ за НОП ван 
Андријевице, у чему се посебно истицала Гина. Она 
је спретно износила пуну врећу одјеће, хране, сани-
тетског материјала, опанака и др. Те задатке је к а -
муфлирала извођењем козе на брстење ван итали-
јанског блока. Она је често односила и вијести до 
села Божића . 

У љето 1943. године, НОП је у вароши снажно 
ојачао. Али рад илегалних омладинских група орга-
низација СКОЈ-а и одбора власти не би био е ф и -
касан и успјешан да није било тако дивних, храбрих 
и упорних омладинаца и омладинки: Даша, Вучета, 
Гине и осталих. Дивно је било видети ту млада-
лачку хитрост, упорност, окретност и сналажљивост. 

Требало је у Андријевици почети са мањим ди-
верзијама, саботажама. Актив СКОЈ-а је о овоме 
расправљао. Донесена је одлука да се запале се-
њари с којих окупатор храни мазге — товарна грла. 
Овај задатак је поверен Дашу и Вучету. Они су га 
савјесно и веома одговорно извршили. Тако је једне 
вечери — у први мрак јула 1943. године плануо ита-
лијански сењак. Запалила су га ова два најмлађа 
диверзанта, можда најмлађа и у Црној Гори. Читаве 
те ноћи су Италијани били у прицравности због 
пожара којег нису успели угасити. 

Трећа њихова акција била је изведена на Лиму 
другом половином љета 1943. године. Понекад би 
Италијани ишли да се окупају и у томе били су 
неопрезни. Опет су Дашо и Вуче добили задатак 
да им побацају ципеле и одијела по луговима и да 
им по могућству „украду" нешто од оружја . Није 
прошло дуго времена послије тога, а једна група 
италијанских војника се поново вратила са плаже 
у купаћим гаћицама и без оружја . Ови одважни 
и храбри андријевички пионири не само да су Ита-
лијанима разбацали одјећу по лугу, него су многе 
дјелове побацали у Лим, и оставили „жабаре" без 
униформи и обуће. Том приликом су им сакрили 
двије-три пушке и један пиштољ, „Берету", као 
и нешто муниције. 

Све ове њихове акције, снажно су одјекнуле у 
Андријевици и широј околини. Данима се причало 
о томе, а Италијани су у бијесу покушавали да 
одгонетну ко би им могао све то да уради. Никако 



нијесу претпостављали да то чине мјештани, ми-
слили су да је то неко из околних села, па су једног 
дана упали у Сеоце, Божиће и Анџелате. и тамо 
вршили претрес. Од тада су војницима забранили 
да се купају у Лим. 

Послије свега што су ова два неустрашива и 
смјела пионирска јунака учинили за НОП у Андри-
јевици, са активним радом предложено је средином 
1943. године да се приме у омладинску организа-
цију (УСАОЈ) која се звала: „Васпитна омладинска 
група најмлађих" . Ово је усвојено без коментара, 
па су тако ови храбри младићи у кратким панта-
лонама постали омладинци. 

Када им је ово саопштено, били су срећни. Обе-
ћали су да ће са још више елана наставити да 
извршавају задатке. 

Дошла је судбоносна јесен 1943. године. Проле-
терске бригаде су већ на домаку Андријевице. 
Четници бјеже главом без обзира. Андријевица је у 
рукама омладине која успоставља контролу. Дашо, 
Вуче и остали другови извлаче скривене пушке 
и патролирају у граду. Њ и м а се придружује њихов 
тек годину дана старији друг — Љубо Дракуловић, 
који је управо био дошао из Подгорице. 

У јесен 1943. године када је у Андријевицу 
дошла II Далматинска пролетерска бригада, њихо-
вој радости ни је било кра ја . Дашо се јавља у бри-
гаду, али га враћа ју да на свом терену и даље 
покаже своју љубав и припадност организацији 
младих комуниста. Дашо је незадовољан, јер ж е л и 
да са пушком у руци покаже своју борбеност. Стога 
одлази у Комски одред, Љубо у IV црногорску про-
летерску бригаду, док Вуче остаје у Андријевици 
до даљњег. 

Андријевица је често нападана од окупатора и 
његових слугу. Честа су повлачења родољуба Ан-
дријевице а и повратак у поновно ослобођену Ан-
дријевицу. Тако у једном повлачењу из града априла 
1944. године на Матешеву су формирана два бата-
љона састављена од народних одборника, родољуба 
и омладине бившег андријевичког среза. Требало је 
у садејству са VII црногорском бригадом ослободити 
Беране. Међу борцима обрео се и Вуче. Био је доста 
ситан — омален, бледуњав, па је његова стара 
француска трометка — пушка стрчала доста изнад 
његове главе. Када је отпочео јуриш за ослобођење 
Берана, Вуче је био поред Косе и Драга Лончаре-
вића. Недостајао му је вјерни друг Дашо који је 
два дана прије тога, због напада слијепог цријева, 
повучен у слободну Андријевицу. Да би заштитио 
чету, а тиме и своју децу Косу, Рашка и Дашова 
друга Вучета од силних р а ф а л а на брисаном про-
стору гдје се нашла чета, Драго је трчећим кораком 
полетео да донесе пушкомитраљез. Непријатељ га 
је ранио у десно раме. Он не посустаде него и даље 
иде напријед са пушкомитраљезом. Непријатељ је 
био бржи и р а ф а л га покоси преко грудног коша. 
Рашка је окрзнуо непријатељски метак по темену. 
Коса му к а ж е да се повлачи. У том метежу Вуче 
пита Косу шта да ради? Остала су му само три 
метка. Повлачи се са чегом према селу. Непријатељ 
је брзо надирао, Вуча су у повлачењу ранили и 
заробили. Слуге окупатора свој садизам и мржњу 
искаљују на рањеном Вучети. Муче га и измасакри-
раног, али још живог бацају у набујали Лим. То је 
онај исти Лим коме се Вучета радовао, за који су 
везане радости дјетињетва, за који су везане акције 
и подвизи дјечака. Никада није мислио да ће баш 
у Лиму бити сахрањен. 

Његов отац Ђуро, одборник народне власти касно 
је чуо да му међу борцима у батаљону нема сина. 
Питао је гдје је Вуче? Сви су ћутали. Ђуро, на јзад 
је схватио да је његов Вуче остао. Неко к а ж е да 
је рањен. Тјеше га да ће можда остати жив, да га 
неће четници убити, јер је млад. Међутим, Ђуро 
је скрхан, он све више губи наду. Зна да је Вуче 
остао у рукама звјерова, а не људи. 

Ево шта је о томе забележио његов старији брат 
Ђоша у свом дневнику, као борац IV црногорске 
пролетерске бригаде. 

„21. маја изјутра, неиспаван, неумивен 3—4 дана, 
уморан са слабим ногама, једва сам се кретао. 
Опет н о с и л а . . . 

У путу, при одмору, Дањо Радојевић ми к а ж е 
тешку и жалосну вијест да је Вуче тешко рањен 
пао у руке четника, да је заклан и бачен у ријеку. 
Вуче? Заклати рањено дијете. Какво страшно зви-
јерство, нечовјечност. Слава Ти мили и млади брате 
Вуче! Пао си као борац, добровољац у партизанским 
редовима, за слободу. У борби против мрских из-
да јника и изрода нашег народа, у борби против ф а -
шизма за слободу наше напаћене земље. Пао је 
Твој млади и невини живот, пала је твоја бујна и 
непроведена младост. Пао си брате, а твс ј лик и ти, 
остаће дубоко и вјечно урезан у моје срце. Слава 
Ти мили мој брате! Нека ти је лака црна земља! 
Почивај мирно! Твоја смрт ми да је полета. Твој 
млади живот биће освећен". 

Ђоша даље размишља о другом брату — Новаку, 
па к а ж е : „Новак, ко зна где је, да ли је жив?" 
(Новак је тада био у логору у Италији). 

Касније, 25. маја 1944. му Веско Радовић потвр-
ђује страшну и немилу вијест о Вучету и к а ж е да 
га је отац Ђуро послије повлачења четника, нашао 
низ Лим, однио га у Андријевицу и сахранио код 
ма јке коју није ни запамтио. Сада је код ње у 
њеном хладном „загрљају". Вуче је тада имао 
шеснаест година. 

Дашо је брзо сазнао за јуначку и мученичку 
смрт свога оца Драга и друга Вуча и тешко се мирио 
с том горком чињеницом. За њега је губитак оца 
значио много, нешто што се ничим и никада не 
може надокнадити. Исто тако он је туговао за 
својим другом и саборцем чија мученичка смрт му 
је тешко пала. Одлазећи у IX црногорску бригаду 
Дашо се заклео да ће их осветити. 

У Санџаку у V црногорској пролетерској бригади, 
негдје у близини Бијелог Поља, срео сам Славку 
Лончаревић и са тешком муком рекао да је Драго 
херојски погинуо у борби са четницима. Тешко јој 
паде ова страшна и тужна вијест о погибији воље-
ног оца. Послије неколико тренутака бризну у плач. 
Требало јој је дуго времена да се поврати уз помоћ 
другарица и другова II чете IV батаљона који. су 
је тјешили. 

Случај је хтио да ми се послије неколико дана 
„реванширала". Сада је била она та која је тра-
ж и л а начин, како да ми саопшти тужну вијест. 
Примјетио сам по Славкином изразу лица да се 
нешто страшно збило. Прије него што је и почела 
да збори упитао сам је: „Реци ми, шта се то дого-
дило с мојима, ко је погинуо? Љубо сигурно (био 
у IV бриг.)" „Не, Љубо је жив, 'али је твоја мајка, 
кума Стевка, погинула у ма ју приликом бомбардо-
вања Подгорице. Погинуо ти је и стриц Раде и брат 
од стрица Мишо". „Шта је са Рашом, и осталима?" 
упитах. „Не зна се још за њега, изгледа да је жив". 
Био сам под страшним шоком. Ето, мајку, стрица 



и Миша више никада нећу видјети, али шта је са 
Рашом и осталима, он и Мишо су дијеца — као 
Вуче и Дашо? Међутим, како је у том тренутку 
коло већ играло, неко ме повуче за рукав и ја се 
нађох међу другове. Од муке и туге за својима из 
груди ми се отргну пркосна пјесма: „Наша борба 
захтијева кад се гине да се п ј е в а " . . . 

Пјесму сви прихватише а њен ехо одјекну као 
порука планином. 

Јесени 1944. године Дашо се из Комског одреда 
добровољно јавља да иде у IX црногорску бригаду. 
Узалуд је Дашов комесар Недовић упозоравао ње-
гов-у мајку Јелику да га наговори да не иде у бри-
гаду где се више гине. Нико га није могао зауста-
вити да не оде са бригадом. Послије кратког времена 
проведеног у IX бригади прекомандован је у изви-
ђачку чету III дивизије. Ту су све најпробранији 
и на јодважнији борци — извиђачи. Са њима стиже 
Дашо до свог последњег пута до хрватског Кар -
ловца у борби за слободу о којој је толико сањао 
и за њом жудио. 

У борби за Карловац нашао га је метак дум-дум, 
како он пише у крвљу накапаном писму брату Мому 
и тешко ранио. Момо га је посјетио у болници и ево 
шта о рањеном брату пише својој мајци Јелики и 
сестрама: „У освит зоре извиђачка чета III црно-
горске дивизије којој је Дашо припадао кренула 
је према Карловцу. Даша је погинуо „дум-дум" у 
десну доњу вилицу на преласку преко моста. На 
пијеску поред ријеке Коране Дашо је лежао тешко 
рањен и крварио. Не могавши да говори он прстом 
по лијеску пише болничарки да га пребаце у бол-
н и ц у . . . 

Дашо у свом последњем писму к а ж е поред 
осталог следеће: „Ништа ме ово не боли. Чвршћи 
сам од камена. Око 6 сати ушли смо у Карловац 
и наставили контролу. Онда је запуцало са друге 
стране ријеке. Комесар је рекао да се пребацимо, 
ја сам претрчао и ударио ме „дум-дум" . . . дао сам 
сат да се да теби — воднику. Ништа д р у т о . . . ја 
сам отекао. Немој да будеш кад шћедну да ме 
превија ју јер да не б р и ж и ш . . . Окрзнула ме ж и -
шкавица . . . цодигни м е . . . узми кошуљу, блузу, 
шињел и п а н т а л о н е . . . требало је сада да ми испане 
прилика, а ево в и д и ш . . . (ваљда да дочека побједу 
и слободу (примједба В. Д.) . . . Снијевао сам једном 

Тату и друга што је рањен из наше чете. Торбицу 
и опасач нађи и код мене је донеси и рањеничку 
к а р т у . . . " 

Дашо је био погођен у главу, није могао да го-
вори али је нашао снаге да налише последње писмо 
брату Моми, који је такође био у III црногорској 
дивизији. То је било 6. маја 1945. године уочи капи-
тулације фашИстичке Њемачке, уочи дана побједе 
над фашизмом. Дашо није дочекао ту тако жељену 
слободу за Коју се борио од на јмлађих — дечачких 
дана. Није дочекао ни свој 16-ти рођендан које 
је требао да наврши у јуну исте године. У тим 
тешким моментима када се борио са животом он 
и само то осјећа и зато к а ж е — понављам: „Требало 
је сада да ми испадне прилика, а ево в и д и ш . . . " 
Мислио је на прилику да дочека побједу, да се ра-
дује са братом и друговима том великом историјском 
догађају. Међутим, није му се та ж е љ а испунила 
као ни многим другим борцима који су задњих дана 
рата гинули широм Југославије све до Трста, па 
чак и послије 8. маја 1945. године. 

Подлегао је Дашо тешким ранама и тако узидао 
свој млади живот у темеље наше слободе. Није 
имао ни 16 година живота када је пошао у борбу. 
Ишао је очевим стопама. И његов отац Драго као 
младић учествовао је у Балканском рату, затим у 
I евјетском да би у II свјетском рату у првим ре-
довима НОВ јуришајући храбро дао свој живот за 
ослобођење Берана. 

Заиста, Дашо је био достојан оин и саборац свога 
оца Драга, мајке Јелике, брата Мома и сестара 
Славке и Косе са којима пође у славну НОБ-у 
против мрског окупатора и домаћих издајника. 

Исто тако је и Вуче слиједио свог оца Ђура и 
браћу Ђошу и Новака пошто ма јку није ;ни за-
памтио. 

Тако се завршио кратак али садржајан револу-
ционарни пут и живот двојице младих, тачније ре-
чено најмлађих андријевичких бораца у НОР-у, 
Лончаревић Данила — Даша и Ђорђијевић Видака 
— Вуча. Првог на обалама Купе и Коране у брат-
ској Хрватској а другог на обали Лима, ту на до-
маку Андријевице у којој се родио и гдје је скупа 
са Дашом прве игре заиграо. 

ВЕЛИМИР — ВЕШО ДРАКУЛОВИЋ 

ПРЕКО КОМОВА 

Послије преласка на илегални рад, Андријевица 
се боље организовала у јесен 1941. године. Ја сам 
остао са другом Мишом Вуковићем, Ацом Масло-
варићем, Војом Кушевићем. Ми смо остали на те-
рену Божића, скривајући се од окупатора. Међутим, 
постојала је потреба да се са Андријевицом имамо 
бољу везу. Пошто сам прије рата радио у вуновла-
чари са једним Словенцем, код Јована Шаровића, 
ја сам у тој влачари добио конкретне задатке. Вла-
чара је била само један пункт где је народ слободно 
долазио из свих села и ту су доносили вуну, млели 
су жито, доносили су и даске јер је била и пмлана 
ту,. мада су ту и Италијани и њихова стража. Уз 
помоћ и сарадњу омладине Андријевице, одржавана 
је стална веза са друговима који су били у илегал-
ству и та веза је била врло добра. 

Ја бих навео само један конкретан задатак, јер 
не бих могао свега да се сетим, много сам и забо-

равио. Уочи напада на Пљевља био је задатак да 
андријевачки партизани и илегалци поруше теле-
фонске линије и комуникације и да се тако онемо-
гући пут од Подгорице према Пљевљима. За ту 
акцију било је нужно дигнути у ваздух мост више 
Попадије у Трешњевику. Добио сам писмо од друга 
Воја Нововића да т.реба обезбедити бензин, тестеру, 
прибор. То писмо ми је донео Ђоко Масловарић 
и да ће доћи људи да ми то помогоу. Ја сам одмах 
се прихватио тога посла и позвао сам друга Дача 
Лончаревића и рекао му да нам је потребан бензин. 
Дачо је донио канту са бензином. Канта је донета 
са житом у влачару и кад се смркло дошли су 
другови Ра јко Масловарић и Буће Масловарић са 
лопатама. Пошто је карабињерска стража била уз 
саму влачару, и почели су да раде на поправци во-
довода. Када се смрачило ми смо се спремили, узели 
смо пилу, бензин, маљеве и остало што је требало 
из воденице и понели. Када смо тамо стигли чекали 
су нас другови Мирко Нововић, Зеко Војводић и сви 



другови ко ји <су тада били у илегалству и пошли смо 
на задатак у Трешњевик. Када смо дошли у Тре-
шњевик нашли смо тамо Баране који су чували 
мост, међу њима је био и њихов руководилац 
Милош Мићовић. Неки стражари су били код По-
падије доста припити, а ја и покојни Ђола Бабовић 
и Милић Кељановић разоружали смо ове стражаре. 
Милић Кељановић је Милошу Мићовићу држао 
предавање да се не треба служити издајом и чувати 
окупатора и мостове. Милош Мићовић је тада само 
молио да се не пролива братска крв. К а ж е ви идите 
и порушите мост, ми вам сметати нећемо, мада је 
друго испало. Када смо спалили мост око 60 Барана 
нас је ту напало са оружјем. Одмах у понедељак 
почела је рација и хапшење по Андријевици, дру-
гови су остали, а јам морао да се вратим у влачару. 
Мираш Јововић кога смо разоружали у суботу вече 
на мосту у понедељак је донео пола џака вуне да 
влачи и кад је мене видео у влачари само је пре-
бледео, ја сам му узео ту вуну и рекао Миловане 
овоме да ј то уради да не омркне јер му је кућа 
далеко. Он ме је само гледао а карабињер је стајао 
кра ј врата, гледао је час у мене час у карабињера. 
Ријечи није проговорио, а кад му је вуна била го-
това платио је као и сви и однео је вуну. 

То је само један од низа момената где хоћу да 
кажем да Андријевица никада није остала да није 
била организована и да је извршавала задатке и 
обавезе које су биле потребне. 

Ми смо добро знали коме можемо прићи и с ким 
смемо и о чему разговарати. Што се тиче Крста 
Стојковића, Милка Марића, Лаловића, Света Ма-
рића, то су били људи који су били од првог дана 
наклоњени окупатору, против покрета, за које смо 
ми знали и ни^смо уопште дозволили да зна ју о 
нашем раду, а о њиховом петоколонашком раду 
остали су трагови, и ту има толико материјала, јер 
колико год људи је ликвидирано и интернирано све 
су то њихови налози јер су они сви на неки начин 
сарађивали са окупатором. Тако је на пример Свето 
Марић био активни сарадник ОВРЕ италијанске 
обавештајне службе. Вукица је за време устанка 
пљувала на нас и на наше петокраке, Вукица Ле-
кова. Свако село је имало свог издајника па тако 
и Андријевица. Ј ер Андријевица је прилично мало 
место и због тога је баш био отежан тај рад јер 
су они знали сваку партизанску кућу и то је по-
себно отежавало. И после су све те партизанске 
породице биле скоро ликвидиране и интерниране, 
остало је нешто мало дјеце и то непунољетне. 

Децембра месеца 1941. кад је била акција на 
Трешњевици онда су интернирана дјеца Ђурова, 
онда су интернирани и Вељови синови, онда су 
Момо и Веца интернирани, 30 Андријевичана је 
интернирано а 30 је затворено и држани су у за-
твору, отерани су у Пећ, из Пећи у Албанију, неки 
су остали у Албанији а неки су отишли у С к а д а р . . . 

1942. године од Андријевичана у одреду су остали 
Воја Кушевић, Мишо Вуковић, Рашо Масловарић, 
Марко Вулић, Јован Масловарић са браћом, Ђоком 
и Иваном Андријевића и Божиће. У Божиће смо 
имали истакнуте активисткиње ћерке, покојног Луке 
Дедовића, Вуку и Вулку које су са Андријевицом 
сарађивале. 

Руководство батаљона је одлучило да се преба-
цимо преко Комова и да' се иовежемо са црногор-
ским јединицама. Касније је та одлука повучена 
али је једна група од двадесетак и два-три из 
Крајшпта пошла преко Варде и Гарина, у Царине 

смо прокопали снег и мало 10. или у неким ста-
новима и сутрадан пребацили се преко Мокре и 
Куче. У Куче Момо и Миљан Брадић као позна-
ваоци терена почели су да преговарају да успо-
ставимо везе са одредом Драгише Ивановића да би 
се и ми повезали и пошли с њима. Њ и х су четници 
из Куча похватали и разоружали и једна група 
четника је дошла и предложила нама да положимо 
оружје или ћемо сви изгинути. Ми смо онда имали 
и своју архиву која је била код Милице Мушикић 
и ми смо све те документе онако промрзли узели 
и у сметовима спалили и уништили, јер смо очеки-
вали да ће све нас ликвидирати, јер смо ми једног 
четничког официра Јанковића ликвидирали. Одмах 
је узео Војо Кушевић, он" је био питомац Војне 
академије и карту је добро читао. Уз помоћ Војову 
и Миркову ми смо се извукли. После смо се преба-
цили натраг преко Кома у Мојалску Ријеку код 
куће Богића Војводића. Одатле смо отишли код 
Ђоле Бабовића, ту је дошао Тодор Војводић-Ђедо, 
и тада нам је рекао Божићани ви морате да идете 
у Божић. Мирко је пошао за Цецуне и Полимље. 
Рашо Масловарић, Моша Вулић, Мишо Вуковић, 
Војо Кушић, пошли смо у Божиће. Ја сам опет се 
вратио у Влачару и тамо радио све до 1943. до 
формирања батаљона маја 1943. године. Априла 
месеца почела је да се окупља војска и другови 
су се повукли у илегалство, да би касније пошли 
у батаљон. 

Не могу да се сетим тачно датума када Рашо 
Масловарић, ја и још једна група пошли код друга 
Спасоја Ђаковића више куће Радосаве Вулић. Спа-
соје ми је одржао један краћи говор да седења 
по кућама више нема и да треба да се иде у пар-
тизане. Знам да је било пролеће 1943. После тога 
ступили смо активно у батаљон. Ту су били другови 
из Полимља, из Коњуха из Андријевице. Батаљон 
је почео да врши акције и да обилази села. То је 
/била демонстрација снага и доказивања народу, 
да смо јаки у срезу и да стварамо слободну тери-
торију, јер смо за то већ имали услова. 

У Куче је батаљон ишао на погреб попу Остојићу. 
Батаљон је остао на к р а ј села. Спасоју Ђаковићу 
је дат један борац и пошли су сами преко села. 
Спаеоје је држао говор над одром попа Остојића, 
кога су Италијани и четници стријељали у АнДри-
јевици. 

Приликом повратка зликовац Јеко Јалић је на-
правио Заседу батаљону, код крушке. Рашо Масло-
варић је био у претходници и издајници убили су 
га. — Раша Маеловарића. То је прва жртва у ба-
таљону. Погинуо је Рашо, комесар једне чете, на ј -
активнији комуниста из Божића, кога је омладина 
много цијенила и вољела. 

После ове акције ја сам из батаљона прешао да 
радим на терену и извршавао задагке за Божиће 
и за Андријевицу. Имао сам везу са другарицом 
Вуком, Ђоком Масловарићем, који је активно сара-
ђивао, а живео је илегално у селу. 

У августу месецу 1943. године био сам на за-
датку да обиђем Каменицу са Ђоком Масловарићем, 
братом Ђоковим Рајком и да скупимо прилоге који 
су купљени код Персе супруге Томе Савића и код 
Вуке Дедовић. И ја сам био код њих и добио сам 
информације. По дану се -нисам могао кретати, но 
само ноћу. Наређење је било да не иде један сам 
него по двојица. Падала је киша сву ноћ, имао сам 
неки капут на себи и заспао сам а ујутру кад је 
угријало с у н ц е . . . била је једна велика буква, око 



ње су биле лијеске. Некада смо под том буквом 
држали и састанке, угледао сам Ђуличане, неке 
сам познавао, уперили су машинке на нас и када 
сам видео да смо опкољени није ми ништа преостало 
него да бацим бомбу. Ра јко није имао оружја, Ђоко 
је имао пушку, ја сам откачио једну бомбу и по-
којном Р а ј к у рекао бацај бомбу. Када сам ја њему 
дао бомбу њега је метак погодио у врх главе. Ја 
сам такође рањен, али сам припуцао и кад сам пет 
метака испразнио'иза оне букве, они су се повукли 
доље према кући Јовановој и упалили Јованову 
кућу. Покојни Ра јко није успио да баци ту бомбу. 
Командир четнички био је жандармеријски наред-
ник, он се бацио около да нас опколи и ликвидира, и 
ту смо добили „помоћ" од Италијана, и да њих није 
било и њихових бацача и митраљеза ми се не би 
извукли одатле. Италијани кад су чули борбу, они 
нису знали о коме се ради мислили су да се при-
према напад на њих и осули су бацачима и митра-
љезима. Видео сам да се ломе гране и угледао једног 
Италијана. Ја сам потегао поред куће Радосаве 
Вулић тражио мало ракије, био сам сав крвав, и 
испод њене куће сам се завукао у неке лијеске. 
Рада Масловарића и Драгоје Бојовић четници су 

заробили, узели као таоце за собом. Четници кад 
год би пошли у акцију узимали су наше симпати-
зере као таоце. Гоша и Сека Радованова су дошле 
код мене јер сам двапут ударио камен од камен, 
а то је била наша лозинка, и оне су дошле до мене, 
извадиле поставу од мојег капута, превиле ме. Ја 
сам добро познавао та ј терен. Ту сам и козе чувао 
док сам био дечак. Оне су двије отишле преко 
ријеке и дошле су код Љуба Вукашиновића, отишле 
су после у Андријевицу код Драга Лончаревића који 
је им дао љекове, завоје и Љубо је организовао ку-
повину лекова и завоја. Ја сам око -пола ноћи пошао 
преко Великог крша у Кра јишта код Богића Вулића, 
дошао сам у партизанску базу и свим мукама био 
је крај . 

Четници нису дали да се Ра јко сахрани у гробље. 
Сахрањен је негде поред гробља. Ра јко је имао 17 
година, кад је погинуо. 

Ра јко је био соко сиви, добар, одлучан, храбар 
и веома поштен. Тако су четници убили у пролеће 
1943. године две лепе младости из Божића Раша 
и Ра јка . 

ДРАГО ВУЛИЋ 

ШПИЈУН У БРАШНУ 

Андријевица је 17. јула 1941. године ослобођена 
око подне. Цијело послије подне држе се говори. 
Весељу нема кра ја . Од радости нема се кад да се 
обаве послови. Никад нијесмо били на власти, никад 
се нијесмо договарали како да се организује, него 
како да се руши. Кад се весеље мало стишало, на-
виру један за другим проблеми. Долази један од 
устаника па ми каже, дознао сам нешто, а нијесам 
сигуран, да се официр ОВРЕ1) налази у к у ћ и . . . 
и да су га скрили у шкрињу с брашном. Били су 
опрезни, посматрали су с прозора. Када су видјели 
да идемо код њих, побринули су се одмах да га 
ставе гдје треба. Ушли смо: добар дан, добар дан. 
Кријете ли кога? Сикти лијепа жена, прва другу 
не стиже. Кога да кријемо? Па неког официра. 
Каквог официра, брекнула је. па јесте ли их заро-
били. Обавијештени смо да је Италијан, млад, 
згодан. Помислих, ова жена такође лијепа, много 

се копрца, муж је слуша, не проговара, слушају је 
и други. Реци ти мене жено, шта ти је у овом сан-
дуку? Одговара ко из пушке: брашно. Хоћете ли 
нам дати брашно за војску? Не, ето имате пун 
магацин. Хоћу баш да видим. Отварам сандук: нос 
и уста напоље, а сав са униформом и ципелама у 
брашну. Извлачимо га напоље. Право страшило, 
људска биједа кога је лудило ухватило од страха. 
Хоћете ли га отрести, питам змију што сикти. Па 
нећете га ваљда хапсгати, прави сте безбожници. 
Остала је млада и лијепа хришћанка да лије сузе 
за шпијуном. 

Два друга су добила задатак да га спроведу у 
штаб у Колашин. Официр ОВРЕ — шпијун — успио 
је да побјегне. Када су Италијани поново заузели 
Андријевицу, официр ОВРЕ поново је дошао да са 
својом пријателЈицом прави погачу од истог брашна. 

СПАСОЈЕ ЂОКОВИЋ 

А Н Е Г Д О Т Е 

Када се група андријевичана у љето 1937. године 
упутила према Трешњевику, с циљем да се пребаци 
у Шпанију, за њима су, такође аутом, пошли Марија 
и Бранко Лончаревић, да своје синове врате са тог 
пута. Сустигли су их тек код Лијеве Ријеке и у 
кафани Оровића, у присуству цијеле групе — Ра -
дован Кујачић, Богић Дедовић, Душо Лончаревић, 
Бра јо Дерковић, Драго Вулић, Владо Лончаревић 
и Велиша Јолић — Марија се прво обратила своме 
куму Радовану: 

— Куд си кренуо ти, на зли пут, дретво стара?! 
— Кумо Марија, на зли пут ти враћаш Душана 

а ја идем на добри пут и да промијеним униформу 
— држећи се за капут, који је био сав у закрпама, 
одговори јој Радован на далматинском нагласку. 

' ) О В Р А — О б а в е ш т а ј н а с л у ж б а ф а ш и с т и ч к е И т а л и ј е . 

Из Лијеве Ријеке вратили су се ДушО и Владо, 
док су остали наставили пут до у Ситни Вјетерник, 
испод Палева Бријега, одакле је групу вратио 
Вуксан Цемовић. 

— Проваљени смо, отишло је неколико бродова 
за Шпанију а један је блокиран у Котор — рекао 
им је тада Вуксан. 

Онда се Радован К у ј и ћ обратио Драгу Вулићу: 
— Драгићу, ајдемо ја и ти пјешице и ако нас 

уфате горе нам неће бити него што је сада. 
У Андријевицу је ипак цијела група дошла у 

пратњи жандарма. На јтеже су били осуђени Богић 
и Радован а остали на мање временоке казне. 

Пред одлазак за Шпанију, 1937. године, са групом 
Андријевичана, Богић Дедовић је журно ушао у 
кројачку радњу Воја Рачића да узме тек своје са-
шивено одијело. Узимајући га, рече Воју: 



— Шиће ће ти платит Ларго Кабаљеро — и, 
изађе из радње. 

— Ко ти је то, Богићу? — викну за њим Војо. 
— Чућеш, не брини! — одговори му Богић на-

смијан и весео. 

* * * 

Навратила италијанска патрола, једног поподнева 
крајем 1941. године, у кућу Па ја Вучевића, на Вучцу 
кра ј Андријевице. Затражили ,,сливовиц". Пајо им 
изнесе киљњачу добре ракије. Позвали и чика Паја 
да им се придружи. „Причали" и „разговарали" али 
се разумијевали нијесу. 

Кад виђе Пајо да неће штету да му праве и 
претрес да му врше, донесе им и другу боцу ракије. 
Узграцијаче Италијани. Наздрављали су међусобно 
уз испијање чашица до дна. У један вакат, да би 
их се некако отарасио, Пајо им наздрави: 

— Е па, а јде у здравље талијанчићи, и како оно 
ви велите, Талијани вива, а дабог да да ви не буде 
глава ж и в а ! 

Не разумијући га, Талијани прихватише „здра-
вицу" куцнуше се са њим сва тројица уз повике 
„Грација" и „Евива" па му и они узвратише са: 

— Евивав Италија! 
— Евива, како да не, то је наш комшија — 

и одоше чашице на искап, уз неразговијетни Пајов 
коментар. Сада им Пајо опет узвраћа: 

— Да живи Црна Гора, евива Монтенегро! 
— Евива Монтенегро — прихваћа ју Талијани. 
— Евива, како да не, то је моја земља — додаје 

чика Пајо и испија чашицу. 
— Евива ре Емануело — дочекују Талијани новом 

здравицом. 
— Евива, како да не, то је наш зет — па ће 

на то: 
— Да живи краљица Јелена, наша одива! 
— Евива реди Јелена — прихватају Талијани и 

испијају чашице. И тек што им је чика Пајо н а -
пунио чашице, један од ших једва устајући викну: 

— Евива Дуче! 
— Евива — викнуше сва тројица и испише чаше, 

једва се држећи на ногама. 
— Е, тога ви ја не познајем — рече чика Пајо 

и не испи чашицу нити устаде на ноге, окрену 
главу на другу страну љутито коментаришући нешто 
што га нијесу Талијани разумјели, али их то раз-
љути и чика Пајо не прође добро. 

* * * 

На једном скупу, послије ослобођења Андрије-
вице, кра јем 1943. године, јави се за ријеч и један 
сељак из Грачанице. Устаде, испрси се, мало по-
кашљуца, па се повишеним гласом обрати скупу: 

— Другови и другарице, ћера (ишао) сам и ја 
са овом нашом славном Партијом још од триес де-
цете и од тада стано носим црвени џамадан и увијек 
садим руски компијер и . . . 

Од силног пљеска, граје и смијеха више се није 
могао чути, па мало љут, прекиде говоранцију, 
ману руком преко себе и сједе. 

* * * 

У Београд дошла Четврта пролетерска црногор-
ска бригада, пред одлазак на Сремски фронт, по-

четком јануара 1945. године. Смјестила се у школи 
„Војислав Илић". 

Тих дана дође и наређење за устрајавање бо-
рачких спискова и наоружања. Комесар чете, Бра јо 
Ђерковић је том приликом питао свог борца пред 
четом о подацима, објашњавајући им претходно шта 
се тражи. Дошао ред и на Богдана Ђорђијевића, из 
Мурине, који је у чети био познат као добар борац, 
друг и шаљивчина. 

— Боле, дужност? 
— Помоћник ггушкомитраљеза! 
— Колико метака? 
— Триста ми се никада с леђа не скида! 
— Добровољно или мобилисан? 
— Добровољно — три друга по мене дођоше и 

добровољно ме одведоше! 

# # # 

Средином августа 1943. године навратила мили-
ција Ђока Рачића, једна група на чело са њим, 
у кафану Насте Дедовић, послије обезбеђења чет-
ничког багињања у село Бојовиће. Тада су четници-
-рогљаши батинама тукли Лека, Десу, Вука и Вулку 
Дедовић из села Божића . 

О том свирепом к а ж њ а в а њ у Скојеваца Дедовића 
развезли причу и Ђокови измећари у Настиној 
кафани . Међу њима је био и Настин прстенски 
ђевер, Ново Ђолев. Слуша Наста њихов разговор 
и износи им наручено пиће, али и не в јерује да су 
то рогљаши учињели и над дјевојкама, па упита 
ђевера: 

— „Јел' истина ово ђевере што причају?" 
— „Јес, вала". 
— „А је си ли, ђевере, био и ти тамо и гледао?" 
— „Јесам, вала — одговара Ново иепијајући 

чашу ракије и не гледајући у Насту". 
— „И имао си ту пушку?" — наставља Наста, 

показујући прстом на њу, коју је на леђима носио 
Ново. На њен повишен глас у кафани се жагор за 
моменат притаји и сва п а ж њ а присутних плаћеника, 
талијанских слуга, се усмјери на Насту и Нова. 

— „Јесам, вала" — одговара покуњено Ново, не 
гледајући Насту. 

— „Е, ђевере, попишам ти се на ту пушку, кад 
нијеси те ђевојке заштитио, а да си у пјесми би се 
опјевао, овако ћеш ко пас погинути"! — скреса му 
Наста у брк и пође у кужину. 

— „А, чусте ли, браћо, шта ми рече!" — узвикну 
запањено Ново, враћа јући чашицу не испијену на 
сто, гледајући Ђока и дружину. 

— „Шта си тражио добио си, Ново Ђолев" — 
рече му љутито Ђоко и изађе први из кафане па 
за њим остали и на кра ју Ново са пријетњом и 
псовком. 

Насту — удовицу са петоро дјеце, партизанску 
ма јку и прије овога, затварали су и Италијани и 
четници као „партизанску помагушу", „партизан-
'ског извештача" и „партизанског штићеника". 

# # # 

И Андријевица је имала поп^ у својим редовима 
који је био против окупагора и домаћих издајника 
још од устаничких дана — Богдана Вуковића. Њега 
су по „потреби божјој" пензионисали прије времена 
још у бившој Југославији, због сукоба са ондашњим 
режимима, које је црква подржавала али не и он. 



Он је један од првих вијећника био на првој 
оснивачкој скугпнтини ЗАВНО Црне Горе и Боке 
у Колашину, новембра 1943. године. 

Половином маја 1943. године Нијемци су похва-
тали четничке главешине у Колашину и камионима 
их повели преко Андријевице према Пећи. На крат-
ком застоју у Андријевицу, чика Богдан препозна 
брадоњу и зликовца Павла Ђуришића. 

И поред њемачког стражара, чика Богдан приђе 
камиону, пљуну 6а четнике и рече: 

„Пасја ви погибија рукла, зликовци једни!" 
Чика Богдан није ни знао да су му Нијемци 

тога дана убили сина Миша, захваљујући овим 
зликовцима у камиону. 

* * * 

Средином 1942. године погинуо неки четнички 
главешина. Спровод прошао и кроз Андријевицу. 

И поред четничког наређења многи андријевичани 
нијесу присуствовали спроводу кроз варош, нити 
испраћају за село. 

Посматрајући пратњу са балкона зграде Веља 
Дедовића, гдје је становала породица попа Богдана 
Вуковића, Јана, његова жена се окренула у моменту 
када је четнички спровод пролазио поред зграде. 

— „Не окрећи задњицу, попадијо, него се по-
клони спроводу"! — опоменуо ју је неки четнички 
старјешина. 

— „Моја је и окрећем ју куд ми је воља" — 
пркосно говори попадија Јана. 

Нијесу јој четници остали дужни, који су тада 
били страх и трепет за нејач у овом крају . 

Припремили и обрадили: 
ЂОША ЂОРЂИЈЕВИЋ, 

БРАЈО ЂЕРКОВИЋ. 

ОДИСЕЈА ОД ЛОГОРА ДО 
ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА 

Почетком јануара 1944. године штаб Другог удар-
ног корпуса поставио ме је за команданта Комског 
партизанског одреда. Дужноет сам примио 2. фебру-
ара 1944. године и на тој дужности остао до поло-
вине априла. Пре тога сам био у Извршном среском 
народноослободилачком одбору. 

У Андријевици је ситуација и војнички и поли-
тички била веома сложена. Само подручје се гра-
ничи са Албанијом, преко те територије одржаване 
су везе са Косметом, са албанским партизанима 
такође. 

Један батаљон Комског одреда налазио се на 
Улотини. Командант је био Богић Влаховић. Он је 
имао најозбиљнији и н а ј т е ж и задатак, јер је тре-
бало да штити границу од упада фашистичких 
банди из Плава, Гусиња, од четничких група које 
су послије капитулације Италије биле разбијене и 
налазиле се углавном у Врмоши. Ми смо имали 
доста добро организовану обавештајну службу. Зна-
ли смо ко се налази у Врмоши од четника са тери-
торије Андријевице, Берана, Колашина. 

Штаб одреда обухватао је и територију Кола-
шина, Андријевице, Берана и Рожаја , тако да се 
војнички овако покривало прилично велико под-
ручје. Улога и мјесто одреда у нашем рату позната 
је. На нашој територији су се тада налазиле и 
Четврта и Пета црногорска бригада, тако да је одред 
у свакој прилици на јт ј ешње сарађивао са бригадама. 

Објашњавали смо у сваком селу политичку си-
туацију на бојиштима Европе, поготову у Југосла-
вији, гдје је све слободна територија, гдје су главни 
судари непријатељских снага са партизанским, 
какве смо све побједе извојевали. 

Остала ми је у изузетно лијепој успомени са-
радња Штаба одреда са Среским комитетом у Ан-
дријевици и Командом мјеста у Андријевици. По-
знато је да су све команде мјеста, по формацији 
и ондашњим обичајима, биле везане за партизански 
одред на тој територији, до формирања команде 
подручја. Када је основано подручје у Беранама, 
команде мјеста биле су везане за та подручја и 
одред је постао чисто оперативна јединица која је 
требало да штити подручје. 

Од 1941. године до 1943. године провео сам у 
италијанеким заробљеничким логорима као резервни 
официр бивше југословенске војске, јер сам пао у 
заробљеништво 1941. године. Био сам активан у ло-
горима као члан Партије, и у једној организованој 
групи пребјегао на територију Југославије. У Слове-
нији сам узео учешћа у борбама као војник. Пошто 
је Врховни штаб био извјештен о великом приливу 
официра и војника из Италије послије капитула-
ције Италије, међу именима официра који су дошли 
било је и моје. Неколико другова из Политбироа 
познавао сам из предратног периода. Добио сам 
наређење да на најбезбеднији могући начин, од је-
динице до јединице, дођем у Врховни штаб. Тако 
пред Засједање АВНОЈ-а дошао сам у Ја јце . Тамо 
сам провео мјесец дана на раду у Врховном штабу. 
Предложено ми је послије засједања АВНОЈ-а да 
пођем на рад на територију Црне Горе у свој з а -
вичај у Васојевиће. Са одушевљењем сам примио 
такав задатак. На дан 13. јула требало је да пођемо 
за Црну Гору. 

Што се тиче живота у логорима, он је био врло 
тежак. Извесно вријеме, док смо били у Брези, 
владала је маларија и дезинтерија, и скоро смо сви 
од тога тешко боловали. Само моја физичка конди-
ција учинила је да то преживим. Гладовали смо, 
било је малтретирања. Упућени смо у Италију, логор 
„Аверса", гдје је било 380 официра. Међу њима је 
било око десетак генерала бивше југословенске 
војоке. Кад смо долазили у та ј логор, било нас је 
23 официра. 

Цио логор је већ знао за устанак у Црној Гори 
и за оружане борбе у читавој Југославији. На 
улазу, свих 380 официра је изашло да нас виде. 

Никада нећу заборавити кад је један млад човјек, 
прилично физички развијен, рекао: „А, то су ти 
црногорски комунисти, ма јку им покварену, све ће 
то Дража поклати на терену, а ми ћемо њих средити 
овдје"! Нисам знао ко је он, али сам му рекао: 
„Стојимо ти на располагању кад год хоћеш да се 
обрачунамо, само се добро припази"! 

Кад смо дошли у једну бараку, замном је дошао 
један друг, загрлио ме је и рекао: „Ја сам Родић! 
Друже, извини не знам ко си, али ја сам предратни 
члан Партије. Та ј ко ји те је сачекао, то је син 
познатог Драшковића министра унутрашњих по-
слова и творца „Обзнане". 



Зиам да је та ј Драшновићев син данас уредник 
„Србобрана" и руководилац четничких ортанизација 
у Америци. 

Родић је испричао да је једини комуниста у ло-
гору, али да има приличан број симпатизера, да су 
га карабињери хапсили, а ова група Драшковићева 
га је и премлатила и да је десетак-петнаест дана 
био у ћелији. Кад смо изашли увече да шетамо, 
узео сам га под руку. Кад смо наишли покрај Дра-
шковића, ја сам се зауставио и рекао: „Поручниче, 
сад знам чији сте син, и ко сте и знам шта је било 
са овим мојим другом. Ко се усуди на једног од нас 
руку да дигне, та ј зору дочекати неће"! Пријатно 
ме је изненадило кад ми је пришао један од ста-
ријих другова и рекао: „Ја сам Владимир Симић, 
адвокат из Београда, драго ми је да се упознамо, 
припадао сам демократској странци"! Успоставили 
смо веома срдачно пријатељство и могу рећи да је 
од првих дана био наш симпатизер. Он је био човјек 
који је из италијанских новина умео да извуче, за-
биљежи вијести. Давао је обавјештења о борби у 
Југославији од Словеније до Македоније, о устанку, 
јер су италијанске новине писале о својим губи-
цима и о „побједи" над партизанима. То је за нас 
много значило. 

Ми смо доцније били одвојени, послали су нас 
у логор звао се „Корте мађоре". Ту је већ био орга-
низован партијски рад, имали смо часове, црора-
ђивали материјал, подмићивали смо војнике и до-
бијали материјал штампан на италијанском језику, 
као на пример „Капитал". Имали смо и неколико 
вредних предратних комуниста који су били са нама 
у логорима. Чак смо организовали и народноосло-
бодилачке одборе у логорима. Организовали смо 
курсеве и то легално, којима је свако присуствовао 
кога смо позивали, јер смо обрађивали такве ствари 
које су интересовале све напредне људе. Један од 
предавача био је Јаков Јаковљевић, предратни члан 
Партије, познати писац, био је и Милан Бартош, 
познати професор на Правном факултету, од првог 
дана имао је д р ж а њ е као да је био члан Партије. 
Имали смо свој одбор у логору, јер је наш старје-
шина логора морао бити најстарији официр. То је 
био пуковник Божић, који је био ађутант краљичин, 
али је имао држање као један од на јближих симпа-
тизера Комунистичке партије. У том одбору био је 
и Јаковљевић, био је и Бартош. Осим тога били су 
и млађи официри, капетани, поручници и потпору-
чници, па сам био и ја делегиран од стране Партије. 

Кад сам дошао у Врховни штаб, написао сам де-
таљан изв јешта ј о раду, о свим људима, па и о Бо-
ж и ћ у и он је убрзо унапређен у чин пуковника, 
а касније је постао генерал и први командант наше 
Академије у Сарајеву. 

Од комуниста сјећам се да је био Кошир, пред-
ратни члан, касније је радио у Савезном СУП-у, 
био је и Богдан Пешић, новинар, па Вељко Дра-
кулић, предратни члан Партије, касније у УДБ-и за 
Хрватску. У логору га је затекла капитулација 
Италије и он је организовао устанак, тако да су 
успјели побјећи на слободну територију. Тамо је 
био и син Бенета Круља, и он је имао изванредно 
држање. Он је докторирао у Паризу, мислим да је 
био члан КП Француске. Сјећам се да је био изу-
зетно марксиетички образован, држао нам је из-
ванредна предавања. 

Из нашег к р а ј а је Богдан Бабовић врло активан. 
Његов млађи брат био је у мојој пратећој чети у 
штабу Комског партизавског одреда у Андријевици. 

Једнога дана улази курир и к а ж е : „Друже ко-
манданте, тај и та ј Бабовић ж е л и код тебе"! Кажем 
— нека уђе. Уђе та ј човјек и к а ж е : „Друже коман-
данте, да ли си био у заробљеништву у Италији"? 
К а ж е м — јесам. Питао ме је: „Да ли је мој син 
Богдан био с тобом у логору? Поштено ми реци 
какво је држање имао"! Мене је то изненадило, 
отац сељак, не пита за судбину сина интелектуалца, 
правника, него — какво је држање имао. Велим 
му — имао је врло добро држање! Знаш због чега, 
каже, друже команданте, ја сам у првом свјетском 
рату био јунак и овај млађи син код тебе, неће те 
оставити у окршају кад ти треба, поуздан човјек 
ће ти бити. А Богдан ми је на ујаке. Ја сам се 
насмијао и рекао: „Пошао је у Швајцарску, али 
буди сигуран и тамо ће добар бити, јер он је рођен 
за агитацију и пропаганду, не мора свако бити рођен 
за пушку! Доста је да си овог дао који је код мене, 
а мило ми је да сам ти то рекао за Вогдана. Као 
данас да гледам тог сељака, који седи предамном 
и говори о два своја сина. 

Када је Италија капитулирала, то смо чули од 
стражара-карабињера. Ми смо одмах сазвали одбор 
код Божића, одредили да Божић са нама двојицом 
пође код команданта логора. Италијански пуковник 
није хтио да одмах расформира стражу и да пусти 
официре куд ко хоће да иде. Опирао се и рекао 
да он то не сме, да нема таква наређења од команде, 
да мора да сачека. Ми смо га упозорили да Нијемци 
журе ка Риму и да ће наићи и окупирати логор 
и да ће он одговарати због тога пред савезничким 
властима. Божић му је том приликом рекао: „Го-
сподине пуковниче, ја, као пуковник југословенске 
војоке, као савјетник Енглеза и Американаца, опту-
жићу вас и бићете стријељани ако нас не пустите 
из логора"! 

Наредио је и ми смо сви изишли из логора. Имали 
смо исцртане планове куда треба ићи до слободне 
територије. Ипак нису сви пошли пут Југославије, 
било их је који су пошли пут Рима и тамо сачекали 
савезнике, међу њима је било неких старих кому-
ниста. 

Могу рећи да се већина Црногораца прикључила 
партизанској борби у Словенији. Ми смо одмах 
ступили у одреде и почели да се боримо као н а ј -
обичнији борци. Запажени смо као храбри људи, 
тражени су о нама подаци и врло брзо смо поста-
вљени за команданте чета, батаљона, замјенике 
команданата бригада. 

У Андријевици смо имали добро организовану 
обавјештајну службу. Једном су наше патроле ухва-
тиле у засједи (имали смо обавјештење да ће наићи) 
четничког курира. Нашли смо сва писма која су 
била упућена за њихове везе на територији Андри-
јевичког и Беранског среза. Главна веза је био један 
поп, који је на вријеме дознао да је ухапшен курир 
па је побјегао у Албанију. Али то нам је ипак много 
помогло. Сазнали смо за неколико људи у Андрије-
вици, који нам нису дотле били сумњиви, да су 
четнички сарадници. Али увјерили смо се и за неке 
друге људе, за које смо већ знали да су четнички 
сарадници. Тако да смо ми извршили свој задатак. 
Похапсили омо те људе и ослободили смо се не-
пријатеља међу нама. 

Врло добро се сјећам хапшења тог курира. Пошао 
сам у обилазак батаљона на Мурину. Успут сретам 
патролу која води једног човјека, добро грађеног, 
везаног. Вођа патроле рапортирао ми је: „Друже 
команданте, ухапсили смо четничког курира у за -



сједи! Ми смо знали за н»ихове пролазе и поста-
вљали смо патроле"! 

Наравно вратио сам се одмах у одред, мало ра-
зговарао са њим. Позвао сам човјека из обавје-
штајне службе, то је био официр Поповић. Добили 
смо врло исцрпна обавјештења. 

Не могу сад да се сјетим имена главног нашег 
обавјештајца, то је један сељак, као да сада гледам 
његов лик, врло племенит, -врло честит, висок, лијеп 
човјек, одлично је говорио албански језик и једном 
месечно је ишао у Врмошу, тамо је имао старе своје 
пријатеље, обучен у албанско одијело, доносио је 
до детаља податке чак у чијој кући се налази ко 
од четника. 

Предлагао сам штабу корпуса да нападнемо Вр-
мошу, да је опколимо и да ту жива душа не може 
изаћи, да четнике заробимо, а албански ж и в а љ да 
не дирамо, јер њих никад нијесмо ни дирали. Тра-
жио сам одобрење од Штаба корпуса да извршимо 
ту операцију у садејству са Петом црногорском, она 
је онда била лоцирана у Андријевици, командант 
је био тада Вујадин Поповић. Ми смо заједнички 
направили план, наредба је била написана, потпи-
сана је и наређен је покрет у пола ноћи. 

Али тога дана по подне почео је да пада снијег 
и кад је требало да кренемо, онијег је био виши 
од метра. Пут смо одложили, јер нема јединица које 
би могле прокрчити пут испод Комова по таквом 
снијегу. 

И данас жалим за том пропуштеном приликом 
да заробимо Васојевићке четнике. Јер су тамо сви 
били на окупу и сви би били изненађени и ми 
бисмо их заробили такорећи без борбе. 

Доцније, када сам премијештен у Штаб Другог 
ударног корпуса, сазнао сам да је онај наш обавје-
штајац, вршећи та ј задатак био откривен, да су га 
раниле четничке патроле из Врмоше, он је пуцао и 
убио три четника. Онако рањеног, снијег га је за -
трпао и тек у прољеће су га пронашли смрзнутог. 

Не могу да се сјетим како се звао та ј човјек, али 
мислим да би било веома важно и веома поштено 
сачувати од заборава његово име. 

Један од занимљивих момената за вријеме мог 
боравка у Андријевици, био је кад смо добили за-
датак да прихватимо једну енглеску мисију која је 
напуштала албаноку територију, јер је из Дражиних 
одреда прешла у Албанију. Ми смо је прихватили, 
спровели у Беране и дошао је авион по њих. Био 
је један мајор, са пет-шест радио телеграфиста. 
То је била сензација за читав онај наш крај , да 
енглеска војна мисија напушта четничке штабове, 
долази код нас и враћа се у Лондон. Поготову нам 
је то изванредно служило за агитацију, за наш 
доказ признања наших успјеха на свјетском плану. 

Ова друга мисија је прихваћена у Андријевици. 
Енглески мајор се звао Питер Кент. Сјећам се, када 
је дошао, био је постројен један батаљон у Андри-

јевици пред Штабом одреда, гдје смо одабрали једно 
200 омладинаца и послали их да попунимо бригаду, 
која је тада формирана. Ти омладинци били су 
постројени пред штабом чекали да их позове ко-
мандант. Изашао сам, мајор Кент је замолио да 
изађе самном. Један од командира чете поднио ми 
је рапорт. Врагили смо се, Кент је говорио ф р а н -
цуски, а пошто сам и ја као ђак знао нешто ф р а н -
цуски, споразумјевали смо се некако. Никад нећу 
заборавити његово дивљење кад је видио те омла-
динце како су опремљени, видио њихову готовост 
за пут у бригаду. 

Ту се сјатила читава Андријевица, јер понедељ-
ком је био пазарни дан. То је заиста била сенза-
ција да енглеске војне мисије напуштају четничке 
штабове и враћа ју се нама. 

Добро се сјећам и мисије која је дошла преко 
Србије с Бејлијем, имали смо заједнички ручак у 
кући Вујошевића. То је била једна од богатијих 
кућа, знам да је снаха Вујошевића говорила добро 
енглески, јер је била рођена у Америци. Бе јли је 
изванредно говорио српски. На том ручку били смо 
Саво Бурић и ја и са Бе јлијем водили разговор 
скоро три пуна сата. Он се интересовао за ситуацију 
код нас, гледао слободну територију, изненадио се, 
чуо је за Сава Бурића, храброг команданта Четврте 
црногорске. 

Павле Јовићевић је такође врло често долазио 
код нас и давао нам податке о стању на Косову и 
Метохији, у Албанији итд. Знао је врло лијепо да 
говори и у пријатној успомени су ми остали ти дани. 

У оно вријеме био је у Андријевици организован 
виши партијски курс за политичке раднике на те-
рену и политичке комесаре из неколико наших 
јединица. 

Партијским курсом руководио је Вељко Мићу-
новић, а трајао је скоро месец дана. Предавачи су 
били поред Вељка Мићуновића, Митар Бакић, Јово 
Капичић, а и Б л а ж о Јовановић је долазио и гово-
рио курсистима. И ја сам курсистима говорио о 
утисцима са пута по Југославији. Јер кад сам по-
бјегао из заробљеништва, прешао сам читаву Југо-
славију и наравно видио много чега. Видио сам 
борбу у Словенији, борбу у Хрватској, у Босни, до-
живио Засједање А В Н О Ј - а . . . То је било јануара 
или фебруара 1944. године. 

И Друга српска пролетерска била је на нашем 
терену, сјећам се команданта Мораче, ко ји је ко-
мандовао кра јишким јединицама. Посебно се сјећам 
када је дошао Покрајински комитет за Србију, 
сјећам се једног предавања Моме Марковића у Б е -
ранама, када је говорио о политичкој ситуацији у 
Србији. Онда је био и покојни Крцун, дошао је био 
код нас. Сјећам се колико су другови из Србије 
били изненађени гостопримством у онаквој не-
маштгши. 

ВЛАДО САИЧИЋ. 

СРЕСКА КУЈ1ТУРНО-УМЈЕТНИЧКА 
ГРУПА 1 

Идеја за формирање културно-умјетничке групе 
у Андријевици за време Народноослободилачке 
борбе, потекла је одмах послије ослобођења Андри-
јевице. Иницијатор реализације ове идеје био је 

Срески комитет Партије, односно ондашњи секретар 
и организациони секретар Бећо Башић и Спасоје 
Ђаковић. 

Дана 14. октобра 1943. године позван је у Срески 
комитет Партије Мићун Новићевић и постављен му 
је задатак да хитно формира културно-умјетничку 
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групу од напредних омладинаца и омладинки из 
Андријевице, а по потреби и ширег подручја среза. 

Већ 15. октобра 1943. г. група је имала следећи 
састав: 

— Лопчаревић Косара 
— Милачић Горица 
— Бјелановић Војка 
— Дедовић Деса 
— Ћулафић Чедо 
— Вулевић Миличко 
— Шошкић Бошко 
— Лончаревић Владо 
— Шаровић Жарко 
— Ћулафић Брано 
— Марић Дашо 
— Дедовић Миња 
— Драговић Роса 
— Лончаревић Слава 
— Ђерковић Брајо 
— Радовић Веско 
— - Шошкић Војо 
— Бјелановић Веско 
— Лончаревић Симо 
— Божовић Кољо 
— Марић Божо 
— Алексић Раде 
и — Новићевић Мићун 

(Дедовић Миња, Лончаревић Косара и Милачић Го-
рица имале су своје задужење у омладинокој орга-
низацији и Народној власти, а додељене су групи 
на испомоћ од њеног формирања до пролећа 1945. 
године). 

Ово је била прва културно-умјетничка група 
формирана на слободној територији Црне Горе, која 
је одмах прерасла у мобилизатора одашиљања 
нових бораца за Народну војску и током времена 
је постала први и прави истински носилац и сејач 
социјалистичке културе по забаченим селима и за -
сеоцима андријевичког среза. 

Као мобилизатор одашиљања нових бораца на 
фронт екипа је била често десеткована. Међутим 
нове снаге еа терена су пристизале и група је из 
дана у дан била све чвршћа, јача и квалитетнија, 
прерастајући у војну јединицу са својим руково-
дећим кадром и СКОЈ-евском организацијом која 
је формирана децембра 1943. године. 

Као ноеилац и сејач социјалиетичке културе, 
група је обишла у току рата сва села и засеоке ужег 
и ширег подручја Андријевице укључујући и под-
ручје Плава и Гусиња, ширећи међу вародом и бор-
цима пролетерских бригада, које су често боравиле 
на овом терену, презир према непријатељу, изда ј -
ницима и колаборационистима, развија јући при том 
љубав према Комунистичкој партији, борцима наше 
Армије и свему прогресивном што је Народноосло-
бодилачка борба у току рата стварала и створила. 

Програм де углавном био усредсређен на обога-
ћивање и оплемењивање личности, на развијање 
љубави према свом народу, окупираној домовини 
и циљевима Народноослободилачке борбе. Наетојало 
се да се појача храброст, пожртвовање, борбеност 
и издржљивост у борби, затим ведро расположење 
и подизање морала код народа у оним најсуровијим 
данима наше историје. 

Алексије Обрадовић, Чедо Вуковић, Бошко Кићо-
вић и Ра јко Ђукић писали су бројне пригодне ске-
чеве о времену и тренутку у коме смо се валазили. 
Ти скечеви су писани са широким регистром мо-
тива, са богатим спектром идеја, са разумевањем 

времена и ситуације у којој смо се налазили и 
пуним познавањем средине у ко јо ј смо живели. 
Такав наш програм је био употпуњен и са делима 
Стерије, Цанкара и Нушића, па је имао и забавља-
чки карактер, који је био веома потребан и пожељан 
у оно вријеме и за оне прилике. 

Тим програмом који је био употпуњен хорским, 
рецитаторским и музичким дјелом, обишли смо чи-
таво подручје Косова, пружа јући тиме пун допри-
нос проширењу и учвршћењу братства и једииства 
— једвој од ва ј знача јни јих тековина наше револу-
ције. Тим истим програмом обишли смо и најзаба-
ченије засеоке андријевичког среза, који су у рат-
ном вихору још увијек били окриље заседа и смрти. 
Међутим, није се презало од опасности. Ми смо из-
вршавали свој задатак да јући допринос Револуцији 
и слободи. Ж и в а љ из засеока и села: Шекулара, 
Краљских Бара, Лијеве Ријеке, Коњуха, Кути, Це-
цуна и многих других није тада знао, или је можда 
врло мало звао шта је позориште, али су нас свуда 
пуним срцем дочекивали. Ж е н е у црниви, чи ји су 
на јближи погинули, а куће претворене у згаришта, 
долазиле су на приредбе са својом дјецом и заједно 
са глумцима са сцене повремено плакале, повремено 
туговале, а у појединим моментима се и смејале 
заборављајући за тренутак сурову стварност. Била 
је то обострана идентификација : глумци су се по-
истовећивали са судбином народа, а ови пак са 
глумцима и њиховим радом. Била је то за нас в а ј -
већа ваграда и озбиљан допринос бомбардовању не-
пријатеља са позорнице звуком струна, пјесмама 
и ријечима које су временом постајале оружје јаче 
од ватреног. 

Како је било дивно посматрати призоре кад нам 
мајке са пуним поверењем и у пуном ратном оду-
шевљењу послије приредбе прилазе, пружа ју нам 
у загрљај своје омладинце и омладинке уз ријечи: 
. . . „ево вам их, нека и наша дјеца корисно послуже 
дијелу слободе и Револуције." 

На нашем терену повремено су боравиле проле-
терске бригаде. Скоро сваког другог или трећег дана 
приказивали смо им свој програм. Није било не-
обично видјети да поједини борци учествују у про-
граму заједно са нама. Из Четврте пролетерске 
бригаде често је узимао учешћа у нашем програму 
Иво Пековић, из Треће дивизије Рашо Дракуловић, 
а из Друге Далматинске већи број другова. Данима 
су нам пружали помоћ, углавном саветодавно, 
С. Бомбарђели (Други корпус) и Лукатели из Друге 
пролетерске дивизије. Овакву чврсту повезаност 
на релацији: народ—армија могла је да створи 
само револуција и борба за слободу своје земље, 
само народ и армија које је зналачки предводила 
Комунистичка партија Југославије на челу са 
другом Титом. 

Познато је, да је револуција инспиративна снага 
и неисцрпно врело за ствараоца на свим пољима 
дјелатности. Наша културно-умјетвичка група, која 
је израсла из Револуције, у домену својих моћи у 
оно вријеме и за оне прилике, заиста је много ства-
рала и створила идући у корак са временом у дру-
штвевој својиви и духовној клими каква је онда 
наша била и какву смо <онда мп стварали. 

Наша културно-умјетничка екипа је организа-
ционо припадала среском Народноослободилачком 
одбору. Међутим, за вријеме читавог њеног рада, 
иста је била са пуно бриге негована од Среског 
комитета Партије и СКОЈ-а . Повремено по задатку 
на испомоћ помагали су нам у на јтежим данима 



омладински руководиоци и представници Народне 
власти: Нововић Војо, Мемић Мустафа, Савовић 
Божо, Авдић Аљо, Обрадовић Алексије, Божовић 
Илија и др., а све са циљем да се што више помогне 
на извршењу деликатне мисије коју је ова култур-
но-умјетничка група заиста часно и са пуно досто-
јанства извршавала у току рата. 

Почетком 1944. г. група је бројно нарасла на 
преко 40 чланова. То је^ било баш у оно вријеме 
када су пристигли на слободну територију напредни 
омладинци и омладинке са терена Плава и Гуеиња. 
Освежење и успон екипе је нарочито настао до-
ласком познатих омладинаца: Власта Кнежевића, 
Зухдије Шабовића, Нумана Реџепагића, Рама Во-
допића, Османа Чекића, Назифа Луцевића, Меда 
Пировића, Рустема Радоњчића, Нура Хота и омла-
динки Џеве Хот, Љ у л ж е Хот, Надире Ђурковић и 
Фадилије Ђурковић, из Полимља: Вјере Ћ у л а ф и ћ 
и Десе Вуканић и из Лијеве Ријеке: Бебе Мило-
шевић. 

Посебно појачање за развој и прадор културно-
-умјетничког рада у овом периоду представља до-
лазак у екипу Мома Лончаревића, Чеда Вуковића, 
Ра јка Ђукића и Данила Јо јића ко ји су до тада били 
на раду при комитету, у војсци или Народној власти 
и који су као руководећи кадар одиграли значајну 
улогу на њеном учвршћењу и подизању њеног 
угледа на један заиста признати и за оно вријеме 
и за оне прилике завидни умјетнички ниво. Такође, 
нешто касније допринело је успону умјетничког 
нивоа екипе и долазак Башка Кићовића, Милоша 
Бакића, Максима Бакића, Вуксана Бакића и Р а ј а 
Вешовића. 

Крајем 1943. г. и почетком 1944. г. добровољно 
су приступиле екипи и напредне омладинке из 
Андријевице и ближе околине Аница Божовић, 
Драгица Дедовић, Гина Станић, Буба Лончаревић, 
Неда Сковић, Нада Савић, Вјера Бојовић и Дееа 
Кастратовић, а нешто каеније Деса Перовић, Дра-
гица Перовић, Драгица Савић и друге. 

И баш онда када је екипа постигла искуство и 
одређени квалитет, а и квантитативно је поетала 
најмасовнија баш онда када се наша земља чистила 
од последњих непријатељских остатака, у праско-
зорју нове слободе, негде првих дана месеца марта 
1945. г. ондашњи секретар среског комитета Партије 
Радојица Шошкић, саопштио нам је: „ . . . д а се на-
зиру коначни дани слободе наше земље и да је 
неминовно да људи из екипе преузму одтоварајуће 
послове у Андријевици или по терену среза, гдје 
ће самопријегорним радом изграђивати нову Југо-
славију исто онако како су је током рата стварали." 

Одајући нам пуно признање и захвалнаст за наш 
допринос, напоменуо је да и другови из Гусиња 
морају поћи на свој терен и баш онда када смо се 
те вечери љубили и кроз сузе растајали од њих, 
у ушима су нам као ехо одзвањале ријечи Силвија 
Бомбарделија, ондашњег руководиоца корпусне еки-
пе, а послије рата директора Сплитоке опере, изре-
чене негде почетком 1944. г.: „ . . . заиста сте срасли 
са глумом, пјесмом и овим народом дајући пун до-
принос Револуцији. Честитам. Само наставите." Ме-
ђутим ми смо се растајали — коначно растајали, јер 
то је са собом насила слобода коју смо сви тако 
жарко желели. 

Миња Дедовић, Каса Лончаревић и Горица Ми-
лачић, Скојевке од првих ратних дана, кооптиране 
су у Среско омладинско руководство, а радиле су 
на испомоћи у Народној Власти. Момо Лончаревић 
је много раније прешао у Трећу дивизију заједно 
са Нуманом Реџепагићем и Властом Кнежевићем. 
Чедо Вуковић и Ра јко Ђукић су се уокоро нашли 
на раду пропаганде при Покрајиноком комитету 
СКОЈ-а. Зухдија Шабовић је предузео дужност 
секретара Среског задружног савеза, а Мићун Но-
вићевић је постављен за члана Срескаг омладин-
ског руководства, а касније и аграрног повереника 
среза. 

Од првог кадра из екипе, временом су израсли 
у официре и подофицире ЈНА: Бра јо Ђерковић, 
Веско Бјелановић, Миличко Вулевић, Ж а р к о Ша-
ровић, Дашо Марић, Веско Радовић, Роса Драговић, 
Војка Бјелановић, Деса Вуканић и други, док су 
другови из Плава и Гусиња углавном преузели од-
говорне функције у амладинском руководству и 
Народној Власти на свом терену, а неки од њих су 
постали официри ЈНА. 

По некој нашој евиденцији, кроз екипу је у току 
рата прошло ако 150 омладинаца и омладинки, од 
којих су неки погинули, неки постали борци-офи-
цири ЈНА, а неки су се задржали читаво вријеме 
у екипи чинећи њено језгро. Због бројности кадра 
који је прошао кроз групу истичемо да је овај 
кратак осврт направљен углавном на почетни 
костур екипе, с тим што ће стварност неапходно 
захтјевати да се у наредном периоду направи један 
свеобухватни преглед настанка и развоја ове заиста 
јединствене групе која је у на јтежим ратним да-
нима са пуно ентузијазма извршавала свој часни 
задатак носиоца културе и мобилизатора на фронт 
на терену андријевичког среза да јући при том од-
говарајући допринос у борби за слободу. 

МИЋУН НОВИЧЕВИЋ 

НЕКА ЗАПАЖАЊА О РАДУ 
КУЛТУРНЕ ЕКИПЕ 

У селу Биоче код Подгорице (сада Титоград) где 
је оперисала V црногорска бригада у коју сам дошао 
из Колашина са друговима шоферима из ауто чете 
Н Корпуса, ја и Батрић звани Баћо Вулић распо-
ређени смо били у бригадну интендантуру, где смо 
остали неколико (15—20) дана. Спасоје Вучељић 
звани Кика и шофери Вељко Вуковић, Саво Радо-
њић и др. били су распоређени у друге јединице 
бригаде. 

Ту смо ја и Баћо радили поелове и обављали 
задатке које нам је давао економ Станко Јовановић, 

мислим да је био из Пипера, иначе рекоше да је 
био предратни члан КПЈ, а интендант бригаде био 
је Рако Перов (Радош Љумовић). Ту сам се и раз-
бољео па сам упућен на лечење у болницу која је 
била онда смештена у манастир Морачу. Дошавши 
ту случајно сам се нашао и са Васом Драговићем 
из Андријевице, беше рањен у руку. Након неко-
лико дана болница је добила покрет, моје здрав-
ствено стање било је све горе и теже тако да се 
не сјећам ко ме је насио и куда смо ишли, тек 
након неколико дана дашао сам к себи и видео 
да ме је Вукић Дедовић и његов млађи брат Шоро, 
који су онда били у економату болнице, која је тада 
била на Боану, нашли, средили ме и много. помогли 
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да се мало опоравим. Пошто сам се мало опоравио 
смештен сам био међу теже рањенике и болеснике, 
ту сам се видео и са Ра јком пок. Па ја Вучевића, 
беше тешки рањеник, рањен је био, како ми рече, 
у бици код Мојковца. И тако тешко, врло тешко 
рањен са неколико рана био је свестан, причао је 
са болесним и рањеним друговима и служио за 
пример како су се и како се држе Титови партизани 
и у на јтежим мукама. 

Пошто сам након лечења здравствено био нешгго 
бољи то сам због исцрпљености и изнемоглости, 
будући да је Андријевица тада била слободна, 
враћен кући ради опоравка. После неколико дана. 
када сам се мало опоравио прикључио сам се на 
рад у културну екипу Андријевице, која је онда 
радила под руководством Партије и СКОЈ-а . Рад 
ове екипе имао је великих успеха на политичком 
плану, јер је поред приредби које је давала у Андри-
јевици, одлазила и у околна села, давала приредбе, 
зближавала се са омладином и старијим сеоским 
становништвом и ширила идеје Партије, те тума-
чила циљеве борбе. Рад екипе темељио се на поје-
диним комадима и скечевима да прикаже рад не-
пријатеља свих боја од четника па до Немаца, коме 
служе, кога убија ју и прогањају, како хара ју и 
пљачка ју своју браћу и сиротињу. 

Поред села у непосредној близини Андријевице, 
екипа је одлазила у Краље, Трешњевик, Трепчу, 
Сеоце, Матешево, Баре Краљске и Лијеву Ријеку. 
Будући да је утицај четника онда био прилично 
јак, да су спроводили страховити терор над парти-
занским породицама и симпатизерима, над свим и 
сваким ко би само стао и разговарао са симпатизе-
рима партизана и покрета, то је разумљиво да је 
у таквој ситуацији рад екипе био отежан. 

Међутим, иако је страх од четничких репреса-
лија био велики, све приредбе су биле ванредно 
посећене, често није било места не само за седење 
већ и за стајање, што је па утицало на чланове 
екипе да приредбе што боље припреме и да се на 
том плану што више ангажују. 

Сећам се, а и поседујем једну фотографију чла-
нова екипе снимљену на Трешњевику приликом 
пута за Лијеву Ријеку. На фотографији се виде 
Алексеј Обрадовић, Чедо Вуковић, Чедо Ћулафић , 
Мићун Новићевић, Симо Лончаревић, Вујо Шошкић, 
Кољо Божовић, Миличко Вулевић, Веско Бјелано-
вић, Божо Марић, Горица Милачић, Слава Лонча-
ревић, Војка Вјелановић, Деса Дедовић, другарица 
Савић (имена јој се не сјећам), а тачно је и то да 
сви чланови нису могли бити обухваћени сликом 
због простора. 

Чланови екипе добили су задатке и радили оне 
послове за које су били по својој природи склони. 
Тако је Кољо Божовић био глумац, имитатор и ве-
лижи комичар, Чедо Вуковић режисер, а и писао је 
понешто за глумачку секцију. Мићун Новичевић 
диригент хора, Војо Шошкић, Симо Лончаревић, 
Божо Бацановић и др. били су свирачи у оркестру. 
Алексеј Обрадовић обично је био вођа пута и пре 
почетка приредбе говорио је (уводна реч) присут-
нима. Другарице су учествовале у глуми и хору. 

Покушаћу да опишем један наш пут од Андри-
јевице до Лијеве Ријеке. 

Зима је, снег велики од 50—80 с т . висине, идемо 
пешке, одећа слаба, обућа такође, ноге су нам 
квасне, ово повећава хладноћу, тешко је, на ј теже 
другарицама. Алексеј Обрадовић, Чедо Вуковић, 
Веско Бјелановић, Војо Шошкић наоружани су 

пушкама. Разумљиво иде се кроз села у оно вријеме 
четнички оријентисаних, па отуда и предострожност 
јер непријатељ не спава, четници су врло активни. 
Треба, а и мора се бити спремно за сваку евентуал-
ност, мора се бити спремно и борба да се прихвати 
ако нас нападну. Остали носимо музичке инстру-
менте и опрему (гардероба) за приредбе. Од инстру-
мената имамо Прим, Бугарију I и II, гитару и бас. 
Са храном нисмо обезбеђени, од куће се нема шта 
понијети, то је период времена када се оскудевало 
са храном, а поготову у ондашњем Андријевичком 
срезу, где је било размештено на хиљаде избјеглица 
који су протерани и побегли од Косова и Метохије, 
од Плава и Гусиња. 

Ноћ нас је затекла у Баре Краљске, ту смо раз-
мештени по сеоским кућама да преноћимо. Факат 
је, ту ноћ смо провели сушећи одећу и обућу поред 
ватре, а да смо врло мало одмарали или спавали. 
Чим је свануло наставили смо пут према Матешеву. 
У Матешево смо стигли раније и одмах почели при-
преме за приредбу која је била већ заказана. При-
редбу смо дали у Основној школи, без обзира што 
су Баре и Матешево била села са јаким четничким 
утицајем, приредба је била невероватно добро по-
сећена, чак је и школа била мала да прими све 
који су дошли. Програм приредбе изгледао је 
овакав: 

— Уводна ријеч — говори Чедо Вуковић, пред-
ставља екипу и њен циљ доласка са посебним на-
гласком политичког момента зближавања омладина 
града и села, на потребу културно-просветног рада 
омладине, на масовном збијању младих и старих у 
заједничкој борби против заједничког непријатеља, 
како окупатора тако и домаћих издајника. 

— После уводне речи пева се химна „Хеј Сло-
вени", а затим једна или две партизанске песме 
и једна руска. Пауза. Наставља се са комадом — 
скечом. Комад је био од 2—4 чина. Обично су да-
вани, извођени комади у којима се приказивао рад 
и сарадња четника са окупатором тј . начин како 
су упадали у партизанска села и у куће партизан-
ских симпатизера, како су поступали са тим поро-
дицама, узимање ствари, малтретирање, одвођење 
стоке итд. После приредбе настављало се са игран-
ком и весељем уз музику. За време игранке задатак 
чланова екипе је да свак разговара са старима и 
омладином и да та ј разговор каналише и усмери 
на објашњавању циљева борбе, потребу заједничких 
и организованих акција на раскринкавању неприја-
теља, за одлазак у партизанске јединице и за помоћ 
фронту. После оваквих разговора било је доста при-
мера да су чак и четничке породице позивале на 
храну и преноћиште поједине чланове екипе или 
групе од 3—4 друга или другарице. Овим сам хтео 
да истакнем чињеницу да ондашњи рад екипе треба 
ценити не само као музичаре, комичаре и забављаче, 
већ првенствено као политички рад на просвећи-
вању, зближавању, омасовљавању покрета и дискре-
дитовању непријатеља. 

После Матешева исту овакву приредбу дали смо 
у Веруши — Хан Гаранчић. Посета и све остало 
било је слично или истоветно као у Матешеву. 
Настављамо пут за Лијеву Ријеку. 

Будући да је чувени по злу четнички командант 
Ђорђије Лашић био рођен из Лијеве Ријеке, да је 
Бошко Оровић са братом, трговци који су имали 
своју трговачку радњу у Л. Ријеци, такође љево-
ријечани и још доста њих, Лијева Ријека сматрана 
је за доста јако четничко мјесто. Зна јући ово у току 



пута, а и раније дуто смо причали и дискутовали 
о нашој будности и држању кад дођемо тамо и у 
току боравка. По доласку у Ј1. Ријеку приредбу 
смо припремили и дали, овде желим истаћи да је 
једногласно од свих нас констатовано да је све 
било у најленшем и најбољем реду. Фино смо при-
мљени, посета је била добра, приметно је било да 
је комад — скеч успео и да је игранка све ово 
крунисала. Наш вођа пута са тамошњим одборни-
цима и омладинцима предузео је све да се што 
лепше сместимо, па су нас поделили на мање гру-
пице по сеоским кућама да преноћимо, на шта смо 
се ми мало успротивили, не ради другог, већ право 
речено од страха, захтевали смо да нас сместе за-
једно у неку школу, кафану и слично, да бисмо 
били сви заједно, имајући у виду где се налазимо. 
Но ово није било изводљиво те су нас разместили 
по кућама у групице од 4—5 другова и другарица. 
Домаћини су нас врло фино примили, дали нам 
храну и солидну постељину. Овакав пријем, право 
рећи, изненадио нас је, ваљда због тога што смо 
били психички припремљени за горе. 

Пошто је била јака зима, пут дуг и напоран, 
времена за одмор имали смо врло мало, исхрана 
доста слаба и нередовна сви чланови екипе су на-
стојали да издрже такав напор, мада је било међу 
нама прехлађених и болесних. Сећам се Слава 
Лончаревић у току пута од Матешева за Лијеву 
Ријеку добила је високу температуру, али је ипак 
издржала, учествовала у хору и у глуми своје улоге. 
Оваква воља и полет да све издржимо и да извр-
шимо постављене задатке, будемо расположени и 
поносни на свој рад проистицала је из чињенице да 
смо као омладинци редовно одржавали омладинске 

састанке које је водио друг Алексеј, мислим да је он 
био онда задужен од Партије или СКОЈ-а за поли-
тички рад екипе. 

Лично сматрам да је овај и овакав наш рад био 
користан за Партију и покрет, као да смо се бо-
рили на фронту. 

Износећи своја сећања из оног времена и пишући 
ово о раду екипе, неправедан би' био ако не бих 
рекао истину да овај рад није био некако спонтан, 
неорганизован, без свестраног утицаја Партије, на-
против Партија је свим руководила. 

Чињеница је да смо били организовани, да су са 
нама увек одржавани састанци, да је тим састан-
цима увек присуствовао један или више чланова 
Партије, те да су они руководили састанцима. 

На тим састанцима поред осталог увек је анали-
зиран рад екипе и сваког појединог члана. Одлазак 
у поједина села програми приредби, шта треба спре-
мити и приказати, организација пута, исхрана, бо-
равак, обезбеђење и дисциплина све се знало и по 
томе се поступало. Исто тако где смо год долазили 
да дајемо приредбе оне су биле унапријед органи-
зоване, заказане и свуда смо имали помоћ од стране 
месне омладинске организације, Месног Народно-
ослободилачког одбора или одборника тих места. 

Они су се старали о нашем смештају, исхрани, 
обезбеђењу села, инвентара и друге потребне опреме 
за приредбу. 

Све ово говори да је Партија овом раду покла-
њала одговарајућу бригу и пажњу. 

ЂЕРКОВИЋ М. БРАНКО 
Народних Хероја 35/4 

Нови Београд 



АНЏЕЛАТЕ 

Социјалистичке идеје у овај засеок продиру још 
1935. године. Неколико интелектуалаца из овог села 
били су марксисти и у току љетних ферија жив јели 
су у селу. Њ и х о в утицај на сеоску омладину био 
је запажен. Павле Алексић1) био је на ј запаженији 
интелектуалац, који је проносио напредне идеје и 
имао утицај на друге интелектуалце. У току НОБ-а 
био је у заробљеништву. Такође у овом засеоку били 
су и други врло утицајни интелектуалци као што 
су браћа Душан и Павић Алексић. Обојица су били 
присталице Напредног радничког покрета. Душан је 
био професор, Павић правник. Димитрије Ђоковић, 
професор, такође је био марксиста. Станојка-Зека 
Алексић учитељица, још у предратном периоду била 
је комуниста. Све су ово били угледни интелекту-
алци, политички ангажовани и активни, чи ји утицај 
био је ј ак не само на сеоску омладину него и на 
одрасле. 

Политичка ситуација уочи II свјетског рата у 
овом заееоку манифестовала се у антифашистичком 
и антиратном расположењу. Послије капитуалације 
монархије априла 1941. године сви одрасли станов-
ници овога села имали су оружје и учествовали 
су у јулском устанку. Политички рад у току оку-
пације био је отежан јер се Анџелате налазе у не-
посредној близини Андријевице у којој се налазио 
окупаторски гарнизон. 

Одмах послије априлске катастрофе у Анџелате 
дошли су комунисти са Космета. Дошао је Љубо 
Вукашиновић као кандидат за члана КПЈ . 

Димитрије Ђоковић као професор службовао је 
прије рата у Македонији, у току окупације живео 

< ) И з ј а с н и о с е з а Р е з о л у ц и ј у и . Б . 1948. г о д и н е . 
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је у Анџелатима. Четници су вршили притисак на 
проф. Ђоковића да се упише у четничку органи-
зацију али све је то било узалуд. Професор Ђоковић 
у току НОР-а био је непоколебљиви родољуб. Сваки 

притисак био је узалудан, и професор Ђоковић 
постао је по убјеђењу, држању и активности анти-
фашиста и допринио јачању отпора против окупа-
тора. То је био исти случај са Павићем и Душаном 
Алексићем. Бити на линији НОБ-а у периоду оку-
паторско-четничког терора у току 1942. године, зна-
чило је чекати сваког чаеа стријељање, хагапење 
или интернирање. 

У Анџелатима омладинци антифашисти су у гра-
ницама своје могућности вршили утицај на другу 
омладину, мада су били врло млади. 

У Анџелатима је живјело ако 15 домаћинстава. 
Утицај других комуниста био је знатан, како кому-
ниста из Андријевице тако и из Цецуна. Мирко 
Нововић организује политички рад у Анџелатима, 
касније Милић Кељановић и Војо Нововић а у 
току НОР-а каснијих година крајем 1942. године 
па даље Спасоје Ђаковић. 

Сви одрасли мушкарци из овог засеака учество-
вали су у јулском устанку и у одбрану слободне 
територије као борци Бојовићко-анџелатске чете. 

Послије прадора Њемачких и Вулнетарских је-
диница на ослобођену територију и напуштања по-
л о ж а ј а Бојовићко-анџелатске чете, људство се по-
вукло својим кућама ради спасавања породица ад 
непријатељских казнених екопедиција. 

У том периоду, послије осеке устанка дошло је 
до оштре полемике и диференцирања између чла-

А Л Е К С И Ћ А Л Е К -
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нова Партије и СКОЈ-а еа одређеним бројем ста-
новника нашега села, који су до тада били у борби 
против окупатора са нама, а сада су тражили да се 
престане са борбом. 

На зборовима комунисти су упорно борили се 
против предаје оружја окупатору, већ су тражили 
да се привремено породице и имовина склоне у пла-
нине, те да се поново организује борба против оку-
патора. По мишљењу реакције, која сада већ по-
стаје V колона требало је чекати и неводити даље 
борбу против окупатора све док савезници не уђу 
У рат. 

Пета колона је упорно тражила да партизани 
предају пушке окупатору ради „спасавања" села. 
Предате су само двије пушке старог типа француска 
и аустријска за које није било муниције. Нарочита 
брига партизана била је да се људство сачува од 
издајника — петоколонаша, да не би ко пао у руке 
непријатељским казненим експедицијама. 

Појавом четничке организације на зборовима су 
партизани водили борбу против приступања четни-
чкој организацији. Раскринкавана је четничка орга-
низација и њихове лажне пароле да се наводно боре 
за отаџбину, јер су приказани као отворени сарад-
ници окупатора. У томе се имало успјеха, јер се 
на први позив четника јавило свега 5—6 сељака 
који су више из страха за своје породице формално 
приступили четничкој организацији. 

У јесен 1941. године, поетавило се питање шко-
ловања дјеце која су напустила школу услед оку-
пације и школовања оне дјеце која су требала да 
се упишу у први разред. 

Комунисти у овом засеоку самоиницијативно ор-
ганизовали су збор еељака на коме су поставили 
питање отварања школе. Одлучено је да школа у 
Анџелате почне да ради, тј. у засеок Нерод. Учи-
тељица је била скојевка Станојка-Зека Алексић. 

Верујемо да је ово прва партизанска основна 
школа на неослобођеној територији у Андријева-
чком срезу, а можда и у Црној Гори. За рад ове 

школе није тражено одобрење од италијанских 
власти. Постојао је школски одбор који се старао 
за рад школе и услове у којима ради. Ученици 
који су завршили поједине разреде у овој школи, 
по завршетку рата добили су свједочанства о завр-
шеним разредима како би наставили даље шко-
ловање. 

Из Анџелата је од 1943. до кра ј а рата учествовало 
10 бораца у јединицама НОБ-а. У току рата поги-
нула су два борца: Душан Алексић, професор, као 
командант батаљона VIII Црногорске бригаде и 
Драгомир Алексић, као борац VII бригаде. 

Из Анџелата је пало 8 жртава фашистичког те-
рора, а цело село било је на линији НОР-а изузев 
неколико издајника. На саслушању у Андријевици 
познати талијански шпијун Станко Букељић, из ја -
вио је да у Анџелатима није било ни једног шпијуна 
и достављача окупатору, па и та ј податак говори 
о родољубљу становника овога села. 

Душан Алексић је пошао у оперативне партизан-
ске јединице 1943. године. Као професор био је у 
исто вријеме и педагог добар друг и храбар борац. 
Душан је својом храброшћу, освајао симпатије бо-
раца и руководилаца. Због своје неусграшивости и 
познатог јунаштва врло брзо постао је командант 
батаљона у VIII Црногорској бригади. Јуришао је 
као борац и као командант. Није командовао из 
дубоке позадине. Јуришао је на бункере, ишао у 
први борбени строј. Т а ј изразити јунак, предавања 
из историје из учионице пренио је на борбени строј, 
на фронту, у шанцу. Професорски час замијенио је 
са партизанским часом. Душан је на фронту пренио 
наставу из историје, тамо је држао часове. Тако је 
овај познати педагог, омиљени учитељ-професор, 
пронио славу нашег села као добар друг и иста-
кнути јунак. Душан је погинуо херојском смрћу на 
Сремском фронту. 

ВУКАШИНОВИЋ ЉУБОМИР, 
АЛЕКСИЋ ДРАГИЋ 



БОРЦИ НОП-а ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Алексић В. Душан, Алексић П. Драгомир, Алексић 
П. Драгослав, Алексић А. Драгомир, Алексић Ј1. 
Раде, Алексић Д. Вукић, Алексић Д. Батрић, Спа-
сојевић Р. Рајко, Вукашиновић М. Љубомир, Ђоко-
вић Н. Велимир, Ђоковић М. Величко, Ђоковић 
Димитрије. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

АЛЕКСИЋ В. ДУШАН, погинуо као командант 
батаљона у VIII Црногорској бригади 25. фебруара 
1945. године на Сремском фронту. 

АЛЕКСИЋ. В . Д У -
Ш А Н 

АЛЕКСИЋ П. ДРАГОМИР, борац VIII Црногор-
ске омладинске бригаде. Погинуо 25. августа 1944. 
године, код Плећ-Увац. 

А Л Е К С И Ћ п . 
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АЛЕКСИЋ М. Дмитар, АЛЕКСИЋ М. Алекса, 
АЛЕКСИЋ М. Арсо, АЛЕКСИЋ П. Станица, ВУКА-
ШИНОВИЋ Ј. Миливоје, ВУКАШИНОВИЋ Г. Авро, 
ВУКАШИНОВИЋ Р. Вукман, Ј О Л И Ћ Р. Петар. 

ОФИЦИРИ 

АЛЕКСИЋ Душан, ВУКАШИНОВИЋ Љубомир. 

ИНТЕРНИРАНИ ОД 1941—1945. ГОДИНЕ 

СПАСОЈЕВИЋ Р. Рајко, АЛЕКСИЋ В. Влажо, 
АЛЕКСИЋ Ђ. Павле, АЛЕКСИЋ П. Данило, ВУ-
КАШИНОВИЋ Р. Вуксан. 

ОДБОРНИЦИ 

АЛЕКСИЋ Ђорђије, ЂОКОВИЋ Ника, ВУКАШИ-
НОВИЋ Панто, АЛЕКСИЋ Вукић, ВУКАШИНО-
ВИЋ Величко, ЂОКОВИЋ Величко, АЛЕКСИЋ 
Вучења. 

БОЈОВИЋИ 

У бившој Југославији под утицајем цецунско-
-коњушке партијске ћелије у селу Бојовиће било 
је напредне омладине. Чланови К П Ј - у Мирко Ново-
вић, Радуле Јеврић и други упорно су и стално 
одржавали везе са омладином овога села. Ђаци 
а касније студенти Бојовића, уписивали су се у на-
предни Омладински покрет. 

Напредна литература у селу Бојовићи од 1935. 
па до 1941. године, читана је и прихватана од омла-
дрше и то: Батрић, Ацо, Страшо, Мило, Милош, Чедо, 
Ната, Бећка, Ра јка , Радомир, Гавро, Обрад, Петар, 
Вукота, Љубо, Анто, Ђорђије, Миливоје, Василије 
Бојовићи. Светозар Бојовић, студент од 1935. године, 
као комунистички омладинац и под његовим утица-
јем Батрић и Ацо Бојовић прихватају напредне 
идеје и касније се разви ја ју у добре комунисте. 

Послије окупације земље, априла 1941. године, 
сва школска омладина из села Бојовића, дошла је 
да живи код својих родитеља. Период између април-
ске капитулације старе јутословенске војске и три-
наестојулског устанка 1941. године, прожет је интен-
зивним политичким радом напредне омладине, која 
је припремала одрасле становнике свога мјеста да 
се укључе у борбу против сжупатора. 

У селу је тада било и средњих и виших службе-
ника старе Југославије, као и нижих и виших офи-
цира старе југоеловенске војске. Већина и једних 
и друтих били су реакционарно оријентисани, за 
стари режим, за монархију. Каеније догађаји ће то 
најбоље потврдити. 

Омладинци из села Бојовића, на које је К П Ј 
имала снажан утицај још у предустаничким јулским 
данима 1941. године, били су: Страдо Бојовић, ђак 
богословије, Ацо, Светозар и Батрић Бојовић. Тада 
се у овом селу нашао и напредни омладинац Бошко 
Бошковић, рођак Батрића Бојовића. 

Први вихори другог свјетског рата запљуснули 
су и село Бојовиће. Као и у друга околна села, 
овамо стижу колонисти са Косова и Метохије, које 
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је окупатор протјерао са имања и попалио им куће. 
Окупатор је дуго планирао а сада ступио у акцију, 
да разбукти супротности које је монархија рађала, 
„решавајући аграрно питање". Окупатор је расплам-
сао вјерске мржње и старе не измирене рачуне. 
Окупатор је, плански и смишљено спроводио у 
живот ону стару латинску пословицу: „завади па 
владај" . 

Албанцима на Космету Италијански фашизам је 
обећао: „слободу и земљу", а протераним насеље-
ницима „скори повратак на Косово". Окупатор је 
такође избјеглицама са Косова „понудио своје ма-
гацине тј. макароне и шећер". 

У Бојовиће је тада дошло и неколико напредних 
и организованих омладинаца с Космета, а међу њима 
и Никола Бојовић и други, а извјесно вријеме ту 
је живио и Ацо Лаловић, члан К П Ј из Пећи. 

Мирко Нововић, као секретар партијске ћелије, 
био је задужен за село Бојовиће. У читавом овом 
к р а ј у постојала је само једна већ поменута Це-
цунско-коњушка ћелија која је била малобројна. 
Чланови К П Ј ове ћелије били су Мирко Нововић, 
Радуле Јеврић, Радован Бац-Бабовић, Војо Новић 
и Ђорђије-Ђола Обрадов Бабовић. Они су радили 
са омладином Војовића, Цецуна, Кути, Ђулића, 
Кошутића и Коњуха. Али ипак се стизало и на 
омладину се утицало. 

Омладина на дјелу 

Први организован рад у првим данима II свјет-
ског рата у селу Бојовиће, био је пријем избјеглица 
с Космета. 

Д О Л И Н А З Л О Р Е Ч И Ц Е 

Основан је одбор за прихватање колониста. За 
сваку избјегличку породицу одређено је мјесто гдје 
се има привремено смјестити, за њих је прикупљана 
храна и друго, јер су дошли без игдје ичега. 

То су биле породице чије су куће биле попаљене, 
тако да су нешто касније њима сељаци села Бојо-
вића пружили неку помоћ. 

К П Ј - у је преко напредне омладине у селу Бојо-
виће врло добро и организовано прихватала избје-
глице са Косова, што је оставило веома позитиван 
утисак и код колониста и код мјештана. 

Почела је агитација, а затим припреме за ору-
жану борбу против окупатора. Страдо Бојовић, 
који се као ђак богословије опредијелио за напредни 
антифашистички народни покрет, сав се предао 
том задатку. Он ангажује и друге омладинце у 
селу. Омладина Бојовића у раду на развијању сви-
јести о потреби оружане борбе, имала је против 
себе до тада познате службенике и официре, неке 
ратнике из ранијих ратова, чији је утицај у селу 
био доминантан. Упорност је побиједила. Догађаји 
добијају други обрт. Све више сазријева увјерење, 
да је нужна борба — организована, оружана против 
окупатора. 

Устанак се припрема. Одржава ју се састанци 
комуниста, скојеваца, напредне омладине, родољуба. 
Све се то слива у једну устаничку, револуционарну 
ријеку. Када је планула устаничка пушка на оку-
паторе у Андријевици 17. јула 1941. године, Бојови-
ћани су масовно учествовали. 

Таква је судбина свих напредних буна и уста-
нака. Оно што тиња, на очи мало, десетинама го-



дина изгледало би да се не помера. То што се чак 
колеба и лута, час крене напријед, па вуче натраг, 
у датом моменту, добро изабраном часу, добро орга-
низовано и одлучно поведено претвори се у ла-
вину, прави вулкан, неодољиву снагу која р у ж и 
старо и назадно. Та ј устанички један једини дан, 
у борби за слободу, у оријентацији како се долази 
до слободе, је један велики школски дан, ко ји по 
свом домету, далекосежнскм значају превазилази 
период од пуних 20 година између два светска рата. 
Кренуло се у борбу, коју је окупатор наметнуо. 
Пошло се у борбу за слободу која иако није била 
потпуна у старо-ј Југославији, била је већа од ф а -
шистичке. Фашизам првим својим наступом сеје 
смрт на сваком кораку. 

Окупатор не сједи скрштених руку. Он ствара 
пету колону. Без квислинга он не може водити 
борбу против партизана. Домаћи издајници ће му 
показивати старе стазе и богазе, партизанске куће, 
партизане, партизанске курире и паргизанске базе. 
Ствара се четничка организација, војска, која по-
чиње борбу против својих грађана, комшија, рођака, 
пријатеља, против својих сељака. Окупатор успијева 
да створи квислиншке јединице, које воде искљу-
чиво братоубилачку борбу, чувајући окупаторске 
установе, организације, гарнизоне. На очиглед и на 
први поглед све је то изгледало смијешно и биједно. 
Али у исто вријеме и стравично. Та четничка војска, 
назвала се краљева војска иако је краљ побјегао 
ван земље. Четничка војска назвала се и нешто 
касније „Југословенска војска у отаџбини" а борила 
се против Југославије и отаџбине сваки дан и сваку 
ноћ, борила се под окриљем окупатора, односно 
Нијемаца и Италијана, против партизана. 

У почетку ослободилачког рата пропутптали смо 
понекад и оно што се касније није могло надокна-
дити. Нијесмо купили око себе све родољубе који 
су били спремни да нам се придруже у народноосло-
бодилачкој борби. Нарочито су стари родољуби 
били драгоцени за нашу борбу, и по свом искуству 
и по свом утицају. У Бојовићима се ставио на ра-
сположење НОП-у Величко Бојовић, мајор старе 
југословенске војске и добар војник из I Свјетског 

рата, ко ји је учествовао и у устанку. Послије 
устанка био је члан Војног комитета за одбрану 
слободне територије. Командовао је на једном сек-
тору. Борио се против окупатора. Када су италијан-
ски фашисти поново узели власт у срезу и када је 
устанак привремено угушен, Величко се нуди руко-
водству да пође у партизане. Не прихвата се пред-
лог, зато што је старији човјек, па неће моћи да 
издржи све напоре. Та ј исти Величко Бојовић 
претворио се касније у издајника, правог злочинца 
и када је ухваћен било му је јавно суђење и јавно 
је стријељан у Андријевици 1943. године. 

Величко Бојовић, је заказао збор села 14. јануара 
1942. године. На овај збор дошли су одрасли му-
шкарци. Величко је отворио збор а Милан Бојовић 
је председавао. Величко Бојовић је објашњавао циљ 
четничке организације и веома ангажовано се зало-
жио да сви приступе и активно раде у четничкој 
организацији. На том збору уетаје и тражи ријеч 
стари Радун Бојовић, звани Зејо. Скинуо је капу 
и рекао: „Кумим те богом Величко не у издајничку 
војску, него иди са омладином, упропастићеш и себе 
и наше племе." У јееен 1942. године Величку је 
писао писмо Спасоје Ђаковић и позвао га на са-
радњу са партизанима, али је то било касно јер 
је он већ тада био упловио у издајничке воде. 

Пошто су Италијани поново заузели Андријевицу 
у августу 1941. године, формиран је нови Андрије-
вички партизански батаљон. Једну чету тог бата-
љона сачињавали су борци из Бојовића. Командир 
чете био је Никола Ђукић из Цецуна. Бојовићани 
су учествовали у свим акцијама које је чета водила. 
У почетку 1942. године на ј знача јни ја је била борба 
на Трешњевику, фебруара 1942., када је требало 
четнике војнички поразити, као и задржати парти-
занску надмоћ на територији Среза. Није се успјело. 
Партизани одступају за Босну. Четничка организа-
ција у војничком погледу јача и наступа права 
петоколонашка страховлада. Долази до осјеке на-
родноослободилачке борбе у селу и Срезу у току 
цијеле 1942. године. Тек 1943. поново оживљава НОБ, 
снажно и масовно као за вријеме устанка јулских 
дана 1941. 

Б О Ј О В И Ћ Ј . С Т Р А Д И М И Р , м а ј о р Б О Ј О В И Ћ . Ј . Ч Е Д О М И Р , п о т п у к о в н и к Б О Ј О В И Ћ Н И К О Л А , к а п е т а н I к л а с е 
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У 1943. години се поново формира Андријевички 
партизански батаљон. Зубља устаничка се више не 
гаси до коначног ослобођења земље. 

Борци села свијетли ликови Бојовића дали 
су видан допринос народноослободилачкој борби. 
Страдо Бојовић постаје јунак у Првој пролетер-
ској бригади. Батрић-Ба јо Драгојев Бојовић, за све 
вријеме рата ради за НОП, д јелу је по директивама 
КП у селу Бојовиће, организује политички рад међу 
омладином и старијим. У току најтежег периода 
1942. године, био је повезан са илегалцима. Срески 
комитет за андријевички срез 1943. године послије 
капитулације Италије упућује га за комесара ита-
лијанске бригаде. Као комесар ове бригаде је по-
гинуо. Ацо Бојовић, као позадински радник, легално 
је живио у селу 1942. године као и Батрић, на ври-
јеме и врло уепјешно извршавао сваки задатак. Због 
своје активности у тим на јтежим данима рата при-
мљен је у Партију. Сви ти задаци били су тешки 
и требало их је завршити у изузетно мучној поли-
тичкој еитуацији у периоду четничке страховладе. 
Сваки задатак био је скопчан са смрћу. Анка Бојо 
вић-Ђукић у току НОР-а, израста у истакнутог 
борца. 

Због своје храбрости, скромносги и изузетне 
ангажованости Анка поегаје члан Савезног одбора 
Антифашистичког фронта жена. Сваки позадински 
радник био је и активни борац са пушком у руци 
у изузетно тешким условима, ко ји је морао на 
брзину створити дееетину, вод, групу оружаних 
људи, да их ангажује у оружану акцију и да се 
сам стави на чело те акције. Анка је била такав 
борац. За ослобођење Берана, у јуришу против не-
пријатеља у љето 1944. године, била је покошена. 
Кратко вријеме прије њене јуначке погибије оку-
патор и четници довели су из логора и стријељали 
у Андријевици њеног супруга Николу Ђукића. 

Народно-ослободилачка борба у село Бојовиће не 
би била сагледана само крскз имена ових истакнутих 
јунака. База-огњиште гдје се разгоријевала пар-
тизанска и ослободилачка ватра била је у много 
кућа и велики број људи и жена разбуктавали су 
ову ватру. Наводећи неке долази се у опасност да 

се не огријешимо о друге. Али би направили на ј -
већи гријех према НОР-у ако не поменемо никога. 
Број омладинаца активних антифашиста се пове-
ћава из мјесеца у мјесец, из године у годину. У Бо-
јовићима је живио Чедо Вуковић, комуниста из 
Пећи, чији је боравак у селу био од велике користи 
за омладину. Живио је код свога у јака . Ранили су 
га четници приликом повлачења са Трешњевика. 
Величко Протић био је скојевац, активан и дисци-
плинован. Мило и Милош Бојовић били су активни 
комунистички омладинци. Милош је као пушкоми-
траљезац погинуо у борби за Краљево. Милоје та-
кође погину као јунак. Бећка Бојовић је била вредна 
скојевка, као и Стана Петрова Бојовић. 

С комунистима и скојевцима у Бојовићима у 
току најтежег ратног периода 1942. године држао 
је сталну везу у име Среског комитета Спасоје 
Ђаковић. Омладинску организацију и комунисте у 
Бојовиће у 1943. години обилазили су и друтови 
Војо Нововић и Радојица Шошкић. 

Старији људи — родољуби били су велика сметња 
четницима. Од старијих људи активно су на страни 
НОП-а били Гавро Бојовић, Обрад Бојовић и Дра-
гоје Бојовић. Њихова дјеца пошла су у партизане. 
Стоја Бојовић је права партизанска мајка . Никада 
је непријатељ није збунио. Сваког дана у на јтежим 
часовима рата била је присебна и одлучна. Сваког 
партизана и партизанку, легалне и илегалце, при-
мала је и савјетовала као родитељ. Стоја је посло-
вична оданост и одважност. Тома Драгојева Бојовић, 
ма јка Бајова, била је тиха и скромна партизанска 
мајка, која је брижљиво бдила над свим омладин-
цима који су активно радили у НОВ. Неколико 
активиста дошло је у Бојовиће из логора послије 
капитулације Италије, септембра 1943. године. Милан 
Станков Бојовић по повратку из логора био је врло 
активан, као и његова сестра Милка која је поги-
нула у IX црногорској бригадИ. Важно је напоме-
нути да добар број другова интернираних у логорима 
су били укључени у антифашистичка логорска 
вијећа. Сви ови другови су писали писма својим 
породицама. Сва та писма су била антифашистичка 
и корисна иако су писана обазриво с обзиром 



на цензуру. Сва та писма су читана широко а њи-
хова антифашистичка садржина препричавала се 
у свакој породици. 

Непосредно пред капитулацију Италије вршене 
су припреме са омладином за оружану борбу, тако 
да одмах послије капитулације Италије у састав 
Цецунске чете ушло је 16 омладипаца. Послије по-
влачења друге Далматинске бригаде са терена Ан-
дријевице у састав бригаде су ушли: Бојовић Ни-
кола, Бојовић Михајло, Бојовић Чедомир, Бојовић 
Милан, Бојовић Милка, Бојовић Бранка, Бојовић 
Стана, Бојовић Милош и Протић Величко. 

БОРЦИ СЕЈ1А БОЈОВИЋА 

Бојовић Јована Страдимир, Бојовић Јована Рајко, 
Бојовић Јована Аксентије, Бојовић Јована Чедомир, 
Бојовић Јована Ангелина, Бојовић Јована Михаило, 
Бојовић Јована Веселин, Бојовић Петра Милош, 
Бојовић Петра Светозар, Бојовић Петра Стана, Бо-
јовић Петра Василије, Бојовић Петра Панта, Бојо-
вић Драгојла Батрић, Бојовић Станка Милан, Бојо-
вић Ђукана Никола, Бојовић Милана Велика, 
Бојовић Вукашина Радоња, Протић Луке Величко, 
Бојовић Ђорђа Бранко, Бојовић Станка Наталија , 
Бојовић Микете Новић, Бојовић Гавра Саво, Бо-
јовић Обрада Душан, Бојовић Р. Радослав, Бојовић 
И. Шћепан, Бојовић Н. Новица, Бојовић Н. Вучко. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

БОЈОВИЋ Драгоја БАТРИЋ, рођен 1916. го-
дине, студент права. Припадао је напредном револу-
ционарном покрету. Учесник је у јулском устанку 
1941. године. Био је борац Андријевичко-партизан-
ског батаљона и Комског батаљона при борби на 
Пљевљима 1941. године. Од 1942. до априла 1943. 
године, живио је у селу а маја ступио је у Андри-
јевички-партизански батаљон, ко ји је касније по-
пунио IV Црногорску бригаду. 

БОЈОВИЋ. д . Б А -
Т А Р И Ћ 

БОЈОВИЋ Петра МИЛОШ, рођен 1923. године, 
земљорадник. Од 1941. до ступања у II Далматинску 
бригаду 1943. године, активно је радио као омлади-
нац и скојевац. 1944. године, примљен је у КПЈ-у . 
Октобра 1943. године ступио у IV Црногорску про-
летерску бригаду. Погинуо је новембра 1944. године 
као десетар у село Врба код Трстеника. Истицао 
се храброшћу као пушкомитраљезац треће чете 
II батаљона IV Црногореке бригаде. 

Б О Ј О В И Ћ п . м и -
л о ш 

БОЈОВИЋ Јована АНГЕЛИНА, удата Ђукић, 
рођена 1921. године, активно је помагала НОП од 
1941. године. У СКОЈ је примљена 1942. године а у 
К П Ј 1943. године. Ступила је у II Далматинску бри-
гаду октобра 1943. године, па је враћена на терен, 
где је била врло активан теренски радник у раду 
са женама. 1944. године изабрана је за председника 
Општинског одбора АФЖ -а , а била је и члан Сре-
ског одбора А Ф Ж - а . Погинула је 30. априла 1944. 
године, у борби против четника код Иванграда, као 
борац Андријевичког батаљона народних одборника. 

Погинуо је марта 1945. године на Романији, као 
интендант Италијанске бригаде „Гарибалди". Кроз 
борбу се истицао одважношћу и храброшћу. Б О Ј О В И Ћ - Ђ . У -

К И Ћ Н . А Н К А 



БОЈОВИЋ Јована МИХАИЛО, рођен 1925. го-
дине, ученик гимназије. Примљен у СКОЈ 1943. ф е -
бруара, у К П Ј 1944. године. Ступио у II Далма-
тинеку бригаду октобра 1943. године из које је истб 

БОЈОВИЋ Ђ. БРАНКО 

бригаду новембра 1943. године. У СКОЈ примљен 
1943. године а у К П Ј - у 1944. године. Погинуо у 
Црмници јануара 1944. године. 

БОЈОВИЋ Станка НАТАЛИЈА, рођена 1928. 
године. Послије капитулације Италије активно је 
радила за НОП као омладинка. Почетком 1944. го-

БОЈОВИЋ Ј. АЛЕКСАНДАР 

године прешао у IV Црногорску бригаду. Био је 
борац и пушкомитраљезац II чете петог батаљона. 

Истицао се личном храброшћу. Погинуо је као 
делегат вода марта 1945. године, у борби са Њем-
цима код Зворника. 

БОЈОВИЋ Ђорђа БРАНКО, рођен 1923. године. 
Од 1941. године до ступања у бригаду активно по-
магао НОП-у. Ступио у IV пролетерску црногорску 

БОЈОВИЋ Ј. ми-
ХАИЛО 

БОЈОВИЋ С. НА-
ТАЛИЈА-МИЛКА 

дине ступила је у IX црногорску бригаду, у којој 
је била борац а касније болничарка. Погинула је 
крајем 1944. године у борбама на Вјетернику. 

БОЈОВИЋ Ј. АЛЕКСАНДАР, погинуо 1944. у I про-
летерској бригади. 



С п о м е н - п л о ч а у В о ј о в и ћ и м а 



ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

БОЈОВИЋ Петра НОВО, рођен 1877, године. 
Погинуо од стране Нијемаца у селу Бојовиће, по-
четком августа 1940. године. 

БОЈОВИЋ Вуке ДАНИЛО, рођен 1907. године 
у село Бојовиће, земљорадник. Погинуо од стране 
Нијемаца почетком августа 1944. године. 

ОФИЦИРИ (НА ДАН 9. МАЈА 1945. ГОД.) 

Бојовић Јована Страдимир, Бојовић Јована Ак-
сентије, Бојовић Вукашина Радоња, Бојовић Дра-
гоја Батрић, Бојовић Петра Светозар, Бојовић 
Ђукана Никола, Бојовић Јована Веселин, Бојовић 
Јована Михаило, Бојовић Јована Чедомир. 

ОДБОРНИЦИ 

Бојовић Милутина Драгоје, Војовић Гавра Петар, 
Бојовић Радоша Гавро, Бојовић Радоша Обрад, Во-
јовић Петра Ђорђе, Бојовић Милана Миливоје, 
Бојовић Милутина Милан, Бојовић Стевана Видо-
сава, Бојовић Миливоје, Бојовић Љубомир. 

Поред жена које су учествовале у јединицама 
НОВ у селу су се истицале својим радом за НОП: 
Бојовић Томана, Бојовић Стоја, Бојовић Лепосава, 
Бојовић Петра Љубица, Бојовић Стефана Наталија , 
Бојовић Љ. Вукосава, Бојовић М. Зорка, Бојовић 
Г. Јелисава. 

Од 1941. године, до ослобођења у село Војовиће 
од стране Италијана, Нијемаца и Квислинга, попа-
љене су куће: 

Бојовић Петра, остало без крова над главом 
8 чланова, Бојовић Стоје, остало без крова 3 члана, 
Бојовић Веља, остало без крова 4 члана, Бојовић 
Драгише, остало без крова 6 чланова, Бојовић Сима, 
остало без крова 9 чланова, Бојовић Арсенија, 
остало без крова 3 члана, Бојовић В. Милована, 
остало без крова 5 чланова, Бојовић Новице, остало 
без крова 3 члана, Бојовић Гавра, остало без крова 
11 чланова, Бојовић Гаврила, остало без крова 2 
члана, Бојовић Данила, остало без крова 6 чланова, 
Бојовић Обрада, остало без крова 5 чланова, Бојо-
вић Драгоја, остало без крова 3 члана, Бојовић М. 
Милована, остало без крова 9 чланова, Бојовић Р/ 
Љуба, остало без крова 5 чланова, Бојовић Драгојла, 
остало без крова 5 чланова, Бојовић Вукашина, 
остало без крова 7 чланова, Бојовић Вукоте, остало 
без крова 2 члана, Бојовић Тодора, остало без крова 
4 члана, Бојовић Величка, остало без крова 3 члана, 
Бојовић Ђока, остало без крова 4 члана, Бојовић 
Миро, остало без крова 5 чланова, Бојовић Никола, 
остало без крова 13 чланова, Бојовић Рајко, остало 
без крова 4 члана, Бојовић Шћепан, остало без крова 
4 члана, Бојовић Вучко, остало без крова 5 чланова, 
Бојовић Страдимир, остало без крова 6 чланова, 
Бојовић Милуна, остало без крова 6 чланова, Бојо-
вић М. Љуба, остало без крова 6 чланова, Бојовић 
Миајло, остало без крова 7 чланова, Бојовић М. 
Милан, остало без крова 6 чланова, Бојовић Пана, 
остало без крова 3 члана, Бојовић Ђорђије, остало 
без крова 5 чланова, Бојовић Милоње, остало без 
крова 2 члана. 

У село Бојовиће запаљено је 34 куће, а остало је 
176 чланова без крова над главом. 

БОЖИЋЕ 

Село Божиће налази се у непосредној близини 
варошице Андријевице. Једно је од старијих у до-
лини Лима. Између првог и другог светског рата 
имало је око 60 домаћинстава. У селу су жив јели : 
Масловарићи, Савићи, Дедовићи, Вулићи, Вучевићи, 
Зекићи, Јукићи, Дубаци, Новичићи, Бацановићи и 
Зулевићи. Имовно стање ових домаћинстава било 
је већином средње, а мањи број живио је доста си-
ромашно. Већина становништва бавила се земљо-
радњом и сточарством, а било је и нешго мало 
занатлија. За ондашње прилике било је доста шко-
•лованих људи, који су већином службовали на 
страни. Село је имало доста средњошколске омла-
дине. 

Напредне идеје које су ђаци и комунисти ширили 
прихватио је велики број омладинаца, усвајао и 
опредељивао се за њих. То потврђује чињеница 
да је на свим већим акцијама, које је организовала 
Комунистичка партија, масовно учествовала омла-
дина. Став омладине огледа се и при ј ављању за 
Шпански грађански рат, при изборима манифеста-
цијама 27. марта против тројног пакта и нарочито 
у вријеме тринаестојулскот устанка 1941. године. 
У краткотрајном априлском рату 1941. године међу 
војним обвезницима из села нема примјера лошсг 
држања у борбама. Погинули су Петар Савић, про-
фесор и Мило Миловић, земљорадник, а рањен 
Урош Вукчевић. Послије капитулације, сви војни 
обвезници вратили су се у село са оружјем. У пе-

риоду април—мај 1941. село се готово удвостручило 
по броју становника. Вратили су се насељеници 
с Косова и Метохије и службеници који су жив јели 
на страни, а такође и средњошколци. Вееелин Ма-
слеша и Радомир Зоговић једно вријеме су привре-
мено били смјештени код Луке и Михаила Бебовића 
те је њихово присуство било драгоцјено у прицре-
мама за устанак. 

Како је у селу било и чланова Партије, канди-
дата, Скојеваца и напредне омладине, брзо је ор-
ганизован политички рад и почела припрема за 
устанак. Сакупљена је велика количина оружја, 
муниције и друге опреме бивше југословенске војске. 
Куће Масловарића су биле на примјер мала скла-
дишта оружја . Организована је обука у руковању 
оружјем, тако да је село, а посебно планина Штавна, 
личила на војнички полигон. Непосредно цред 
13-јулски устанак оформљен је актив СКОЈ-а који 
је заједно с члановима Партије имао јак утицај у 
селу. Уочи устанка у селу су били чланови Партије: 
Вулић Марко и Вуковић . . . који су дошли са 
Косова. Кандидати за партију били су: Јован, Ра -
доња и Ђоко Масловарићи, Милорад Савић и Војо 
Кушевић. У селу је радио актив СКОЈ-а и омладин-
ска организација. У то вријеме се интензивно ра-
дило са организацијом СКОЈ-а, омладином и наро-
дом. Задатак омасовљавања, окупљања и организо-
вања обавили су Милева Вуковић и В у к о в и ћ . . . 

Састанци СКОЈ-а и омладине одржавани су у 
мјестима званом Ћ а ф е — Баруновац, Стајина и 
другим мјестима у селу, а на сам дан напада Њ е -



маца на СССР 22. јуна 1941. године одржан је са-
станак СКОЈ-а и омладине на мјесту званом Ћафе . 
Говорено је о потреби борбе против окупатора, јер 
је нападнута прва земља социјализма. Послије овог 
састанка организован је излет омладине из Андри-
јевице и Божића и околних села код Вељег К р ш а 
и то је био први масовни екуп гдје се организовано 
говорило о рату, окупатору и потреби борбе против 
њих. 

У тринаестојулском устанку формирана је чета 
од сељана села Божића, Пеовца, и једног дијела 
Андријевице (који су из града изишли уочи устанка). 
Та чета, заједно са осталим устаницима из сусјед-
них села, ослободила је 17. јула 1941. године Андри-
јевицу, разоружавши цио италијавски гарнизон. 

Четом је командовао Иван Мијаила Дедовић, 
учитељ и резервни официр, а доцније Душан Ми-
лутина Масловарић, резервни официр. При ослобо-
ђењу Андријевице чета је испољила велику хра-
брост. У борби су рањени: стари ратник Вељо 
Дедовић из Андријевице, Бранко Ђукић из Пеовца 
и Милован Зекић из Божића. 

Послије ослобођења Авдријевице чета је добила 
задатак да шири устанак према Мурини, Чакору и 
Плаву. На том путу, она је имала видне успјехе, 
садејствујући у ослобођењу Џамије и села Брезоје-
вице да би изишла у висини Скича. У тим борбама 
погинуо је напредан омладинац села Божића Дра-
гутин Драга (Милуна) Дубак. То је први потинули 
борац из села. 

На линији села Брезојевица — десна обала Лима 
— Мурина '•— Сјекирица устаници су наишли на јак 

С Е Л О Б О Ж И Ћ И 

отпор непријатеља, ко је нешто касније прешао у 
офанзиву, тако да су устаничке снаге једва одо-
лијевале. У тако критичном тренугку код мањег 
броја бораца ј авља се малодушност, а преко реак-
ције се шире гласине да је устанак преурањен, да 
се не може водити борба против технички над-
моћнијег вепријатеља. 

Пошто је непријатељ поново заузео ослобођену 
теритсрију устанак је угушен. Већина устаника се 
легализовала и вратила у село, а само група чла -
нова К П Ј и скојеваца с напредним омладинцима 
остала је организовано у планини. У таквој ситу-
ацији чланови Партије, скојевци и напредни омла-
динци имали су тежак задатак да паралишу 
и сузбијају реакционарне и непријатељске идеје 
код једног дијела становништва. Рад Партије и 
СКОЈ-а је био отежан и тиме што се село налазило 
у близини окупаторског гарнизона, такорећи у 
„блоку". 

Но, без обзира на тешкоће организација СКОЈ-а 
и омладине успјешно извршава задатке. Вожиће 
постаје пункт за прикупљање помоћи, разних оба-
вјештења, одржавање везе са организацијом СКОЈ-а 
са омладксном из Андријевице и околних села, изно-
шење прикупљене помоћи и пружање података. 

Септембра 1941. год. формиран је партизански 
вод села Божића који је учествовао у свим акци-
јама, самостално, а и у саставу Цецунске чете чи ји је 
командир, био Никола Ђукић — Којо. Овај вод 
узео је видног учешћа у борбама против Италијана, 
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С п о м е н - п л о ч а н а В е љ е м К р ш у 

а касније и четника на терену Краљских Бара и 
Трешњевика, као и у разбијању четничког збора 
у Краљима и Божићу. 

Вод су сачињавали следећи борци: 

1. Вуковић (Богдана) Мишо, командир вода, 
2. Савић (Божа) Милорад, замјеник командира вода, 
3. Кушевић Војо, комесар вода, 
4. Масловарић (Милутина) Ђорђија — Ђоко, за -

мјеник командира вода, 
5. Вулић (Милоње) Вукашин, командир десетине, 
6. Масловарић (Милоша) Јован, командир десетине, 
7. Вилић ( ) Марко, командир десетине, 
8. Масловарић (Трифуна) Новак, одговоран за кул-

турно-просвјетни рад, 
9. Вулић (Миљана) Драгић-Драго, 

10. Масловарић (Максима) Радоња-Рашо, 
11. Дедовић (Мијајла) Александар-Леко, 
12. Дубак (Петра) Рајко, 
13. Дубак (Радована) Милић-Мића, 1 

14. Дубак (Радована) Александар-Лејо, 
15. Масловарић (Павла) Радован, 
16. Масловарић (Радуна) Иван, 
17. Масловарић (Милоша) Милорад-Бућо и 
18. Масловарић (Милутина) Алекса. 

Због јачања четничке организације у огантини, 
а тиме и у селу, и неуепелог одласка партизана за 
Босну преко Царина и Куча, Божићски вод чека-
јући директиву из команде чете изнад села Божића 
на мјесту званом Пепин К р ш у колиби Петра Вуче-
љића, остао је 13 дана. К а к о није добијено никакво 
наређење у штаб батаљона, у Коњухе, упућени су 
Јован и Радоња-Рашо Масловарић. Они су од штаба 
и од ондашњег руководства пренијели директиву 
коју је дао Ђедо Војводић — да је новонастала си-
туација доста тешка, да се не може отступити преко 
Куча за Босну, те да се сви они борци ко ји нијесу 
компромитовани код окупатора и четника легали-
зују, с тим да не предају оружје и непрекидно 
држе везу с базом. Када политичка ситуација буде 
боља наставиће се са акцијама. Послије овакве од-
луке одржана је конференција вода и закључено: 
да од свих учесника остану у илегалности Мишо 
Вуковић и Војо Кушевић, а остали да се легализују. 
Веза са илегалцима, као и партијским руководством 
(са Спасојем Ђаковићем), које је било у селу Ко-
њухе, одржавана је преко Раша Масловарића. Поред 
њега у овој групи су били: Ђоко, Јован, Новак, Иван, 
Села, Алекса, Ра јко и Милорад Масловарић, Вука-
шин, Марко и Драго Вулић; Вука, Вулка, Деса и 
Леко Дедовић. 

Маја 1943. године ова група прешла је у герилу 
и учествовала у свим акцијама које су тада из-
вођене. Активност и утицај чланова Партије и 
СКОЈ-а у селу 1942. а нарочито у првој половини 
1943. били су очигледни и окупаторској власти и 
четницима, па нијесу изостале ни репресалије про-
тив активиста и њихових породица. Те репресалије 
су се огледале у ограничавању кретања, обавезном 

»јављању командиру четничке чете, забраном међу-
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собног контактирања, забраном контактирања чет-
ничке дјеце са „сумњивом" омладином, хапшењу, 
ислеђивању, паљењу кућа, конфискацији имовине, 
па све до интернације и убијања. У току 1942. године 
четници су хапсили: Ђока, Новака и Радоњу-Рашу 
Масловарић. Приликом хапшења Рашо је побјегао 
и прешао у илегалност. 

Када је устанак угушен, када је настала страхо-
влада четника, омладина је остала дубоко и са сим-
патијама везана за Партију и СКОЈ. Мали број 
омладине се прикључује сталним четничким фор-
мацијама. Омладина која је остала везана за покрет 
користила је родбинске и пријатељоке везе са чет-
ницима и тајно узимала овјерене објаве и пропу-
снице за град и остала села и тако омогућавала да 
се задаци и у тешким условима извршавају . Те про-
пуснице, између осталих, су користили Р а ј к о и Ба јо 
Масловарић. Из засеока Каменица истицали су се 
омладинци: Радован и Радоња Масловарић, Владо 
Дубак и Милоња Зекић. 

Божиће је поред добре омладине имало и добре 
и поштене старије људе. Знала се свака кућа која 
је партизанска. Истицале су се куће домаћина Ми-
лутина, Максима, Милоша, Радуна, Мила, Трифуна 
Масловарића, Михаила и Луке Дедовића, Б о ж а и 
Милуна Савића и других. Већина од њих била је 
укључена у органе народне власти. Такође се знало 
за поштење Паја Вученовића и Анта Дубака. Анто 
Дубак је био кмет у селу, али када је требало да 
преда окупатору списак сумњивих лица није га 
хтио саставити и предати, смењен је и ухапшен. 
Такође је јавно реаговао против батињања божићске 
омладине од стране Лукачевића. Касније је био 
одборник народне власти. 

Један од илегалаца који су долазили у еело и са 
нама имали честе разговоре и пуно нам помагали 
је и Војо Кушевић. Родом је из Скадра, а војну 
академију учио је у Веограду. По капитулацији 
Југославије дошао је у Андријевицу и после устанка 
прешао у илегалност. Био је члан КПЈ. Млад и леп, 
врло енергичан. Много омиљен код омладине и се-
љака села Божиће. Када је једном био болестан 
и дошао у кућу Луке Дедовића, стари Лука му је 

дао последњу кутијицу ча ја да би се њиме лијечио. 
Другом приликом видећи га у слабој обући омлади-
нац Милорад Дубак поклонио му је своје нове ци-
пеле. Ова два мала примјера показују колико је био 
омиљен међу Божићанима и ако се знало да је он 
Албанац. Народ села га и данас с поносом и љу-
бављу помиње као свога и не заборавља га. 

Међу сељацима ее посебно истицао Марко Вулић. 
Он је ратник првог свјетског рата. Био је члан К П Ј 
од 1938. године. Као избјеглица са Космета дошао 
је у Божиће. Врло сиромашно је живео са својом 
породицом, али се није дао деморалисати. Помагао 
је омладини да правилно ради. Одржавао је везу 
са илегалцима и контактирао са сељацима. Његов 
брат Пеко налази се у интернацији. 

У селу Божићу такође вечно живи Радоња-Рашо 
Масловарић. Био је ђак прије рата, организован 
и прогањан. Био је члан КПЈ . Миран, тих али врло 
одлучан. Пуно је учинио да се омладина села не 
разједини. Било је тенденције од стране четника 
да омладину разједине, да се заваде, да онда вуку 
омладину у четничку организацију. Рашо се против 
тога борио и углавном успио са изузетком неколико 
омладинаца који су пришли еталним четницима. 
Рашо је проналазио форме рада са омладином. Орга-
низовао је сјела омладине. Био је присан са сваким 
и такав његов став је био много користан покрету. 
Четници су га малтретирали и при спровођењу у 
затвор у Краље успио је да побјегне и прикључи се 
илегалцима. Омладина је јавно истицала и похва-
љивала та ј његов бијег од четника. Првог ма ја 1943. 
године Рашо је успјео и поред четничке страже да 
развије и закачи црвену заставу на Великом К р ш у 
изнад села. То је још више учврстило његов углед 
код сељака и на сваком кораку се о томе причало. 
Талијани су цијели дан из топова тукли ту заставу 
и на јзад су четници морали да је екину. И у иле-
галности је био активан. Користио је све услове да 
би имао контакте са омладином села. Приликом 
једног таквог задатка је мучки из засједе убијен. 
То је био тежак удар и бол за СКОЈ-евце свих села. 

Село Божиће, као илегалац посећивао је и Мишо 
Вуковић све до свог хапшења и стријељања. 

Д Е Д О В И Ћ В У Л К А , 
к а п е т а н 

6« 83 



Милица Мушикић је кра јем 1942. године посје-
тила кућу Луке Дедовића и у њој ноћила. Те ноћи 
је посјетила и кућу Радуна Масловарића и разгова-
рала са најоданијом омладином. Са њо'м, Спасојем 
Ђаковићем, Радојицом Шошкићем омладина је има-
ла састанак на брду Крушчице и у мјесто звано 
Ровине. Неколико састанака почетком 1943. године 
и преко љета имала је омладина са Божом Војво-
дићем, Спасојем Ђаковићем, Божом Савовићем. 
СКОЈ-евци су организовали шири састанак у за -
сеоку Ровине. На том састанку илегалци су опширно 
причали о борби и успјесима револуције. Једном 
приликом четници су имали састанак чете, а у су-
сједству Спасоје Ђаковић је одржавао састанак са 
СКОЈ-ем. Било је доста тих контаката, веза и раз -
говора са илегалцима. То је било тешко и ризично, 
јер су италијански војници у патролама, поједи-
начно или у групи чешће упадали у село ради 
пљачке. 

Омладина је имала подршку и помоћ ад доста 
велике групе старијих жена, које еу помагале иле-
галце и покрет. Међу њима су се истицале: Јелица, 
Ружица и Петрана Маеловарић, Радосава-Рачка, 
Василија и Перса Савић, Мага и Лаба Дедовић, 
Радосава Вулић, а касније и Милева Вучевић. Ра -
досава Вулић је неколико пута у својој кући пру-
ж а л а гостопримство и безбједност Спасоју Ђако-
вићу, Ђеду Војводићу и другим илегалцима. Десило 
се да су у њеној кући на тавану били Спасоје и 
Ђедо, а у кући четници. Она је четнике испитивала 
и провоцирала с намјером да гости на тавану то 
чују. Мага Дедовић истога дана када су јој дјецу 
тукли четници, увече је растурала летке, по селу. 

У ДРУТОЈ половини 1943. године познати зликовац 
Војо-Вујин Лукачевић и четници села Божића 
зверски су батинали активисте и чланове СКОЈ-а 
Вуку и Вулку, Лека и Десу Дедовић у селу Бојо-
виће. Извођен је на батињање и Радун (Јована) 
Масловарић. Рекао је: „Убит' ме мож? батинат не"!. 
Остао је ж и в није добио рогљу. 

Августа мјесеца 1943. године убијен је активан 
члан СКОЈ-а Радисав-Ра јко Маеловарић, на мјесту 
званом Голи Бријег. Том приликом рањен је Драго 
(Миљана) Вулић, борац Беранско-андријевичког ба-
таљона и запаљена је кућа Јована Масловарића. 
Звјерско понашање четника дошло је поновно до 
и з р а ж а ј а и приликом убиства Радисава-Ра јка Ма-
словарића, јер нијееу допустили да се узме мртво 
тијело и од стране сељана донесе на гробље, већ 
је његово тијело на буковим гранама морала да 
вуче његова мајка Јелица. Рањеног Драга Вулића 
превиле су Милосава-Села и Загорка Масловарић 
и омогућиле му да дође до безбиједног мјеста. 

Јуна 1941. године Милева Вуковић формирала 
је у селу актив СКОЈ-а . За секретара је изабран 
Радоња-Рашо Масловарић, кога је касније, када је 
прешао на нову дужност, замјенио Ђорђије-Ђоко 
Масловарић, а затим Вука (Луке) Дедовић. По од-
ласку Вуке Дедовић у IV Црногорску пролетерску 
бригаду, за секретара је изабрана у првој половини 
1944. године Вулка Дедовић, а затим Милош-Мишо 
Дедовић. За актив СКОЈ-а у селу, цијело вријеме, 
био је везан актив УСАОЈ-а, као и такозване при-
премне групе за пријем у актив СКОЈ-а . За рад са 
омладином био је задужен Новак-Ново Масловарић. 
Састанцима актива СКОЈ-а у периоду 1941—-1943. 

присуствовали су Опасоје Ђаковић и Милица Му-
шикић. 

Године 1943. одржавани су за једнички састанци 
актива СКОЈ-а села Божиће и Андријевице. Секре-
тар актива у Андријевици био је Вешо Дракуловић. 
Актив из Андријевице, за потребе гериле, упућивао 
је активу Божића санитетски материјал, одјећу, 
обућу, муницију и слао радио-вијести, а из Божића 
добијао пропагандни материјал, летке и директиве. 
Највећи дио овог материјала преношен је преко 
Миње Дедовић, Ђока Масловарића и Драга Вулића. 

По директиви Спасогја Ђаковића и Милице Му-
шикић, актив Божића одржавао је везу са активи-
стима села Анџелате, Бојовића и Сеоца. У селу 
Анџелате одржавана је веза са Зеком Алексићем 
и Љубом Вукашиновићем, у Бојовићима са Алексан-
дром-Ацом и Николом Бојовићем; у селу Сепце са 
Милутином Фолићем, Гањом и Пеком Губеринићем. 

Омладина и родољуби Б о ж и ћ а дочекују своје 
ослободиоце октобра 1943. године спремни и задо-
вољни, јер су и они допринијели да слобода што 
прије дође. Омладина добровољно ступа у бригаде, 
а приликом одступања бригада заједно одступа део 
народа. Доласком бригада нестаје четничка страхо-
влада у селу. 

По одлуци среског комитета Андријевице мали 
дио омладине враћа се на терен. Почетком 1944. го-
дине ствара се прва партијска ћелија, која обухвата 
села Божиће, Бојовиће, Анџелате, Сеоце, Сутјеску 
и Пеовац. Чланови те прве ћелије су: Милутин 
Фолић, Вулка Дедовић и Мираш Крушчић. Та ће-
лија је имала пуно задатака, јер је то била година 
борби, организовања народне власти, обнове земље 
и њене изградње. Но, касније партијска органи-
зација се омасовила, па је било л а к ш е радити. Тада 
је Божиће било сједиште Оцштинског Народно-
-Ослободилачког одбора. 

ЧЛАНОВИ ПАРТИЈЕ П Р И Ј Е РАТА 

Вулић Марко, Зекић В. Милош, Савић Д. Мило-
рад, Савић Б. Милорад, Кушевић Војо. 

ЧЛАНОВИ СКОЈ-а ПРИМЉЕНИ ОД 1939—1945 

Масловарић М. Радоња, Масловарић М. Ђорђе, 
Масловарић Т. Новак, Дедовић Л. Вука, Дедовић 
Л. Вулка, Масловарић М. Јован, Дедовић М. Алек-
сандар, Масловарић М. Алекса, Масловарић М. Ми-
лорад, Вуксановић Деса, Масловарић Р. Иван, 
Масловарић М. Радисав, Дедовић М. Деса, Маслова-
рић Милосава, Живаљевић Мираш, Масловарић М. 
Радош, Масловарић М. Илија, Масловарић Р. Ми-
ливоје, Масловарић М. Загорка, Масловарић Т. Да-
ница, Масловарић Р. Милинко, Дедовић М. Милош, 
Савић М. Милка, Зекић М. Милоња, Вучевић П. 
Рајко, Дубак П. Рајко, Дубак Р. Александар, Ма-
словарић П. Радован, Масловарић Радуња, Дубак 
Г. Никола, Дубак Г. Милева, Дубак Г. Стана, Вулић 
В. Дара, Вучевић У. Бранко, Вучевић У. Мара, 
Дедовић Р. Дара, Масловарић Т. Миливоје, Јукић 
Б. Богић, Дубак П. Милош, Јукић М. Миличко. 
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Масловарић Т. Новак, Зекић М. Милоња, Дубак 
Р. Владо, Масловарић М. Милан, Масловарић П. 
Радиња, Дедовић М. Милош, Масловарић М. Ђоко, 
Масловарић М. Радош, Масловарић Р. Иван, Ма-
словарић Р. Милосава, Дедовић М. Деса, Дедовић 
Л. Вулка, Масловарић Р. Миливоје, Масловарић М. 
Јован, Дедовић М. Александар, Вулић М. Драгић, 
Дубак М. Драгутин, Масловарић М. Радоња, Масло-
варић М. Радисав, Масловарић М. Алекса, Масло-
варић М. Милорад, Масловарић М. Данило, Масло-
варић М. Ваео, Масловарић Ђ. Милан, Масловарић 
М. Милић, Вучетић У. Бранко, Савић М. Милка, 
Јукић Л. Божидар, Ђукић Р. Даница, Дубак Г. 
Видак, Јукић М. Драгоје, Зекић В. Милош, Јукић 
М. Војин, Масловарић В. Милутин, Масловарић М. 
Јелида, Масловарић Р. Загорка, Масловарић П. Ра-
дован, Маеловарић В. Милорад, Масловарић В. Ми-
лосав, Масловарић В. Милан, Дубак Р. Александар, 
Дубак П. Рајко, Дубак П. Јосип, Дубак П. Радоје, 
Дедовић М. Александар, Јукић М. Милета, Јукић 
М. Вукосава, Вучевић М. Рајко, Масловарић В. 
Вук, Вучевић Д. Милан. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

ДУБАК М. ДРАГУТИН, рођен 1918. године у 
селу Божиће, припадао је напредном омладинском 
покрету. Погинуо је 1941. у селу Брезојевици, у 
борби противу балиста и Италијана. 

МАСЛОВАРИЋ М. РАДОЊА, рођен 1922. го-
дине у селу Божиће. Завршио 4 разреда гимназије. 
Рано се опредијелио за покрет. Примљен је у СКОЈ 
1939. а у КПЈ 1941. Погинуо је јула 1943. као комесар 
I чете андријевичко-беранског батаљона, између 
села Кути и Цецуна, кад је наишао на засједу 
злогласног четника Лека Лалића. 

С П О М Е Н И К У В О Ж И Ћ И М А 

МАСЛОВАРИЋ М. РАДИСАВ, рођен 1925. у 
селу Божиће, земљорадник, напредан омладинац и 
припадник герилске групе. Члан СКОЈ-а од 1942. 
Убили га четници на мјесту Голи Бријег, августа 
1943. године. 

Д У Б А К Д Р А Г У Т И Н М А С Л О В А Р И Ћ Р А Д О Њ А М А С Л О В А Р И Ћ М . Р А Д И С А В 



МАСЛОВАРИЋ М. АЛЕКСА, рођен 1923. го-
дине у селу Вожићи, земљорадник, члан СКОЈ-а 
1941, члан СКЈ од 1943. Храбро је погинуо као 
бомбаш V дрногорске бригаде 1944. на Озрену. Био 
је омладинсжи руководиоц 3. батаљона. 

М А С Л О В А Р И Ћ М . 
А Л Е К С А 

МАСЛОВАРИЋ М. МИЛОРАД, рођен 1925. у 
селу Божићи, земљорадник, напредан и храбар 
омладинац. Члан СКЈ од 1941. Погинуо као борац 
VIII црногорске бригаде 1944. на Мачковцу. 

МАСЛОВАРИЋ М. ДАНИЛО, рођен 1927. го-
дине, земљорадник, члан СКОЈ-а од 1943. Погинуо 
као борац V батаљона IV црногорске бригаде на 
Бојнику 1944. Веома храбар, смртно рањен на но-
силима пјевао је. 

М А С Л О В А Р И Ћ 
В А С О 

МАСЛОВАРИЋ М. ВАСО, рођен 1911. године 
у Божићу, љекарски помоћник, погинуо на Срем-
ском фронту новембра 1944. као референт санитета 
4. батаљона 4. српске бригаде. 

МАСЛОВАРИЋ Ђ. МИЛАН, рођен 1921. у 
Божићу, земљорадник, напредан омладинац, поги-
нуо као борац IV црногорске бригаде на Ушћу 1944. 

М А С Л О В А Р И Ћ Ђ . 
М И Л А Н 

ВУЧЕВИЋ У. БРАНКО, рођен 1927. године у 
Божићу, ђак, напредан омладинац, члан СКОЈ-а, 
од 1944, погинуо 1944. као борац 3. чете 2. батаљона 
Комског одреда, код Мурине. 

МАСЛОВАРИЋ В. МИЛИЋ, рођен 1924. у 
Андријевици, матурант, члан СКЈ, погинуо на Срем-
оком фронту 1944. 

М А С Л О В А Р И Ћ . В . 
М И Л И Ћ 



С А В И Ћ М . М И Л К А Ј У К И Ћ Л . Б О Ж И Д А Р ЈУКИЋ. М. Д Р А Г О Ј Е 

САВИЋ М. МИЛКА, рођена 1923. године у 
селу Божићи, радница, напредна омладинка и члан 
СКОЈ-а од 1943. Погинула 1944. код Горњег поља — 
Никнгић, као референт санитета у VII црногорској 
бригади. 

Ј У К И Ћ Л. БОЖИДАР, рођен 1920. у Божићу, 
земљорадник, погинуо 1944. као борац VII црногор-
ске бригаде у Спужу — Даниловград. 

Ј У К И Ћ М. ДРАГОЈЕ, рођен 1925. године у 
Божићу, земљорадник, члан СКОЈ-а од 1944. По-
гинуо храбро враћа јући непријатељске бомбе у 
Иванграду 1944. као борац VII црногорске бригаде. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

МАСЛОВАРИЋ М. СТАНА, стара 67 година, 
стријељали је у њеној кући у Божићу 1944. Њемци 
и балисти јула мјесеца. 

ВУЧЕВИЋ Ђ. ВЕЛИКА, стара 65 година, 
стријељали је код њене куће у Б о ж и ћ у јула 1944. 
године. Њемци и балисти. 

ВУЧЕВИЋ РАДОЊА-МАГО, стар 70 година, 
стријељали га у Божићу Њемци и балисти 1944. 

М А С Л О В А Р И Ћ 
М. С Т А Н К А 

Ј У К И Ћ С. РАДА, стара 65 година, 
је у Божићу 1944. Њемци и балисти. 

етриЈељали 

Ј У К И Ћ П. БЛАЖО, стар 70 година, стрије-
љали га у Божићу јула 1944. Њемци и балисти. 

З Е К И Ћ в . м и -лош 

З Е К И Ћ В. МИЛОШ, рођен 1902. у селу Бо-
жићу, учитељ, од пре рата члан Партије. У 1941. 
радио у Н. Пазару и Матаруге за НОБ. Погинуо као 
комесар батаљона IV српске бригаде. 



ОФИЦИРИ 

Масловарић Т. Новак, пуковник ЈНА, Зекић М. 
Милоња, потпуковник, Дубак Р. Владб, потпуковник, 
Масловарић М. Милан, потпуковник, Масловарић П. 
Радоња, потпуковник, Масловарић П. Радован, пот-
пуковник, Масловарић В. Милорад-Мило, мајор, 
Масловарић В. Милосав, мајор, Масловарић В. 
Милан, мајор, Масловарић М. Ђорђија-Ђоко, мајор, 
Дубак Р. Александар, мајор, Дубак П. Рајко, мајор, 
Дубак П. Јосип, капетан I класе, Дубак П. Радоје, 
капетан, Дедовић М. Александар-Леко, капетан, 
Дедовић Л. Вулка, поручник, Дедовић М. Деса, 
капетан, Вулић М. Драгић-Драго, капетан, Јукић М. 
Милета, капетан. 

ОДБОРНИЦИ НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

Вулић Марко, Масловарић Т. Новак, Масловарић 

В. Милутин, Савић Б. Милорад, Савић М. Љубица, 
Дедовић Л. Мага. 

ПОПАЉЕНЕ К У Ћ Е У Б О Ж И Ћ Е 

Масловарић М. Јована, Масловарић Т. Радоња, 
Савић М. Томе, Дедовић Луке, Дедовић Мијајла, 
Масловарић Р. Павла, Вулић В. Миљана, Вулић В. 
Вукашина, Вулић М. Пека, Вулић Миличка, Масло-
варић М. Трифуна, Масловарић М. Мираша, Масло-
варић Ј. Радуна и Масловарић В. Милутина. 

Обрадили: 

1. Масловарић Ђорђије 
2. Маеловарић Т. Новак 
3. Дедовић М. Александар 
4. Дедовић Л. Вулка 
5. Дубак Р. Владо 
6. Дедовић М. Деса 

ЦРВЕНА ЗАСТАВА НА ВЕЛИКОМ КРШУ 

Априлски рат прекинуо ми је школовање у Бе -
ранској гимназији, па сам се вратила у село Божиће. 
Моја сестра Вука и ја биле смо скојевке још у 
гимназији, па нам је, убрзо после нашег доласка 
у село, дошла Милева Вуковић, стари члан партије, 
ради договора о организовању СКОЈ-а у селу. 

У Божићима је иначе дјеловала јака четничка 
организација, а село се граничило са окупаторским 
гарнизоном у Андријевици, па су зато услови за рад 
били врло тешки. Ипак, СКОЈ је редовно дјеловао 
и задавао велике невоље окупаторима и њиховим 
плаћеницима. 

Организацију СКОЈ-а обилазили су и помагали 
јој и чланови Партије који су били у илегалности: 
Спасоје Ђаковић, Милица Мушикић, Војо Кушевић, 
Радојица Шошкић, а касније и Божо Савовић. 

Главни задатак нам је био да радимо са омла-
дином, да разоткривамо четничку организацију, да 
пропагирамо НОП, а било је и много других послова: 
теоретско образовање, читање књига, прорада бил-
тена и слично. Захваљујући томе, врло мали број 
омладинаца приступио је сталним четничким фор-
мацијама. Четницима је наш рад био трун у оку, 
па су нас злостављали на разне начине, почев од 
ограничавања кретања па све до јавног батињања. 
Тако је једног јутра у августу 1943. године, упала 
у село група Лукачевићевих четника заједно са 
мјесним четницима из Божића . Покупили су сав 
народ који су затекли, па и нас, омладину и одвели 
у село Бојовиће. Тамо смо затекли на окупу народ 
из тог села и оближњег села Анџелата на некој 
ливади. 

Прво је неки четнички главар по имену Перхи-
нек говорио о „политичкој ситуацији" па је између 
осталог рекао, да ми омладина, за њих представљамо 
већу опасност него наши другови из шуме. 

После су почели да прозивају омладинце и њи-
хове родитеље и да им прете. Од скојеваца, прво 
су прозвали Лека Дедовића. Лукачевић га је песни-
цом ударио тако снажно да му је одмах отекло 
једно око. Онда су га четници дограбили и тукли 
га батинама. За њим су прозвали моју сестру Вуку, 
затим Дедовића па мене. Положили би нас на земљу, 
за врат нам ставили рогљу, и ударали батинама. 
Један четник је ударао с једне, други са друге 
стране. Од батина емо сви падали у несвест. По тој 
рогљи Лукачевићеве чегнике народ је прозвао 
рогљашима. 

Четниково дивљаштво, као и рад наше организа-
ције, учинили су да омладина нашег села поелије 
тога још маесхвније почне да прихвата наше идеје 
и да се опредељује за НОП. 

Међу омладином се истицао Масловарић, пред-
ратни скојевац. Четници су га почетком 1943. ухап-
сили, али је он успјео да им побјегне док су га 
спроводили у затвор, и да се придружи илегалцима. 

Један његов подвиг нарочито нас је све одушевио. 
Уочи 1. ма ја 1943. године, попео се на Велики Крш 
и истакао велику црвену заставу. Четници су наслу-
ћивали да ће неко од омладинаца то покушати, па 
су поставили страже, али је Рашо, успјео да их пре-
вари, да неопажен стигне на врх и да се исто тако 
врати. 

Нажалост, убрзо послије тога, четници су га 
убили из засједе. 

ВУЛКА МАРТИНОВИЋ-ДЕДОВИЋ 

СЈЕЋАЊЕ НА ЈЕДНУ МАЈКУ 

Јелица Масловарић је у вријеме којег се сјећам 
имала близу 50 година, старала се о великој поро-
дици, а ж и в ј е л а у великом сиромаштву. И поред 
тога, гостопримљива и благе нарави заслуживала је 
свачије поштовање. 

Једног јунског јутра 1943. године чуле су се 
пушке више села Божића . Нас три сестре, Вука 
Деса и ја, стрчале смо низ село и дошле до пута. 
Док смо гледале на коју страну да се склонимо, 
наиђе мјештанин Вучеља Алексић, који нас поведе 
у своју кућу у село Поде. Ту смо остале све до 
послије поднева. 



Враћајући се кући, пролазиле смо поред гробља. 
На гробљу смо видели њу, стару Јелицу. Нијесмо 
знале шта се догодило приликом оне пуцњаве. 
Пришле смо јој : она сједи сама поред мртвог се-
дамнаестогодишњег сина Рајка . Гранчицом тјера 
мухе са његових рана. 

Чула је пушке, а како је знала да јој је син 
тамо, пошла је и нашла га мртва. Убили су га 
четници. Помоћ^ неких грана свукла га је до 
гробља. 

Све нам је то испричала без суза. А нас три 
скојевке смо плакале . . . 

Та храбра ма јка доживјела је и друге трагедије. 
Њ е н други син Алекса такође јој је погинуо на 
бојишту. Окупатори су и њу и њеног м у ж а Милу-
тина интернирали, а на згаришту запаљене куће 
остала су сама малољетна деца. 

Дочекала је к р а ј рата, вратила се после ослобо-
ђења, али тешко болесна, тако да је убрзо пре-
минула. 

ВУЛКА МАРТИНОВИЋ-ДЕДОВИЋ 

ВОЈО КУШЕВИЋ 

Војо Кушевић (Војо Куши на албанском), про-
глашен за народног хероја Албаније, погинуо је у 
Тирани 10. октобра 1942. године, у борби против 
фаххшста. 

Крајем 1941. године, партизавски герилци су врло 
често изводили саботаже на саобраћајницама у око-
лини Андријевице. Томе је у прилог ишла оштра 
и сњеговита зима, због које италијанске јединице 
нијесу радо излазиле из града, као ни њихови 
плаћеници. 

Из једне такве акције — рушења моста у Барама 
Краљевским — вратила се група божићких герилаца 
који су се налазили у саставу Комског одреда. Међу 
њима био је и Војо са Мишом Вуковићем. 

Војо је био Скадранин. Рат га је затекао као 
питомца Војне академије. Од јесени 1941. године, 
налазио се у околини Андријевице, где је имао 
сестру и зета. 

Они, међутим, нијесу много марили за њега, па 
је Војо жив јео доста тешко. То се могло видјети 
и по томе што се из акције о којој је ријеч вратио 
готово бос — опанци су му се били потпуно ра-
спали, као и чарапе. У нашу кућу стигао је у први 
мрак, 4. децембра. 

Кућа нам је била на кра ју села, а одмах иза ње 
почињала је церова шума. Близу ње се налазио 
један италијански логор, опкољен бодљикавом ж и -
цом. Војо је стигао у нашу к у ћ у да се мало одмори, 
презалогаји и осуши одјећу. Сматрало се да баш 
близина италијанског логора пружа сигурност. 
Мишо, чији су родитељи живели у граду, пошао је 
код рођаке у село Божиће, у кућу Б о ж е Бацановића. 

Моји су Воја лијепо дочекали. У кући је било 
доста хране после родне године. Док се припремала 
вечера, говорило се о протеклим догађајима. Слу-
шајући из прикрајка , сазнао сам како је протекла 
акција и како је Војо готово бос издржао цијели 
та ј пут по зимској вечери. 

Он је и иначе био оскудно одјевен. Ипак, иако 
промрзо, гладан и преморен, нашао је снаге да се 
шали, понајвише на свој рачун, а говорио је не-
наметљиво, благо и уверљиво. 

Моји су се договорили да Воју нађу друте ча -
рапе, као и нове ципеле мога брата Милорада, к у -
пљене баш пред сам-рат. Тако одморен, освежен и 
обувен, Војо је кренуо на сигурније мјесто у К р а -
јиште. 

Ујутру, док је Војо још био у кући, мој брат 
Милорад натоварио је дрва на коња, да би лакше 
прошао, и кренуо у град да пренесе Војову поруку 
једном илегалцу у Андријевици. Враћа јући се, 
нашао је и италијанску ручну бомбу, недалеко од 
стражара. Тада му се догодила несрећа. Носећи 
бомбу у десној руци, на путу по коме је било сни-
јега, оклизнуо се, бомба му је испала и експлодира-
ла. Милорад је остао без оба ока и без десне шаке. 

Војо није послије овога сусрета доживио ни пуну 
годину. У Тирани се задесио 10. октобра 1942. го-
дине, с двојицом другова у једној кући. Тамо су 
га опколили карабињери. Бранио се докле год је 
имао муниције. Када су Италијани довели и тен-
кове, Војо је с посљедњом бомбом изашао пред тенк 
и бацио се на њега. Тако је уништио и себе и не-
пријатељски тенк. 

ВЛАДИМИР ДУБАК 

БРЕЗОЈЕВИЦЕ 

Подручје данашње Плавске општине почев од 
Велике, преко Горње Ржанице, Мурине, Пепића и 
Брезојевице, затим сва остала села око Плава и 
Гусиња, укључујући и та два мјеста послије капи-
тулације краљевине Јутославије нашло се у друта-
чијим условима него остали дцјелови Црне Горе. 
То подручје припало је такозваној Великој Алба-
нији, иредентистичкој творевини у саставу и под 
окупацијском контролом Италијанске империје. 

Сијање мржње 

Управо док се италијански окупатор трудио да 
запосједне сва мање-више важна мјеста у Црној 

Гори, у плавогусињској околини није журио, па 
је тек послије два мјесеца успоставио своје војне 
посаде и власти ту. Мора да је добро познавао и 
пређашњу и тадашњу ситуацију у односу између 
етничких група па као да је намјерно оставио овај 
кра ј да се кроз безвлашће још више заоштре међу-
собни односи. У том вакууму, безвлашће је достигло 
врхунац доласком наоружаних банди из Врмоше 
под руководством неког бившег албанског официра 
Пранк Цаља. Он се представљао као италијански 
изасланик, који по њиховом налогу заводи окупа-
торску власт. Почео је да упада у црногорска села, 
пљачка и одузима оружје. Пљачка јући само црно-
горско становништво овај италијански квислинг 
свјесно је наетојао да заоштри односе између црно-



горског с једне и муслиманског и албанског станов-
ништва с друге стране. 

Тиме је једновремено хтио да стави до знања 
Албанцима и Муслиманима да је Италија њихов 
ослободилац, а не окупатор. Послије његовог нове-
зивања с плавским главарима, од којих су неки 
дошли из Албаније као дугогодишњи емигранти, 
почело је ширење фашистичке идеологије. Еми-
гранти повратници типа Риза Феровића, као и њи-
хови истомишљеници, бивши предсједници ошптине 
Шемсо Феровић, Саљо Никочевић и њихове приста-
лице, свесрдно су прихватиле помоћ Пранк Цаља 
у сировођењу фашистичких идеја међу плавогу-
сињским становништвом. Њему је повјерено да са 
својим вулнетарима и милицијом, доведеним из 
сјеверне Албаније, успостави власт у име некакве 
„Велике Албаније", чи ји је циљ био да подстакне 
националистичке и шовинистичке страсти људи два 
гранична подручја, међуеобно их сукоби и одврати 
им п а ж њ у од за једничких интереса борбе противу 
заједничког непријатеља, окупатора. Све ове главе-
шине заједно, свјесно и упорно, раде на спровођењу 
ове окупаторске замисли. 

Убрзо се догодило да су ученици превазишли 
учитеља. Плавогусињски главари постали су експе-
дитивнији и ревноснији у опровођењу фашистичких 
идеја и метода од самог Пранк Цаља. Послије свађа 
и отимања о власт, Цаљо је одбачен, а сва моћ 
прешла на те плавогусињске главаре. За префекта 
је постављен Ризо Феровић. Створена је и фашис-
тичка организација, а на чело организације поста-
вљен је Шабо Феровић, ко ји је био такође емигрант. 
Око њих се окупљају сви они ко ји су били главни 
ослонац бившег режима и на које се ослањала власт 
у старој Југославији. То су били људи ко ји су тада 
примали националне пензије и којима је власт пру-
ж а л а могућност да се обогате разним шпекулаци-
јама. Најактивнији на овом послу су у Плаву били: 
Предсједник плавске ошптине Шемсо Феровић, 
Шабан-бе Реџепагић, Салих Аџимушовић и један 
дио плавских хоџа. Њихов главни политички циљ 
био је да за своју фашистичку политику, придобију 

Ј У С У Ф Р Е Џ Е П А Г И Ћ П Р А Ш Ч Е В И Ћ С . 

масе муслиманског и албанског етановништва, те 
да их супротставе политици КОЈ, која је нарочито 
тих дана била активна и апеловала на братство и 
јединство народа овог кра ја . У том циљу су се по-
служили разним махинацијама и најодвратнијом 
фашистичком пропагандом. У јавним наступањима, 
личним .разговорима подмуклим саветима, пропаги-
рана је освета и подстицана стара мржња на в јер-
ској и националистичкој основи. Италију и Њемачку 
приказују као ослободиоце и ствараоце „Велике 
Албаније". 

Прва мјера „Великих албанских власти", била је, 
одузимање земље коју је аграр Краљевине Југосла-
вије подијелио црногорским породицама. Та земља 
је била одузета и емигрантима и неким богатијим 
сељацима Муслиманима. Подстицани су људи да 
одузму земљу од власника који су је били купили, 
али је тих случајева било мало. 

Због опште несигурности, упадања наоружаних 
група у православна села, преметачине и пљачке, 
црногорске породице масовно напуштају села с десне 
стране језера и Лима и траже сигурнија боравишта 
на лијевој обали. Убиством Станише Турковића из 
Војног села, угледног грађанина овог кра ја , плавска 
реакција да је сигнал за освету и терор. Поједина 
села као Врезојевице, Војно1 Село и Метех преду-
зимају мјере самоодбране, те се обезбјеђују дано-
ноћно путем патрола и стража. На све ово што се 
дешава у овом крају , Италијани гледају благо-
наклоно. 

Покушај К П Ј и напредних људи овога к р а ј а да 
реше ову мучну ситуацију није успјео. Партијска 
организација је тежиште рада усмјерила на обја-
шњавања настале ситуације. Настојала је да људима 
објасни да је окупатор свима за једнички непријатељ, 
да се од њега ништа добро не може очекивати. 
Преко угледних људи ко ји су оцијењени као по-
штени, настојала је да утиче да се не распирује 
мржња, да се смире страсти и спријече сукоби и 
међусобна обрачунавања до којих је сваког тренутка 
могло доћи. Међутим, утицај паргијске организације 
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на муслиманско становништво у овој ситуацији, био 
је недовољан да би га отргао од окупатора и ре-
акције. 

Партијска организација у Плаву и Брезојевицама 
је под руководством Ђура Лакчевића и Бећа Б а -
шића одржала неколико састанака. На оном у мају 
у Брезојевицама „претресена је политичка ситуација 
у овом кра ју и анализирани резултати рада партиј-
ске организације". Одлучено је да се развије још 
интензивнији политички рад у масама, да се ства-
ра ју групе напредних људи и да се најбољи поје-
динци од њих кандидују за чланове К П Ј и да се 
појача акција за прикупљање оружја и муниције, 
који ће се чувати у сигурним окладиштима под 
надзором партијске организације. На састанку је 
саопштена одлука Мјесног комитета КПЈ, за срез 

В У Ч Е Т И Ћ Н И К О Л А , п о т п у к о в н и к 

Андријевички да се од чланова К П Ј формирају 
двије ћелије.1) 

Послије капитулације бивше Југославије народ 
плавског подручја био је у неизвјесности. Међу 
људима је владала врло велика забринутост, јер 
на овом подручју на којем су вековима жив јели 
Муслимани, Албанци и Црногорци, постојале су из 
прошлости разне трзавице, размирице које су поје-
динци сада мислили да користе. Прилике су биле 
мучне, на изглед безнадежне. Једино је умирива-
јуће дјеловала партијска ћелија и напредна сту-
дентска омладина. Они су на вријеме почели да 

Ј ) В у к о Т у р к о в и ћ „ П л а в и Г у с и њ е , у д а н и м а ј у л с к о г 
у с т а н к а 1941. г о д и н е " . К њ и г а „ У с т а н а к н а р о д а Ј у г о с л а в и ј е 
1941. г о д и н е " , с т р а н а 446. 
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се супротстављају свему ономе што је и са једне 
и са друге стране негативно дјеловало међу наро-
дом овог краја . Чланови партије из часа у час прате 
насталу ситуацију, припремају сељачку омладину 
за предстојеће догађаје, агитују међу људима, при-
купљају и склањају оружје. Час почетка борбе 
против окупатора и њихових квислинга висио је 
у ваздуху. Комунисти су чекали директиву По-
крајинског комитета КП за Црну Гору. Шеснаестог 
јула 1941. године одржан је састанак партијске ће-
лије. Ту је саопштена одлука о дизању устанка. 
Присутни су упознати са задацима и мјерама које 
треба на овом подручју примјењивати. Између оста-
лог ријешено је да се у селу Брезојевице формира 
партизански одред. 

Исте ноћи, између 16. и 17. јула 1941. године, 
одржан је састанак у кући Страшимира Прашче-
вића. На састанку су били главни организатори 
борбе у овом крају, комунисти Ђуро Лончаревић, 
секретар партијске ћелије, Бећо Башић, Цвјетко 
Турковић и Јусуф Реџепагић и кандидати за чла-
нове К П Ј Свето Прашчевић и Бар јам Метовић. 
Поред чланова Партије скупу су присуствовали 
Прашчевић Страшимир, Душан, Радован и Радомир, 
Булатовић Милош и Леко, Владимир, Коматина 
Милован, Антовић Бранко, Томовић Милан, Башић 
Милорад и Мартић Милорад. Ђуро Лончаревић, као 
секретар партијске ћелије упознао је присутне са 
општом политичком ситуацијом у земљи и свијету, 
а посебно на плавско-гусињском подручју. На овом 
састанку за команданта герилског одреда изабран 
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је Цвјетко Турковић, а задужење за везу са наро-
дом добио је Бећо Башић. Учесници су истовремено 
упознати са задацима које одред треба да изврши 
у току сутрашњег дана. Одред је одмах подијељен 
у двије групе ради ефикаснијег дејства. Једну је 
предводио Цвјетко Турковић, а другу Бећо Башић. 
Задатак им је био да пресјеку телефонске жице и 
тако прекину сваку везу Плав—Гусиње и Плав— 
Мурина. 

I 

Прве акције одреда 
I 

Сутра 17. јула и слиједећих дана герилском 
одреду су приступили омладинци као и старији 
људи који нијесу присуствовали формирању Од-
реда, па му се бројно стање веома увећало. Одред 
је био наоружан с два пушкомитраљеза, пушкама, 
бомбама, пиштољима, а располагало се и приличним 
количинама муниције. На овом подручју у април-
ском рату један пјешадијски пук бивше југословен-
ске војске оставио је велику количину оружја и 
муниције, што нам је добро дошло у устанку. 

Рано ујутро 17. јула 1941. године почело је с ки-
дањем телефонских веза. То се за час прочуло и 
код необавијештеног сељаштва изазвало је страх 
и пометњу. Плашили су се да им италијанска војска 
и муслиманска милиција не попале села. Окупље-
ним сељацима говорио је Ђуро Лончаревић. Обја-

I шњавао им је циљ акције која је у току ноћи из-
ведена на територији села Брезојевице, затим о 
формирању и циљевима партизанског одреда и 
његовим даљим задацима. Обавјештавајући их о 
општој ситуацији, позвао их је да се укључе у 
борбу против окупатора. Саопштење о устанку 
у Црној Гори, као и да је већи дио Црне Горе 
ослобођен, наишао је на одобравање и општу ра-
дост код становништва. 

Тог истог дана кроз Брезојевице је прошла 
једна италијанска карета с војницима који су спро-
водили Муслимана, кријумчара Бака Ђутовића у 
вишу команду. Карету су у Брезојевичком пољу 
напали устаници. Том приликом рањен је Ђутовић, 

па су се Италијани вратили за Плав. Овај случај 
ће касније плавској реакцији послужити као мотив 
за одмазду и освету у борби против црногорско1 
становништва. Док је одред извршавао овај зада-
так, једна италијанска патрола је код Лимског моста 
прешла у Брезојевице. Изненада је наишла на уста-
нике Мирка Прашчевића и Драга Поповића, заро-
била их и повела са собом. Италијани који су се 
враћали с рањеним Муслиманом срели су се код 
Лимског моста са поменутом патролом и Шабаном 
Феровићем, руководиоцем фашистичке организације 
у Плаву, у чијој су пратњи били Аљко Луковић 
и неколико војника и муслиманских милиционера. 
Све се то збило у веома кратком времену, а у часу 
кад је у Плаву тадашњим властима и команди 
стигао глас да су се у Брезојевицама Црногорци 
дигли на устанак против Италијана. Сигурно је да 
су италијанске власти још раније биле обавије-
штене о тринаестојулским догађајима у Црној Гори. 
Мучила их је неизвјесност на овом подручју. Зато 
су били у приправном стању и вјероватно су и у 
Плаву очекивали догађаје као и у другим мјестима 
Црне Горе. 

Пошто је команда Партизанског одреда обавије-
штена да су два устаника заробљена и одведена 
у Плав, Одред је запосјео положај , припремио се 
за одбрану села Брезојевице и затворио прелаз 
преко Лимског моста. Његови одбрамбени положаји 
су се простирали на линији: Виситор—Паљевине 
са наслањањем на Плавско језеро према селу Ма-
тиновићу и од извора Лима, лијевом обалом до 
Градца према Плаву. 

На десној обали Лима (лимски мост) окупатор 
је почео да запосједа одбрамбене положаје на 
челу са командантом италијанске посаде и кви-
слингом Ризом Феровићем и другим. 

Проучавајући насталу ситуацију, команда Од-
реда одлучује да путем преговора позове неприја-
теље на предају. За преговараче одређује борце 
Страшимира Прашчевића и Милоша Булатовића. 
Они одлазе на средину Лимског моста и састају се 
с командантом италијанске јединице и Ризом Фе-



ровићем. Услов устаника је био да се одмах врате 
два заробљена устаника, да италијанска војска 
преда оружје устаницима, а Ризи Феровићу и кви-
слиншкој банди која је била у њиховој пратњи, 
речено је да је устанак дигнут против окупатора 
а не против муслиманског народа и да устаници 
позивају муслимански и албански народ на учвр-
шћење братства и јединства, као и да им се при-
дружи у борби против заједничког окупатора. 
Услови које су поставили партизански парламен-
тарци, нијесу били прихватљиви за окупатора и 
квислинге. Одговор је био: „Зар да велика Импе-
рија италијанска преда оружје групи комуниста"? 
При том су просули бујицу погрдних израза и по-
звали устанике да се врате кућама и запријетили 
да ће у противном напасти и запалити село. 

Одмах послије овог разговора, Феровићи су са 
осталим сарадницима приступили мобилизацији му-
слиманског и осталог становништва под паролом 
„Борба против Црногораца", а за спас својих по-
родица. Ширећи квислиншке и националистичке 
пароле, успјели су да окупе велике снаге не само 
са плавогусињског подручја, него и из Сјеверне 
Албаније. У међувремену, нахушкане масе, зара-
жене шовинизмом, а предвођене реакцијом, врше 
рацију кроз Плав и околна села, хвата јући све што 
је православно. Исте ноћи и сутрадан врше масовна 
убиства, при чему не штеде ни дјецу. Убијен је 
сваки одрасли мушкарац, а међу њима и три д је -
чака, укупно 32 особе а интернирано у италијан-
ске логоре око 70 жена и дјеце. 

Већи дио мобилисаних квислиншких снага одре-
ђен је да нападне и ликвидира Војно Село, а други 
мањи дио запосјео је одбрамбене положаје према 
Брезојевицама. Задатак ових снага био је да оне-
могући устаницима прелаз преко Лима и пружање 
помоћи Војном Селу. Послије огорчених борби, које 
су вођене 17, 18. и 19. јула један дио бораца Војнох 
Села пробио се ка слободној територији, а други 
су пали на „бесу", док веће квислиншке снаге пре-
лазе на брезојевићки фронт. Нарочито велики при-
тисак непријатељ врши на положаје Лимски мост 
—Паљевине. И поред много надмоћнијег неприја-
теља, којега су Италијани добро наоружали и 
потпомогли и нападима, Брезојевићки одред упорно 
је држао своје положаје, не дозвољавајући продор 
непријатеља на слободну територију. Борбе су да-
ноноћно вођене на цијелој дужини фронта, од 
Градца до врха Виситора. Заведени Муслимани и 
Албанци, не само из плавско-гусињске околине. 
већ и из Сјеверне Албаније и Метохије, подстакнути 
од неких хоџа, бегова и емиграната на реванш и 
пљачку — наваљивали су на слободну територију. 
Устаници су тада употребили и један топ, пољску 
хаубицу од 150 т т , која је приликом капитулације 
бивше југословенске војске остала у Улотини. 
Отварањем ватре из ове хаубице и погађањем 
поште у Плаву, Италијане и квислинге обузима 
паника, па се смањује притисак на устаничке по-
ложаје . Да су устаници тог тренутка извршили 
општи напад на Плав, могли су га заузети. Орга-
низација К П Ј Андријевице није дозволила устани-
цима да улазе у Плав, Гусиње и муслиманска села, 
из страха да не дође до неконтролисаних поступака 
(пљачке, убиства и освете). 

Тек 18. јула на положај код Лимског моста стиже 
Васо Лабан и самовољно, мимо знања Мјесног ко-
митета К П Ј за Срез андријевички, успостављају 

везу с плавским „главарима" и почиње преговоре 
о напуштању Брезојевице и осталих устаничких 
положаја, све до старе црногорске границе. Док 
се воде преговори италијанске и квислиншке снаге 
се инфитризују на лијеву обалу Лима и без борбе 
заузимају најпогодније устаничке положаје. Због 
овако тешке ситуације, устаничке снаге су биле 
принуђене да напусте село које су окупатор, Му-
слимански и Албански квислинзи одмах опљачкали 
и спалили. Тог дана непријатељске снаге заузеле 
су сву територију до Пепићког Потока, што значи 
до стране црногорске границе. Устаничке снаге у 
току ноћи 18. јула врше припреме и прикупљају 
снаге за противнапад. Двадесетог јула општим на-
падом са полазног положаја Муринска ријека, 
а преко Малог Виситора у правцу Брезојевице, 
устаници полазе да изгубљене положаје врате. Напад 
је био силовит и изненада, па је непријатељ разби-
јен и у изолованим групама остао по Виситору да 
би у току ноћи успио да се извуче преко Лима. 
Устаници су ослободили Брезојевицу и нанијели 
непријатељу осјетне губитке, али су их и сами 
имали. . Том приликом су погинули устаници из 
Брезојевице: Милун Дашић, Саво Рајковић, Драго 
Пешић и Леко Лабан, а рањени су Стеван Прашче-
вић, Радивоје и Лека Рајковић. 

Тог 20. јула Брезојевица је била у рукама уста-
ника. Призор на који су устаници наишли у селу 
био је ужасан. То више није било село, већ огромно 
згариште. Од 150 кућа, помоћних зграда, ограда, 
воћњака и свега онога што је створено људском 
руком, више ничега није било. Људи више нијесу 
могли остати ни жив јети у селу. Зато 25. јула бре-
зојевички устаници напуштају положај и полазе 
у потрагу за својим породицама расутим по шумама 
од Виситора до Комова. Брезојевица је остала без 
свог становништва од тога дана па све до позне 
јесени 1941. године. 

Најтежа ратна година 

Послије заузимања слободне територије, збјегови 
су морали напустити шуме и по наређењу итали-
јанских власти вратити се у села. Сељани Брезо-
јевице нијесу смјели да се врате, с обзиром да 
је њихово мјесто, као и сва села до Мурине, при-
пало „Великој Албанији". Како православном ста-
новништву, на тој територији није нико гарантовао 
безбједност, чак им је тадашња власт из Плава 
забрањивала повратак, Брезојевичани су зато нашли 
уточиште у селима горњег Полимља. 

Наилазила је зима, а са њом глад и друге не-
даће. Људи су морали да се довијају како су сами 
знали и умјели. Појединачно и скупно, наоружани 
и без оружја, илегално, прелазе ново-створену гра-
ницу и отимају летину са својих и туђих имања. 
У почетку су то чинили само ноћу, а касније и 
дању. Сваки прелазак преко границе био је веома 
опасан по живот. Долазило је до сукоба са непри-
јатељским патролама и стражама, у којима је било 
погибија. Тако гине Ђоко Дашић. Ови појединачни 
сукоби пријетили су да се претворе у општи сукоб, 
јер је глад т јерала људе да -не бирају _средства. 
Како је оваквом тешком ситуацијом створена неси-
гурност за квислиншке власти у Плаву а поготово 
за оне који су претендовали на имања у Брезоје-
вици, то су на неки начин морали да ријеше пи-
тање повратка становништва у напуштена села. 



Због своје личне сигурности „власти" одлучују да 
се сви становници села Брезојевице врате на своја 
имања, да предају оружје да буду поданици Велике 
Албаније и да не дозволе долазак комуниста у 
своје село. За узврат, гарантовали би селу да их 
неће узнемиравати и да ће их штитити од самовоље 
појединих наоружаних група, каквих је тада доста 
било. Силом прилика, немајући куд, прећутно, Бре-
зојевичани се враћају у село. Један дио Брезојеви-
чана предаје оружје и то махом неисправно и за-
старјело, а већи дио не, под изговором да га не 
посједује. Квислиншке власти прећутно прелазе 
преко неиспуњења дијела одлуке о предаји оружја, 
јер су задовољни што им Брезојевичани сада служе 
као таоци. Све се ово догађа половином октобра 
1941. године. Од 150 Брезојевичких породица није 
се вратило око 15. 

Главна брига људи је била у сагорјелим зиди-
нама, направити ма какво склониште за породицу. 
Читаво богатство које је људима било преостало 
састојало се од нешто стоке, коју су бјежећи по-
тјерали, али преко зиме и продали за хљеб. 

Поред свих ових тешкоћа на које су људи 
наишли у свом попаљеном селу, код њих се испо-
љила солидарност и међусобна помоћ у борби за 
опстанак. Људи су се почели помагати, заједничким 
снагама градити склоништа, дијелити храну и све 
друго што је могло помоћи у тој тешкој невољи. 
Од првог дана по повратку Брезојевичана у 
своје село осјећа се рад Партије. Она подстиче ову 
међусобну солидарност, као и контакте између пра-
вославних и поштених муслиманских породица. 
Овдје је највећу улогу одиграо Бећо Башић, стари 
члан КПЈ, један од организатора устанка у овом 
крају. Он одмах ради на повезивању омладине, 
припадника брезојевачког партизанског одреда из 
13-јулског устанка, те скојеваца и кандидата Пар-
тије. У почетку квислиншке власти не предузимају 
никакве мјере одмазде јер је требало намамити 
цјелокупно становништво да се врати, па тек онда 
организовати даноноћне рације. Тако је и било. 
Затим у једној рацији половином новембра 1941. 
године, ухапшени су Свето, Лајко, Радован и Душан 
Прашчевић, Милош Булатовић и Милосав Мартић 
и држани у затвору као таоци, због неког убиства 
које се десило на терену Мартиновачких лоза, а по 
свему судећи било инсценирано на рачун Брезоје-
вичана. Таоци су пуштени тек кад су ухваћени и 
ухапшени Страшимир Прашчевић и Љака Нововић. 
С обзиром да је Страшимир био познат као један 
од учесника у 13-јулском устанку и као учесник 
у преговорима за предају и разоружање Италијана, 
на Лимском мосту, њега је Ризо Феровић, подвргао 
мучењу да би открио своје сараднике и активисте 
из Брезојевица. Послије саслушања и мучења, оба 
ухапшеника спроведена су у затвор у Пећ, у шер-
меткулу, гдје су остали све до уочи капитулације 
Италије 1943. године. 

И у селу је владала све већа несигурност. 
Сумњичења, саслушања и свакодневно праћење и 
привођење људи у префектуру, нагони појединце 
да поново напуштају село и б јеже преко границе. 
То чине Милош Булатовић и други. 

Најтежа ратна година за село Брезојевицу била 
је 1942. Људи су у току зиме 1941. године исцрпјели 
све материјалне залихе и остали без икаквих сред-
става за живот. Да би прехранили себе и своју 
породицу радили су за биједну надницу од пола 

килограма кукуруза дневно. Ж е н е и дјеца су брали 
коприве и зеље, како би се утољила глад. 

Овакву тешку ситуацију профашистичка власт 
у Плаву жели да искористи. Вреба и поткупљује 
појединце, да би их искористили у шпијунске сврхе. 
Захваљујући родољубљу и мржњи према окупатору 
и његовим слугама, није било неких карактеристи-
чних случајева издаје или денунцирања. Оваквом 
држању допринио је и рад Партије у масама, наро-
чито код омладине. 

У фебруару у Брезојевицама већ је формирана 
група СКОЈ-а, а у марту и група народне омладине. 
Окупатор је осјетио да Партија ради у масама, па 
покушава да открије активисте служећи се разним 
методима. Почео је на примјер да хапси поједине 
грађане села, надајући се да ће преко њих открити 
политичке раднике НОП-а. 

Још у почетку 1942. године квислиншке власти 
строго забрањују прелазак албанске границе, а на-
рочито пренос жита и свих животних намирница 
за Црну Гору. Зато је у Брезојевици један од по-
литичких задатака био подстицање трговине из-
међу Муслимана и православних, куповање жита 
и преношење преко границе. И то и добровољно 
прикупљана храна достављани су илегалцима и 
партизанским породицама. Многи одани људи до-
бијали су то као задатак и извршавали га. На 
једном од таквих задатака Милован и Богдан 
Прашчевић ухваћени су и интернирани за Италију. 
С њима је интерниран и Радомир Прашчевић, којега 
су издале слуге окупатора. Јован Драшковић, Владо 
Р. Ра јковић и Михаило Булатовић. Од њих су у 
логору у Палерму, умрли Јован Драшковић и Владо 
Рајковић. Послије капитулације Италије остали су 
се вратили у Југославију и ступили у НОБ. 

Кра јем децембра 1941. године, плавска реакција 
хапси групу плавских комуниста, а међу њима и 
Бећа Башића из Брезојевице. Бећово хапшење 
било је велики ударац за политички рад и ширење 
НОП-а, који се тек почео опорављати послије три-
наестојулског устанка. Бећо је са осталим друговима 
спроведен за Пећ, а касније интерниран за Алба-
нију, гдје и остаје све до септембра 1942. године, 
кад се поново враћа у село Брезојевицу на рад. 

Године 1942. приликом преласка преко Виситора, 
убијени су Милован В. Ра јковић и Радош Сина-
новић из Брезојевице. Са њима се налазила Мили-
јана Дашић, 12-годишња дјевојчица, коју су вулне-
тари тукли и мучили желећи да је убију како да 
не би била свједок овог звјерског убиства. Случај 
је хтјео да се дјевојчица послије дужег времена 
освијести, преболи ране, па је послије рата била 
свједок на суђењу убицама. 

Доласком групе чланова К П Ј Плава из затвора 
партијски рад оживљава у масама, тако да је 1943. 
година, за Брезојевице политички била врло богата. 
Проширују се и ј ача ју омладинске групе и Скојев-
ска организација. Омладина масовно изражава сим-
патије према НОП. Томе су допринијеле велике 
побједе наше НОБ. Ширење истине о народноосло-
бодилачком покрету, рад на прикупљању помоћи 
и добровољних прилога, главни је задатак активи-
ста. Један од на јважни јих политичких циљева био 
је у Брезојевици борба против продирања утицаја 
четника. Наиме, било је неколико Брезојевичана 
који се нијесу вратили са осталим становништвом 
села крајем 1941. године, па су се у избјеглиштву 
од почетка формирања четничке организације укљу-



чили у њу. Ови издајници почели су слати претећа 
писма омладини и свим напредним људима Брезо-
јевица да ће их стићи казна горе него Муслимане. 
И поред овакве пропаганде код једног дијела му-
слиманског и албанског живља почиње продирати 
истина о народноослободилачком покрету. 

Од позадинских радника села Брезојевица у 
мају 1943. године одлазе у партизане: Цвето и 
Душан Прашчевић и Владимир и Милован Кома-
тина и то у Васојевићки батаљон који је прикљу-
чен четвртој црногорској бригади, а у другој поло-
вини 1943. године, на слободну територију Црне 
Горе одлазе Бећо Б а ш и ћ и Божо Чађановић. Они 
су били главни организатори НОП-а у селу Бре-
зојевице. Цвето Прашчевић гине као замјеник ко-
мандира чете, а Душан као командир вода на по-
ложајима између Пљеваља и Рудног на путу за 
Србију, фебруара 1944. године Владимир — Милован 
Коматина гине као омладински руководиоц на по-
ложају , Лозна при повратку четврте црногорске 
бригаде из Србије, ма ја мјесеца 1944. године, Бећо 
Башић гине као политички секретар Среског и 
члан окружног комитета за Срез андријевички у 
једној борби од балиста и вулнетара у селу Доља 
код Гусиња 28. јула 1944. године. 

Обавијештен да је неколико младића из Брезоје-
вице побјегло у партизане, непријатељ предузима 
мјере да спријечи даља бјекства, па врши моби-
лизацију одраслих и за војску способних младића. 
Тако је мобилисано њих 8 из села и под оружаном 
пратњом спроведено до Елбасана. Ови младићи су 
се касније придружили албанским партизанима и 
I Косовској бригади. 

Разноразне напасти 

Треба напоменути, да је квислиншка власт у 
Плаву уз помоћ окупатора створила војничке фор-
мације за борбу против НОВ. Ти квислиншки вој-
ници звали су се „ВУЛНЕТАРИ" а њени припад-
ници били су сви мушкарци способни за ношење 
оружја . Вулнетари су били организовани у неко-
лико формација од око 100 људи, а на њеном челу 
се налазио старешина звани „Кап". Чета се звала 
„банда". Командир чете звао се капобанда. Ова 
формација жив јела је у полумобилном стању једна 
половина људства увијек је била на граници „Ве-
лике Албаније", а друга радила, обављала пољске 
радове, да би се у случају потребе прикључивала 
матичној јединици. 

Поред вулнетара, постојала је и активна војека 
државе „Велике Албаније". То су уштрије, који су 
такође масовно коришћени у борби против НОВ. 

За успостављање унутрашњег реда, при општини 
су постојали пандури, а при префектури жандарми 
одјевени у италијанске униформе. За пандуре и 
жандарме, власт је бирала људе који су се исти-
цали као шовинисти и националисти и објеручке 
прихватали фашистичку идеологију. 

Постојала је још једна профашистичка органи-
зација звана „Балисти" у коју су били укључени 
профашистички албански елементи. 

Ове банде су даноноћно вршљале по селу Бре-
зојевици, тражећи комунисте и њихове помагаче, 
као и надгледајући да се не одржава веза преко 
границе. Ове рације су организоване нарочито ноћу, 
кад грађани одведени на саслушање, а неки пре-
млаћивани и остављени по потоцима у полумртвом 

стању, што се догодило Миловану Рајковићу-Дело-
вићу, а и другима. 

Почетком 1943. године гине познати црногорски 
јунак Бацо Дашић. На њега су били кивни феро-
вићи и други квислинзи тада на власти, били су то 
и стари рачуни из доба балканских и I свјетског 
рата. Бацо је знао да га вријебају И чувао се. Зато 
је организована група која је заноћила у Брезоје-
вице и скривена у шуми изнад села и сачекала да 
се Бацо Дашић појави на послу. План им је успио. 
Бацо је једно јутро изашао на своју њиву пред 
кућом. Банда је из засједе, недалеко од њега при-
пуцала и убила га. 

Тобоже ради обезбијеђења грађана, а у ствари 
ради бољег праћења рада и активности припадника 
НОП, 1943. године квислиншка власт формира у 
Брезојевици жандармеријску станицу. Власт је са-
знала да на подручју Брезојевице д јелују партијска 
и скојевска група, да се прикупља помоћ и преко 
појединаца упоредо са тим успоставља веза носио-
цима покрета на подручју Полимља, као и Сјеверне 
Албаније. Заиста, у овако тешкој ситуацији, пар-
тијска организација је била увијек у вези с парти-
занском организацијом која се налазила на терену 
горњег Полимља. Ова веза је одржавана преко 
Б о ж а Чађановића, који је илегално радио на терену 
Брезојевице. 

Послије капитулације Италије у село Брезоје-
вице долази Вукајло Кукаљ, истакнути борац и ре-
волуционар, заједно са Милицом Мушикић и дру-
гима да би информисали становништво о ситуацији 
у земљи и иностранству. Они држе политички збор 
грађана села Брезојевице у кући Бошка Пантовића 
Рајковића, која се налази у доњем селу. Збору је 
присуствовало око 40 особа разног доба старости. 
Збор је успио и послужио за припрему и још већу 
мобилизацију народа за спровођење задатака и 
развоја НОП-а. 

Кратак предах и опуштање у овој ситуацији, 
донела је капитулација Италије. Он је трајао свега 
неколико дана, па се убрзо ситуација изокренула 
и постала много гора и заоштренија него икада. 
Разлог овом је био страх од доласка НОВ, па су 
квислиншке главешине предузели све мјере да тај 
долазак осујете. Брзо се повезују са профашисти-
чким снагама Космета и Албаније као и Њемачким 
окупаторима, па за једнички врше напад на слободну 
територију. Због губитка које су им нанијели пар-
тизани у борбама на ослобођеној територији Горњег 
Полимља — на Сјекирици, Превоју и другде Вул-
нетарске и балистичке банде су се 18. октобра 1943. 
године окомиле на голоруко становништво села 
Брезојевице, Ражнице и Велике, па извршавају 
масовну одмазду над недужним живљем. Само у 
Брезојевици је том приликом убијено десетак ста-
новника. Том приликом није поштеђено ни старо 
ни младо. Убијени су: Андро, Милија и Милић 
Дашић, старци од 60 до 85 година. Убијена су дјеца: 
Новак Прашчевић од 14 година, дијете Милорада 
Лаловића од 13 година. Убијен је и Леко Прашче-
вић. У овој рацији ухваћен је Милош Рајковић, 
14-тогодишњи дјечак. Спроводили су га уз физичко 
малтретирање. Мајка Станојка је трчала за њима, 
молећи и крпу скидајући да јој сина јединца пусте 
и поклоне, јер није крив. Мислила је да ће их ма ј -
чина суза ганути, али бандити су били г^еумољиви 
нису обраћали п а ж њ у на запомагање ојађене мајке. 
Када су га тукли кундацима, мајка је притрчала, 
отела дијете од крвника да га заштити од даљих 



удараца и да прва погине да не би видјела муче-
ничку смрт сина јединца. Један од бандита убија 
мајци сина на њеним грудима и оставља је да запо-
маже и нариче над њим. У том тренутку из шуме 
истрчава отац Милошев, Благоје, тражећи да за -
мијени сина. Ту бандити убија ју и њега. У тој ра-
цији рањен је и Богдан Дашић. 

Тог дана брезојевичком становништву пријетио 
је потпуни покољ, али захваљујући неколицини 
Муслимана и Албанаца та катастрофа је избјегнута. 
Ваља истаћи да су поједини албански жандарми 
знали да се нађу и заштите црногорски ж и в а љ у 
Брезојевици. Такви су били Селим Пеја и Ахмет 
Ругова. Ова два жандарма, иако у служби неприја-
теља, знали су да одрже задату ријеч — бесу. 
Селим Пеја спасао је 22 човјека из Брезојевице, 
стављајући се по цијену живота у њихову заштиту, 
и предао их у сигурне руке Албанцу Рами Хамзи 
Балидемићу из Мартиновића, патриоти и пријатељу 
црногорског живља, на даље чување уз бесу и на 
издржавање. Балидемић је тада сачувао у својој 
кући 52 становника села Брезојевице и заштитио 
их од напада банди, лично их издржава јући мјесец 
дана, а кад је прошла опасност вратио их својим 
кућама. Рама је угледан човјек свог братства Б а л -
демића из села Мартиновића, а подједнако цијењен 
и од Албанаца и од Црногораца. 

Крајем 1943. године долази до нових хапшења 
становника села Брезојевице. Под сумњом да сара-
ђују с партизанима и раде за НОП, ухапшени су: 
Драги Прашчевић, Милорад Башић, Милорад Р а ј -
ковић, Ахмед Б а ш и ћ и Владо С. Рајковић, па 
спроведени за Пећ и држани у затвору. Из затвора 
су прво пуштени Драги Прашчевић и Владо Ра јко -
вић, а приликом бомбардовања Пећи побјегли су 
из затвора оба Милорада. Њ и х су на мјесту званом 
Бабино Поље ухватили вулнетари и стријељали. 

Кра јем 1943. године плавска реакција врши ли-
квидацију комуниста на челу с Хајром Шахмано-
вићем, па је привремено прекинута веза између 
активиста Брезојевице и Плава. 

Ваља додати да су приликом формирања Андри-
јевичког партизанског батаљона на Зелетину Це-
цуне 3. маја 1943. године, од Брезојевићана у та ј 
батаљон ушли: Бећо Башић, Милош Булатовић, за -
мјеник командира чете и Душан С. Раденовић. 

Због јачања НОВ и ширења слободне територије, 
окупатор у заједници с квислинзима, врши моби-
лизацију свих расположивих снага на територији 
Плава и Гусиња, а уз помоћ балистичких банди из 
Косова и Метохије, врши притисак на ослобођену 
територију Горњег Полимља. Читаве зиме 1943/44. 
и у пролеће 1944. године, погранична села, међу 
којима и Брезојевица, постају ратни логори и базе 
одакле крећу походи на слободну територију. Због 
тога је активност НОП-а ту сведена на на јмању 
мјеру, али је дотадашњи политички рад партије 
с масама учинио своје и припремио народ за одлу-
чујући тренутак. 

Средином јула 1944. године у село Брезојевице 
долази IV црногорска бригада и у заједници с IV 
Крајишком ослобађа Плав. Послије три године оку-
пације и робовања, за Брезојевичане је ово била 
прилика да покажу своју политичку свијест. Одр-
ж а н збор грађана села, на коме је говорио један 
од руководиоца четврте бригаде, Ђоко Недић, и тра-
жио добровољно ступање у бригаду. Тада се добро-
вољно јавило 15 омладинаца и то: Мило П. Рајковић, 

Милосав М. Рајковић, Костадин Т. Рајковић, Илија 
С. Ђуричанин, Радмило Т. Рајковић, Вукић Шошкић, 
Митар Н. Рајковић, Велимир Р. Рајковић, Бранко 
М. Дашић, Љубомир М. Дашић, Вука јло и Лука 
Р. Дашић, Миодраг Н. Дашић, Радомир Р. Пешић 
и Вукота Р. Рајковић. 

Треба напоменути да су у IV црногорску бригаду 
још у почетку 1944. године ступили Брезојевичани: 
Перо Булатовић, Милорад Р. Дашић, а у другој по-
ловини 1944. године у Комски одред ступају Милош 
Булатовић — командир чете, Божо Чађановић — 
командир чете, Бранко Антовић, Радомир Булато-
вић, Страшимир Прашчевић, Зако Дашић, Радосава 
Ђуричанин и Нико Дашић. 

По одласку IV црногорске бригаде за Србију, 
јула 1944. године, и покоља становништва у Велици, 
Брезојевичани су морали да се склоне у збјегове 
по виситорским шумама. Њ и х је обишао позадински 
радник Милош Булатовић и пренио им директиву 
Комитета да остану у шуми до доласка наших бри-
гада, које су се очекивале. Међутим, дио мештана 
није послушао савет, већ је са својим породицама 
сишао у село које је било пуно балиста и вулнетара. 
Послије два дана долази V пролетерска бригада и 
ослобађа села. Пред сам напад бригаде на положаје 
балиста и вулнетара, они су извршили покољ над 
голоруким становништвом које је сишло из збјегова. 

Другог августа 1944. године банда је напала збјег 
који је био смјештен код куће Мила Рајковића. Прво 
је бачена бомба у кућу у којој су била смјештена 
дјеца и жене, а онда је отворена ватра из пушака 
на масу у логору. Тада су погинули мјештани: Раде 
Рајковић, Радић Рајковић, Душан Рајковић, Мили-
воје Рајковић, Илија Прашчевић и дијете од 10 го-
дина Славко Дашић, а неколико дјеце и жена је 
рањено. Захваљујући брзој интервенцији бригаде, 
остатак збијега је спашен сигурне смрти. 

На слободној територији села Брезојевице, први 
пут се бира НОО мјесна власт. Милиш Булатовић 
је заказао збор грађана испред мјесне школе и го-
ворио о значају народне власти и њиховим правима 
у избору. На том збору народ је изабрао своју прву 
народну власт. НО одбор села Брезојевице у са-
ставу: Радоња Коматина предсједник, одборници: 
Шако Вучетић, Драги Прашчевић, Радоје Дашић, 
као и Мило Рајковић. Ова власт није била дугог 
вијека, јер је послије неколико дана наступила 
Њемачка офанзива и бригада је морала да напусти 
своје положаје. И овом приликом у V бригаду 
добровољно су ступили омладинци: Вешо Вучетић, 
Бошко и Драго Мартић, Радосав Прашчевић, Љако 
Дашић, Миодраг Раденовић и Видак Прашчевић. 

Брезојевице је и овог пута доживјела судбине 
1941. године. Наиме, село је поново запаљено и само 
један мали дио кућа је случајно поштеђен. Народ 
је морао поново б јежати у збјегове по шумама 
Виситора и чак до Комова. Брезојевичани су ради 
одбране збјегова формирали своју чету. Чету је 
формирао Милош Булатовић, за командира је одре-
ђен Нико Дашић2) а за комесара Лако Булатовић. 
Чету су сачињавали борци: Коматина Миомир, 
Дашић Вуксан, Дашић Радомир, Рајковић Батрић, 
Ра јковић Драго, Ра јковић Радивоје, Прашчевић Ве-
лимир (сви напријед наведени другови крајем окто-

! ) Н и к о Д а ш и ћ с е 1948. г о д и н е и з ј а с н и о з а И Б и п о б ј е -
г а о у А л б а н и ј у . 
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бра 1944. године одлазе у јединице КНОЈ-а) , Владо, 
Љубомир, Данило, Мирко, Радота, Јован, Бошко, 
Периша Рајковић, Прашчевић Драги, Прашчевић 
Радован, Вукман Богдан, Радота, Велимир, Радоје, 
Б. Светозар, Стеван и Вучко Дашић, Спасо, Перо, 
Рашко, Јован, Вукман и Милош Ђуричанин и Душан 
Раденовић. Чета је формирана половином августа 
1944. године. Њ е н и задаци су били одбрана збјегова 
од свакодневног насртаја балиста, вулнетара и 85 
њемачких јединица. Наиме, поред балиста и вулне-
тара Брезојевицу је тада држала једна чета 88 је-
диница која је бројала преко 200 људи а држала 
је положаје према Виситору изводећи свакодневне 
акције. Негдје половином септембра брезојевичка 
чета је извршила препад на ове јединице па се не-
пријатељ повукао све до Чакора. Брезојевичка чета 
све до пред к р а ј октобра води борбе на овој тери-
торији. У овим акцијама два пута је заузиман Плав 
и напуштан. Тек доласком 9. црногорске бригаде 
крајем октобра 1944. године вулнетарске банде су 
потпуно разбијене и Плаво-гусињска област осло-
бођена. 

На подручју Брезојевица, посебно су се истакли 
својим политичким револуционарним радом, као у 
припреми за 13-јулски устанак, тако и активним и 
позадинским радом у току рата почев од 1941. го-
дине па до завршетка оружаних борби следећи 
другови: Бешо Башић, Милош Булатовић, Божо 
Чађеновић, Цвето Прашчевић, Страшимир Прашче-
вић, Душан Прашчевић, Владимир Коматина Ми-
лован, Лако Булатовић, Радомир Булатовић, Милан 
Томовић, Душан С. Раденовић, Бранко Антовић, 
Вешо Вучетић. 

Куће ових бораца, као и куће напред наведених 
активиста, биле су за читаво вријеме рата широм 
отворене борцима и симпатизерима НОП-а. Наро-
чито треба истаћи домове симпатизера НОП-а Ибра 
Башића, Миљана Булатовића, Перише Рајковића, 
Бошка П. Рајковића, Драгог Прашчевића и Радоње 
Коматине. Оне су биле не само као центри гдје су 
се окупљали позадински радници, одржавали своје 
састанке, и одатле ширили политичко-пропагандни 
рад у масама, већ и као сабирне станице прикупљене 
помоћи за НОП. 

Треба истаћи допринос жена села Брезојевице 
НОП, гдје су мајке, сестре и супруге, безгранично 
одате Народноослободилачком покрету и својим 
борцима, умногоме допринијеле да се илегални рад 
одвија и у на јтежим ситуацијама. С дужном пажњом 
треба истаћи имена: Дарке Булатовић, Рабије Ча -
ђеновић, Мике Б. Рајковић, Маре П. Рајковић, 
Коне Н. Дашић, Бојане Прашчевић, Марте Прашче-
вић, Станије Мартић и омладинки: Загорке Б у л а -
товић, Косе Ра јковић и Р у ж е Прашчевић. Ове су 
жене и омладинке биле спремне да у по-дана у 
по-ноћи прихвате партизанског борца, да га нахране, 
обују и обуку и да пренесу илегални материјал без 
обзира на опасност. 

У току НОР село Брезојевице је дало око 115 
бораца који су учествовали у разним јединицама 
народноослободилачке војске и то: 

У IV црногорску бригаду: 

Прашчевић Л. Светозар-Цвето, Прашчевић М. 
Душан, Коматина Р. Владимир-Милован, Булатовић 
3. Перо, Дашић Р. Милорад, Марковић О. Радојко, 
Рајковић Б. Вукота, Ра јковић П. Мило, Ра јковић М. 

Милосав, Ра јковић Т. Костадин, Ра јковић Н. Митар, 
Ра јковић Р. Велимир, Ра јковић Т. Радмило, Дашић 
М. Бранко, Дашић М. Љубомир, Дашић Р. Вукајло, 
Дашић Р. Лука, Дашић Н. Миодраг, Ђуричанин С. 
Илија, Шошкић Вукић, Пешић Р. Радомир, Томовић 
Р. Милка, Ра јковић Л. Милорад. 

У V црногорску бригаду: 

Вучетић Р. Никола, Вучетић Вешо, Мартић П. 
Драго, Прашчевић Ј. Радосав, Прашчевић М. Видак, 
Раденовић М. Миодраг, Мусић М. Алил, Мартић П. 
Бошко, Шаркиновић Јусуф, Ђешевић Шаћир. 

У VII омладинску бригаду: 

Прашчевић С. Страшимир, Ђуричанин Б. Радо-
сава, Раденовић С. Душан, Антовић Ђ. Бранко, 
Јокић В. Симо, Јокић В. Раде, Прашчевић В. Вели-
мир, Раденовић В. Бранко, Вучетић Б. Радослав, 
Ђуричанин С. Милорад, Станишић Милован, Јашо-
вић Ђ. Милан, Кнежевић М. Миљан, Јокић Б. Ми-
лован, Ра јковић Р. Радоје. 

У VIII црногорску бригаду: 

Поповић 3. Предраг-Драго. 

У IX црногорску бригаду: 

Јокић Војо, Јокић Саво, Јокић В. Радош, Јашо-
вић М. Витомир, Раденовић С. Божо, Ђуричанин 
Р. Бранко, Вучетић Владо, Пешић Р. Радоје, Ива-
новић Јован, Ивановић Радивоје, Спалевић Мара, 
Шаркиновић Реџо, Раденовић Радосав, Раденовић 
Владо, Дашић М. Вукосав. 

У III санџачку бригаду: 

Вучетић В. Драго, Ра јковић В. Миличко. 

У I косовску бригаду: 

Драшковић М. Милован, Ра јковић Н. Богдан, 
Радомир Булатовић. 

К Н О Ј : 

Коматина Р. Миомир, Дашић Л. Вуксан, Дашић 
Радомир, Батрић Д. Рајковић, Драго М. Рајковић, 
Радивоје Ј. Рајковић, Миодраг Љ. Коматина. 

У XI српску бригаду: 

Прашчевић М. Богдан, Прашчевић Ј. Радомир. 

У разним јединицама НОВ: , 

Раденовић О. Радомир, Раденовић И. Милорад, 
Раденовић Радета-Лако, Јокић Михајло, Булатовић 
Михаило, Шаркиновић Арслан, Шаркиновић Ариф, 
Шаркиновић Нурадин, Ра јковић Раде, Ракуш Да-
нило, Раденовић В. Рајко, Ра јковић Владо, Драшко-
вић Јован, Прашчевић Радомир, Прашчевић Богдан, 
Прашчевић Милован, Булатовић Михајило. 



ПОГИНУЛИ БОРЦИ 
I I 

БУЛАТОВИЋ 3. ПЕРО, рођен 1925. године у Бре-
зојевици, општина Плав. Ступио у IV црногорску 
пролетерску бригаду 1944. године. Члан омладине и 
СКОЈ-а од 1943. године (почетком). По занимању 
земљорадник. Завршио четири разреда основне шко-
ле. Погинуо 1944. године у селу Метикоше код Кра -
љева у борби Цротиву њемачких јединица. 

Б У Л А Т О В И Ћ П Е -
Т А Р 

ДАШИЋ ВУКАЈЛО, рођен у Брезојевици 1922. 
године. Земљорадник, завршио четири разреда 
основне школе. Члан СКОЈ-а од 1944. године. По-
гинуо 25. II 1945. године код Звоника, у Босни. 
Учесник у рату као борац IV црногорске пролетер-
ске бригаде од 1944. године. 

ДАШИЋ Н. МИОДРАГ, рођен у Брезојевици. 
Земљорадник, завршио четири разреда основне 
школе. Ступио 1944. године у IV црногорску проле-
терску бригаду. Погинуо 6. априла 1945. године у 
Брчком у Босни. 

ДАШИЋ МИЛУН, земљорадник, рођен у Брезо-
јевици, општина Плав. Године 1870. учесник балкан-
ског и првог свјетског рата, као и 13-јулског устанка 
на подручју Брезојевице. Погинуо у току борби на 
подручју Брезојевице 23. јула 1941. године. 

ЂЕШЕВИЋ Р. ШАЋИР, земљорадник, рођен у 
Брезојевице 1921. године. Учесник у НОВ од 1944. 
године у V пролетерској бригади. Погинуо почетком 
1945. године на Трнову, код Сарајева. Завршио че-
тири разреда основне школе. 

ЈОКИЋ В. СИМО, земљорадник, рођен у Брезо-
јевици 1921. године. Завршио четири разреда осно-
вне школе. Учесник 13-јулског устанка. Ступио 
1943. године у VII омладинску бригаду. Погинуо 
код села Крусе, код Титограда, 1943. 

ЈОКИЋ. Б. МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1924. 
године у Брезојевици. Завршио четири разреда 
основне школе. Учествовао у 13-јулском устанку. 
Ступио 1944. године у VII омладинску бригаду. Умро 
као борац 1945. године у Титограду у војној болници. 

КОМАТИНА Р. МИЛОВАН, рођен у Брезојевици 
1920. године. Ђак Беранске гимназије. Предратни 
скојевац. Ступио у IV пролетерску 1943. године. По-
гинуо као омладински руководиоц и борац IV про-
летерске бригаде у Лозној, код Иванграда 1944. 

ПЕШИЋ Р. ДРАГОМИР, земљорадник, рођен у 
Брезојевици 1920. године. Завршио четири разреда 
основне школе. Учесник 13-јулског устанка на по-
дручју Брезојевица. Погинуо у току устаничких 
борби у Брезојевици као борац Брезојевичке уста-
ничке чете 26. јула 1941. 

ЈАШОВИЋ Ђ. МИЛАН, земљорадник, рођен у 
Брезојевици 1921. године. Учесник у 13-јулском 
устанку. Борац VII омладинске бригаде. Погинуо на 
Трнову код Сарајева 1944. 

Ј О К И Ћ в. симо К О М А Т И Н А Р . М И Л О В А Н П Е Ш И Ћ Р . Д Р А Г О М И Р 
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РАЈКОВИЋ М. САВО, земљораДнИК, рођен у 
Брезојевици, живио као насељеник у Јунуку, САП 
Косово. За вријеме 13-јулског устанка учествовао 
у борби као борац Брезојевичке чете и погинуо 
26. јула 1941. 

РАЈКОВИЋ Н. МИХАР, земљорадник, рођен 1922. 
године у Брезојевици. Завршио четири разреда 
основне школе. Ступио у НОВ 1944. године. Погинуо 
6. августа 1944. године на Метикошама, код Краљева, 
као борац IV пролетерске бригаде. 

РАЈКОВИЋ Р. ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен у 
Брезојевици 1922. године. Завршио четири разреда 
основне школе. Борац IV пролетерске бригаде. 
Ступио у НОВ 1944. године и погинуо исте године 
6. августа на Метикоши код Краљева. 

РАЈКОВИЋ Т. РАДМИЛО, рођен у Брезојевици 
1922. године. Завршио гимназију школске 1940/41. 
Ступио у IV Пролетерску бригаду 1944. Погинуо у 
Лепосавићима на Ибру 1944. 

РАЈКОВИЋ М. МИЛОСАВ-МИЛО, земљорадник ; 
рођен 1924. године у Брезојевици. Завршио четири 
разреда школе. Ступио у НОВ 1944. Погинуо 1945. 
године у борбама код Зворника. Члан КПЈ . 

ПРАШЧЕВИЋ МИРКО, рођен 1883. године у Бре-
зојевици. Земљорадник. Учесник 13-јулског устанка. 
Заробљен за вријеме устаничких борби 13. јула и 
стријељан послије два дана у Плаву. 

ПРАШЧЕВИЋ Л. СВЕТОЗАР-ЦВЕТО, обућарски 
радник. Рођен у Брезојевици 1912. године. Завршио 
четири разреда основне школе и обућарски занат. 
Члан је К П Ј од 1941. године. Илегални радник и 
учесник 13-јулског устанка. Године 1943. ступио у 
IV пролетерску бригаду. Гине као замјеник коман-
дира чете 1944. код Пљеваља. 

ПРАШЧЕВИЋ М. ВИДАК, земљорадник, рођен 
у Брезојевици 1924. године. Завршио четири разреда 
основне школе. Ступио у V пролетерску бригаду 
1944. године, а погинуо 1944. године на Сињајевини. 

ПРАШЧЕВИЋ Мирка ДУШАН, земљорадник, ро-
ђен у Брезојевици 1916. године. Завршио четири 

разреда основне школе. Ступио у редове НОП-а 
1943. године. Погинуо као водник у IV пролетерској 
бригади 1943. године код Пљевља. 

ПОПОВИЋ ДРАГО, рођен 1908. године у Велици. 
Касније становник села Брезојевице. Земљорадник. 
Учесник 13-јулског устанка. Заробили га Италијани 
13. јула 1941. године. Послије два дана стријељан. 

П Р А Ш Ч Е В И Ћ 
М И Р К О 

ТОМОВИЋ Р. МИЛАН, рођен 1921. године у Ров-
цима код Иванграда. Касније становник села Брезо-
јевице. Свршени ученик II разреда гимназије у 
Беранама. Учесник 13-јулског устанка. Члан СКОЈ-а 
од 1940. године. Заробљен као припадник Покрета 
и илегални радник у Беранама почетком 1942. го-
дине. Интерниран у Италију. Касније ступа у пре-
коморску групу бригада. Пребацује се на слободну 
територију и гине као борац, комесар чете у Ко-
рушкој. Врло се касно сазнало за његову погибију. 



ШАРКИНОВИЋ С. ЈУСУФ, рођен 1928. године 
у Брезојевици. Ученик. Ступио у V пролетерску 
бригаду и погинуо на Трнову 1944. године. 

АНТОВИЋ Ђ. БРАНКО, рођен 1920. године у 
Брезојевици. Учио гимназију у Пећи и Иванграду. 
Матурирао у Иванграду школске 1940/41. године. 
Члан СКОЈ-а од 1941. године. Ступио у VII омла-
динску бригаду 1943. године. Погинуо као комесар 
чете 1944. године на Пештеру. 

МАРКОВИЋ О. РАДОЈКО, земљорадник, рођен 
у Брезојевици 1920. године. Завршио четири разреда 
основне школе. Ступио у НОВ 1943. године, у IV про-
летерску бригаду. Погинуо као њен борац 1944. го-
дине на Руду, код Прибоја 

РАДЕНОВИЋ С. ДУШАН, рођен у Доњим Лива-
дама (заселак Брезојевица) 1921. године. Свршени 
ученик VII разреда гимназије у Беранама. Члан 
СКОЈ-а од 1940. Члан КПЈ . Учесник 13-јулског 
устанка од 1941. године. Илегални радник, ступио 
у регуларне јединице 1943. године. Погинуо као ко-
месар 3. чете IV батаљона VII омладинске бригаде 
15. августа 1944. године на Јаворку, на борбеном 
задатку. 

МУСИЋ М. ХАЛИЛ, земљорадник, рођен у Бре-
зојевици 1920. године. Ступио у V пролетерску бри-
гаду 1944. године. Погинуо 1944. године на Трнову, 

ИВАНОВИЋ ЈОВАН, ступио октобра 1944. го-
дине у IX бригаду, погинуо 1945. године. 

НОВИЋЕВИЋ РАДУЛЕ, погинуо 1944. године. 
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Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА ЗАТВОРЕНИ У ПЕЋИ (ШЕРМЕТ КУЛА) 

Убијени у разним рацијама од устанка до осло-
бођења, жртве вулнетара и балиста: Башим Мило-
рад, Прашчевић Леко, Прашчевић Новак, Прашче-
вић Илија, Ра јковић Милорад, Брковић Васо, Б у -
латовић Савета, Вучетић Благоје, Дашић Андро, 
Дашић Ђорђе, Дашић Милић, Дашић Бацо, Дашић 
Милија, Дашић Славко, Драшковић Јован, Ђури-
чанин Олга, Јашовић Стамена, Јокић Милунка, 
Матић Илинка, Ра јковић Благоје, Ра јковић Милош, 
Ра јковић Раде, Ра јковић Радић, Ра јковић Миливоје, 
Ра јковић Владо, Ра јковић Милован, Ра јковић Ду-
шан, Ра јковић Миросава, Ра јковић Мило, Спалевић 
Јањо, Раденовић ЈБубо, Раденовић Трифун. 

Д А Ш И Ћ . В . М И Л И Ћ 

Бећо Башић, Прашчевић Страшимир, Новићевић 
Лако, Прашчевић Драги, Башић Милорад, Рајковић 
Милорад, Ра јковић Владо. 

ЗАПАЉЕНЕ КУЋЕ СЕЛА БРЕЗОЈЕВИЦЕ 
1941. ДО 1944. године 

Село Брезојевица је до устанка 1941. године 
имало 181 домаћинство, од чега 175 црногорских и 
6 муслиманских кућа. За вријеме устанка запаљено 
је 175 црногорских кућа и сви пратећи објекти. 

Друга паљевина села извршена је 1943. године, 
послије капитулације Италије, а трећа октобра 
1944. године, кад су харале банде вулнетара и ба-
листа. Том приликом је изгорело око 75 одсто обно-
вљених кућа. 

У току рата уништено је 70 одсто воћњака, а 
шуме, забрани и остала добра (ограде, катуни) 
потпуно. 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ 

Прашчевић Богдан, Прашчевић Страшимир, Пра-
шчевић Радосав, Вучетић Вешо, Раденовић Радомир, 
Ра јковић Вукота, Дашић Бранко, Дашић Лука, То-
мовић Милка, Јокић Војо и Вучетић Драго. 

О Ф И Ц И Р И 

Страшимир С. Прашчевић, мајор, Милош М. Бу-
латовић, резервни поручник, Радомир М. Булатовић, 
мајор, Радосав Ј. Прашчевић, потпуковник, Богдан 
М. Прашчевић, потпуковник, Велимир В. Прашче-
вић, потпуковник, Милорад Р. Дашић, потпуковник, 
Никола Р. Вучетић, ппуковник, Миомир Р. Кома-
тина-Мито, мајор, Радосава Б. Ђуричанин, потпу-
ковник, Зарија Ч. Дашић, резервни ппоручник, 
Бранко В. Раденовић, капетан, Ра јко Раденовић, 
капетан, Милорад И. Раденовић, пуковник, Божо 
Љ. Раденовић, резервни капетан, Вучић Шошкић, 
мајор, Јокић Војо, капетан, Булатовић Љако, по-
ручник, Рајковић Петар, мајор. 
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Р А Ј К О В И Ћ Д У Ш А Н Р А Ј К О В И Ћ Т . Р А Д Е 

ДОПРИНОС „ЦРВЕНЕ БРЕЗОЈЕВИЦЕ" 

Период од слома 13-јулског устанка (4. август 
1944) па све до ослобођења (крај октобра 1944) за 
село Брезојевице био је период двоструке окупације. 
То је било време страве и ужаса, време прогона, 
убистава, премлаћивања и шиканирања. Окупатор 
је претио тоталном истребљењу устаничког стано-
вништва. Не може се рећи ко је био гори — главни 
окупатор Италијана, или његови квислинзи, балисти 
и вулнетари на чијем челу је. стајала на јцрња ре-
акција Ризе Феровића. Овај фашистички вођа, који 
се 1941. године вратио из Албаније као емигрант, 
донео је собом у Плав фашистичке методе упра-
вљања, зачињене преживелим феудалним манирима 
који су употребљавани за време турске владавине. 
Стављајући се на чело муслиманског и албанског 
живља у плаво-гусињском крају, овај самозвани 
вођа, уз помоћ својих господара Италијана, успео 
је да огромну већину муслиманског и албанског 
становништва заведе на страну окупатора, а окупа-
цију прогласи њиховим ослобођењем од 20-годи-
шњег ропства под Југославијом. 

Малобројни комунисти са овог терена, нарочито 
из редова муслиманског становништва, покушали 
су да одврате масе од фашистичких заговорника, 
али нису имали никаквог успеха. 

По престанку оружане борбе у овом кра ју ра-
стурио се и партизански одред села Брезојевице, 
формиран 16. јула 1941. године. Чланови КП су 
прешли у дубоку илегалност. Православно станов-
ништво овог као и других села овог краја , склонило 
се у збјегове по планинама од Виситора до Комова. 
За разлику од становника других села среза Андри-
јевичког који су се вратили на своја спаљена огњи-
шта по сламању устанка, православно становништво 
села од Мурине до Гусиња није могло нити смело 
да се врати. Наиме, окупатор је ово подручје про-
гласио саставним делом „Велике Албаније", а при-
кључење прогласио поклоном муслиманском и ал-
банском становништву Плава и Гусиња за услуге 
које су му пружили на сламању устанка. То је, 

Р А Ј К О В И Ћ . В Л А Д О 

у ствари, био поклон квислиншкој банди за убијене 
сељаке устанике и њихову нејач по збјеговима, за 
хиљаде попаљених и опљачканих домова и за спас 
италијанских војника. 

Обрачуни због летине 

Немајући никаквих средстава за живот, а како 
се приближавала зима, становници села Брезојевице 
су почели илегално прелазити тзв. границу и са 
својих њива ноћу убирати летину, која је била у 
већини похарана и уништена. Италијани, са својим 
помоћницима вулнетарима, нису имали довољно 
снага да ове упаде спрече. Што се зима више при-
ближавала, наши људи су били све упорнији, сме-
лији и по цену живота упадали на своје окупиране 
и опустошене њиве. 

Било је и наиласка на засједе непријатеља, за -
робљавања, погибије и напуштања оно имало кром-
пира или кукуруза што се уграбило. Чак је било 
и међусобног убијања услед неспоразума приликом 
ноћних жетви. 

Одупрта о Лим и Језеро, а наслоњена на горо-
стасни Виситор, Брезојевица је од давнина насељена 
црногорским становништвом. У турско време, већина 
земљишних поседа била је својина Муслимана, 
а православни су радили као чипчије и најамници. 
Цео овај кра ј ослобођен је од Турака, 1912. године. 
Од тада се Муслимани иселише, а земља пређе 
у руке „раје" уз новчану надокнаду. После 13-јул-
ског устанка, већина наследника бивших ага и бе-
гова присвојише давно испродавану земљу. 

Август, септембар и октобар 1941. године беху 
дани борбе и отимања око летине. Дању, нови вла-
сници Муслимани, а ноћу бивши власници Црно-
горци, навале да се што год уграби и занесе у шуму. 
Бојећи се свакодневног упада наоружаних сељака 
и увиђајући да таква ситуација неће користити у 
првом реду новим власницима, окупаторска и кви-
слиншка власт одлучише да позову становништво 
села Брезојевице да се врати на своје згариште. 
Услов је био: да се покоре и признају власт „Велике 



Албаније", да буду њени држављани, као и да га-
рантују да комунисти неће угрозити ову тзв. др-
жаву. То је значило добровољно се јавити за таоца. 
Али, није се имало куд. Смрт од глади је претила 
стотинама породица. Народ је био вољан да се врати 
на своја згаришта, а и став Партије је био исти. 
Поред мотива о спасавању народа од глади и зиме 
која наилази, могло се и до успостављања контакта 
црногорског и муслиманског становништва ради по-
литичког деловања на заведене масе. Овај став се 
одмах показао исправним. 

Почетком новембра 1941. године заједно са првим 
снегом који се спустио низ Виситор, уђоше прве 
колоне Брезојевичана у рођено село, попаљено до 
темеља. Не зна се ко горе изгледа, село у згаришту 
или ми у дроњцима. Тамо где су некад биле лепе 
сеоске куће, штрче изгореле и полусрушене зидине. 
Око њих угљенисана стабла воћака са до пола са-
горелим гранама. На нама дроњци од тромесечног 
потуцања по шумама, па служимо за потсмех па-
тролама Талијана и вулнетара који надзиру наше 
досељавање. 

Довија се како ко може и уме. Копа ју се зему-
нице, покривају се шашом новосаплетени кућерци 
од прућа. На хлеб нико и не помишља, главно је 
да смо на своме. Живот се вратио у село, и као из 
дубине, враћа се у нама нека снага. 

Имамо осећај да нисмо сами. И заиста нисмо! 
На самом почетку се показала правилном одлука 
Партије да се народ врати у село. Први контакти 
су успостављени. У почетку, поједини Муслимани 
онако изоколо, постављају питања како смо пре-
живели ову катастрофу, па све ближе и стидљивије, 
као да се лично правдају за све што се збило. По-
јединци и читаве фамилије које нису затроване 
шовинизмом, почињу и да помажу некадашње при-
јатеље али илегално. Ове везе се нарочито појача-
ва ју доласком групе комуниста Муслимана са те-
рена Плава. 

Народ чува илегалце 

У наше село стиже Беће Башић, један од орга-
низатора устанка и прекаљени комуниста. Тако 
рећи, преко ноћи се осетио рад Партије. Поред чла-
нова Партије и СКОЈ-а , он повезује и активира 
присутне припаднике партизанског одреда из 13-
- јулског устанка. Бројно стање ових је сведено на 
минимум. Неки се нису вратили из страха од 
хапшења, а они који су се вратили живе полуиле-
галним животом. Иако су квислинзи за наше село 
објавили општу амнестију, већ почињу хапсити оне 
за које дознају да су учествовали у устанку. Тако 
је тих дана ухапшен и интерниран Страшимир 
Прашчевић, припадник Брезојевачког партизанског 
одреда који је првог дана устанка преговарао у име 
устаника. Да би избегли хапшење, морали су пре-
бећи преко границе Милош и Лако Булатовић, па 
су хапшења обустављена из страха да се цело ста-
новништво села не разбежи. Контрола становни-
штва у виду патрола, засједа и појединачних обила-
зака сваке куће, појачавала се из дана у дан. Да 
би се у овим тешким условима могао одвијати орга-
низован рад, Партија је извршила избор људства 
— најоданијег НОП-у. Поред избора људства, ода-
биран је и терен који је пружао најбољу сигурност 
за прикупљање и разлаз, па и пружање отпора у 
случају потребе. И данас ми је у живом сећању 

један од тих првих састанака. На врло подесном 
терену Чуруми, у кући поштеног сељака и старог 
ратника из прошлих ратова Мира Мартића, напра-
вљена је била закамуфлирана собица у којој су 
одржавани састанци. Из разних праваца, кроз во-
ћњаке, јове и лесково жбуње стижу: Бећо, Цветко 
Прашчевић, Божо Чађановић, Душан Прашчевић, 
Владимир Коматина, Вешо Вучетић. Ми, деца до-
бијамо задатак осматрања и јављања. Баба Станија 
сматра да је обезбеђење искључиво њен задатак, па 
к а ж е : „Само ви синови моји разговарајте и будите 
без бриге, држала је ова кућа и чувала многе ко-
мите и четовође, и за вријеме турско и за вријеме 
швапско, чак и Бошка Ђуричанина са цијелом 
четом". И одлази на осматрачницу очигледно по-
носна што има тако верну улогу. Ова база, поред 
оних у кући Перише Ра јковића и Бошка Пантова 
Рајковића, служила је за цело време рата и никад 
нису откривене. 

На првим састанцима је расправљана политичка 
и материјална ситуација у селу. Требало је у тим 
тешким тренуцима подићи дух код сељака, да не 
клоне, да не изгуби поверење у Партију и НОБ. 
Квислинзи су вешто користили ситуацију у којој 
смо се нашли, па су нам свакодневно преко својих 
агитатора стављали до знања да су за све то криви 
комунисти. Обећавали су награде за сваког потка-
заног комунисту или симпатизера. Четници су про-
турили вест да су их Талијани „основали" за борбу 
против Муслимана, те да ће освета за јулску паље-
вину и пљачку брзо доћи. Партија је правилно схва-
тила шта би значило имати у селу поред Талијана, 
балиста и вулнетара још једног издајника — чет-
ничке симпатизере. Предузете су све мере да се 
четничка пропаганда на време сузбије. 

Већина породица је, оставши без икаквих сред-
става за живот, тешко могла да преживи зиму. На 
састанцима је сваки члан појединачно и конкретно 
добијао задатак. Ради „обраде" додељиван им је 
како реон, тако и појединачно становник или поро-
дица у том реону. 

Помоћ — вид активности 

Требало је у тим контактима одмерити, колико 
су још живе симпатије према НОП-у и колико је 
успеха имала пропаганда окупатора, муслиманске 
реакције и четника. 

На јбржи и на јлакши контакти су остваривани 
кроз помоћ најугроженијим, подизању земуница, 
покривању дуварина, прикупљању муслиманима, 
хране и одеће, успостављању неке врсте трговине 
са муслиманима и уз све то ширење истине о НОП. 
Код народа почиње да се враћа вера у Партију 
и победу. 

Задужени активисти су даноноћно обилазили 
своје реоне, појединачно разговарајући са станов-
ницима села. Разговори и обиласци су морали из-
гледати као ненамерни, случајни. Кроз разговор би 
се активиста интересовао како се породица сме-
стила, има ли хлеба, одеће, огрева. Да ли би можда 
село нешто могло да им помогне? Да ли их посећује 
ко од познаника Муслимана, о чему се интересују 
вулнетарске патроле приликом обиласка итд. 

Контакти и разговори са становницима села су 
показали да код већине, нарочито код омладине, 
постоје огромне симпатије према НОП-у, чак више 
него што се и очекивало, с обзиром на ситуацију у 
селу, затим да је један део становништва насео 



пропаганди и дезинформацијама које шире квис-
линзи и окупатор и четници преко границе. Још су 
симболични контакти са муслиманским становни-
штвом а главни кривци зато су квислиншке власти 
које чине све како би појачали мржњу и раздор 
међу православним и муслиманима. Квислинзи, пу-
тем наоружаних јединица вулнетара, жандара и 
пандура, непрекидно држе село под присмотром, 
ноћу обилазе куће, претресају, саслушавају сељаке 
и траже комунисте и симпатизере, за потказивање 
обећавају награде и на кра ју под претњом смрти 
запрете сељаку да за то нико не сме знати. Касније, 
нарочито преко зиме, прешло се на отворени терор. 
Вулнетари ноћу изведу сељака из куће, испребијају 
и оставе полумртва а касније прошире вест да је 
комунистички јатак. 

Италијани долазе у село само за време сече 
воћњака. Предвођени вулнетарима долазе у доде-
љени им воћњак и сасеку га до последњег стабла. 
Том приликом наши убоги кућерци су тотално пре-
тресени и испретурани — траже се „бандити" и 
оружје — а за сво то време породица је прислоњена 
уза зид са упереним пушкомитраљезом испред њих. 
Овакав начин терорисања православног становни-
штва почиње да отрежњава и муслиманске масе. То 
се већ видно манифестује реаговањем на поступке 
„префекта", капобанди, пандура и свих могућих 
банди балиста и вулнетара. Подстакнути од кому-
ниста а и сами увиђајући, људи из јачих и виђе-
нијих братстава, почињу дизати свој глас против 
зверства квислиншког олоша. Додуше, то су још 
усамљенички гласови. 

Да би заплашили муслиманско становништво, а 
нарочито оне који су почели сумњати у фашистичку 
победу, крајем децембра 1941. године врше хапшење 
групе комуниста муслимана и интернирају их. 

„Правила" конспирације 

Из нашег села том приликом је ухапшен Бећо 
Башић, комуниста, одличан агитатор и говорник, 
врло омиљен међу православним становништвом и 
поштован као борац за народна права. Он је био 
наша веза са плавским комунистима, па је за нас 
Брезојевичане његово хапшење био велики губи-
так, али не и капитулација. Брезојевичка омладина 
је до тада већ успела да консолидује своје редове. 
Била је већ створена партијска организација, а у 
фебруару 1942. године се формира организација 
СКОЈ-а. После тога, тј, у марту формирају се две 
групе народне омладине, по једна у горњем и доњем 
селу. Прву групу СКОЈ-а је формирао Божо Чађе-
новић у горњој Брезојевици. Њ е н и први чланови 
при формирању били су: Владимир Коматина — 
Милован и Вешо Вучетић. У марту месецу Божо 
је формирао две групе народне омладине, и то једну 
у горњем а другу у доњем делу Брезојевице. Групу 
НО горњег дела при формирању сачињавали су 
омладинци и омладинке: Миомир Коматина, Драго 
и Бошко Мартић и Загорка Булатовић. Групу НО 
доњег дела Брезојевице при формирању сачиња-
вали су омладинци и омладинке: Коса Рајковић, 
Љубица Рајковић, Бранко Дашић, Вукајло Р. Да-
шић, Вукота Рајковић, Мило П. Ра јковић и Мило-
рад Л. Рајковић. Партијским и политичким радом 
у место Бећа, сада руководе Цветко Прашћевић и 
Божо Чађановић, а СКОЈ-ем и омладином Влади-
мир Коматина и Вешо Вучетић. У међувремену 
наша организација успева да успостави везе са ор-

ганизацијом у Плаву, па отуда добијамо вести и 
пропагандни материјал који стиже каналима из 
Пећи. 

Састанке одржавамо у шуми а маскирамо их 
одласком по дрва, организовањем моба и др. Ч и -
тање најновијих вести са фронтова, политичка и 
војна ситуација, реферисање о извршеним поједи-
начним задацима, будући задаци, то је био на јчешћи 
садржај наших састанака. Ови састанци су били 
за нас младе и прва школа где су нам старији дру-
гови преносили идеје К П Ј и НОБ, па нас је то 
чинило веома поносним. Пролеће 1942. године. По-
јачане патроле вулнетара крстаре кроз село јер је 
почела шума да зелени, па се плаше нашег пове-
зивања са комунистима. У Чурумима, на самом 
улазу у Шуму заказан састанак. Како који од нас 
стиже на одређено место, застане као укопан! Не-
може чуду да се начуди. Пред собом гледа Божа, 
наоружаног до зуба, пушка „крагујевка", фишек-
лије, бомбе. Не верујемо својим очима! Прво наше 
оружје од како смо се вратили прошле јесени у 
село! То улива нову снагу, чини нас орним за борбу. 
Ни мало нас не узбуђује вулнетарска патрола која 
се тромо вуче на неких пар десетина метара подно 
нас, загледајући сваки час према шуми. Неки омла-
динци се толико осмелили, па чак предлажу да се 
патрола нападне и разоружа. Б о ж о их смирује: 
„Стрпљења, момци! Биће дана са мегдана, данас 
имамо наставу, упознавање с пушком и бомбом, 
, .крагу ј евачком". 

Са састанка смо одлазили са конкретним зада-
цима. Свако је имао своје поље рада, од политичко-
-пропагандног па до прикупљања помоћи. Прику-
пљање помоћи је било у виду одеће, обуће, жита, 
новца, па чак и набавци оружја . У даваоце прилога 
и помоћи смо укључили велики део становништва 
села, нарочито омладину. У прилажењу људима 
нисмо наступали фронтално, с обзиром на ситуацију 
и могућност провале. Прво би се на састанку диску-
товало о сваком новопредложеном даваоцу помоћи 
и прилога за НОП. Кад одређени сељак да прилог 
и обећа да ће помагати НОП, поставља му се зада-
так да обухвати и друге, суседе, рођаке или оне 
у које има поверења. За његову везу нико следећи 
не сме да зна. Овакав метод рада је допринео, да 
смо за релативно кратко време успели да огромну 
већину становништва села вежемо за НОП кроз 
давање помоћи, а с друге стране обезбедимо кон-
спирацију и строгу илегалност рада за активне и 
организоване чланове. За три и по године живота 
и рада под окупацијом, није било ни једног случаја 
провале. То не значи да није било четничких сим-
патизера или потказивача, али због држања и ми-
шљења огромне већине која је била за НОП, бедна 
шачица издајника није се усуђивала да ма шта 
уради. Стизале су нам и претње брезојевачких чет-
ника преко границе, да ће комунисте Брезојевичке 
најстрожије казнити и да су направили спискове 
и одредили место за вешање и клање. Партији је 
то била опомена да се повећа будност и политички 
рад у масама. 

Плануле првомајске ватре 

Уочи Првог маја 1942. године на Великом кршу, 
изнад села Брезојевице и Мартиновића, планула 
је ватра и испаљено неколико метака. То је био 
наш поздрав првомајском празнику, али и опомена 
окупатору и његовим слугама балистима и вулнета-



рима да нас никад не могу уништити. Ову акцију 
су извршили другови Цветко Прашћевић и Вла-
димир-Милован Коматина. Непријатељ је био то-
лико заплашен, да се није усудио те ноћи да ма 
шта предузме у нашем селу, сем што је целе ноћи 
с времена на време отварао ватру из аутоматског 
оружја. Тек с јутром, наступила је рација, претрес, 
нарочито сумњивих кућа, испитивање, претње и 
батинање. Истини за вољу, већина сељака је тек 
тада схватила знача ј тих виситорских ватри и 
пуцњаве. 

Првомајске ватре су те ноћи плануле и с оне 
стране Лима и Језера, на брдима изнад самог 
Плава. Потпалили су их активисти Муслимани, па 
је та акција и ако на изглед симболична, имала 
вишеструки значај . Акција је као деловала на про-
мену политичких схватања завођеног црногорског 
и муслиманског становништва. Она је за овај наш 
к р а ј била прва видљива потврда — после три-
наестојулског устанка — да се почела остваривати 
идеја К П Ј о братству и јединству и заједничкој 
борби против окупатора и квислинга. 

Све до овог догађаја, наше тврдње да међу 
Муслиманима поред чланова К П Ј има доста симпа-
тизера НОП, нису биле убедљиве за наше сељаке. 
Јер, последице тринаестојулског устанка биле су 
још увек присутне. Око 50 стрељаних сељака, међу 
којима је било и неколико деце, које је окупатор 
уз помоћ квислинга на зверски начин поубијао само 
зато што су били црногорци, деловало је још увек 
застрашујуће. Спаљене и опљачкане куће устани-
чког становништва села од Плава до Улотине и 
уништена сва материјална добра која је мукотрпним 
радом сељак створио за 20 година била су ненадо-
кнадив губитак. Масовна употреба заведеног и пре-
вареног муслиманског и албанског становништва у 
борби против устаника, позиви квислинга, фашиста, 
хоџа и барјактара, упућени Муслиманима и Албан-
цима, да се освете Црногорцима, све је то још било 
у живом сећању, па су наше приче о братству и 
јединству, заједничкој борби, код једног дела ста-
новништва деловале доста неуверљиво. 

Зна јући да се комунисти-Муслимани налазе у 
затвору, очигледно је било да су акцију извели 
симпатизери НОП-а изникли у масама муслиман-
ског и албанског становништва. Од тада некако 
и наш рад на линији НОП-а наилази на више ве-
ровања, подршке и симпатија код становништва. 
То поверење су нам људи исказивали на разне 
начине, а на јвише у материјалном давању и помоћи 
за НОП. Више се није постављало питање зашто 
и за кога, мада је 1942. година за нас била тешка. 
Ж е н е и деца су по цео дан пребирали по међама, 
ливадама и пропланцима тражећи коприве, зеље 
и разне, за јело употребљиве траве. Мушкарци, од 
врло младих па до најстаријих радили су код Му-
слимана и Албанаца а за свој труд су добијали 
од пола до једног килограма кукуруза дневно. Али 
и поред тако тешких услова, наши сељаци акти-
висти и симпатизери на име помоћи и прилога за 
НОП, давали су и вишедневну зараду. Сва дата 
помоћ је концентрисана у поетојећим спремиштима 
у селу. За њих су знали само најодговорнији дру-
гови, као и фамилија која је чувала ту помоћ у 
својој кући. Чим би се сакупила одређена коЛи-
чина прикупљеног материјала, одређени активисти, 
су вршили пребацивање преко границе и предавали 
на одређеној вези. 

„Овде слободна Југославија. . ." 

Како је у то време у Црној Гори владала 
страшна глад, донета је одлука да активисти код 
Муслимана и Албанаца пропагирају и подстичу 
трговину житом, па и шверц, преко границе, само 
да би се на неки начин помогло гладном становни-
штву. Квислиншке власти су издале строгу на-
редбу, да ни један килограм жита не сме доћи 
комунистима у руке. У том циљу су од Плава до 
Мурине створили неколико контролних пунктова, 
на којима су пандури и вулнетари даноноћно кон-
тролисали и претресали сваки завежљај , одузимали 
жито или га изручивали у Лим. 

Готово сваке недеље 1942. године одржан је бар 
по један састанак. Првом делу састанка присуство-
вали би сви чланови Партије, СКОЈ-а и НО (На-
родна омладина). Кад би се завршио шири део 
састанка, чланови партије и СКОЈ-а продужавали 
су сами. У то време редовно су нам стизале радио-
-вести Слободна Југославија. Њ и х смо добијали од 
другова из Плава, а ови из Пећи. Ово нам је омо-
гућило да будемо активнији и конкретнији у спро-
вођењу политике НОП-а. Наши старији другови — 
комунисти и скојевци почињу да одлазе на састанке 
„преко границе", где се састају са одговорним ру-
ководиоцима НОП-а, учествују на конференцијама 
и саветовањима, преносе нам одлуке и директиве, 
па је то имало огроман политички одраз на све нас, 
активисте, па и читаво становништво села. Бројно 
стање активиста чланова НО нараста, па се осни-
ва ју две групе, у горњем и доњем селу Брезојевице. 
Групе раде у строгој илегалности, изоловане једна 
од друге а међусобне везе се одржавају само преко 
руководиоца. 

Негде у септембру исте године дошли су из 
затвора плавски комунисти. Доласком друга Бећа 
у наше село, појачан је политички и организациони 
рад. Почело се и с политичким и марксистичким 
предавањима. Чак је организована и нека врста 
курса са предавањима из Историје СКП, Комуни-
стичког манифеста и др. 

Међу осталим акцијама вршене су припреме за 
прославу годишњице октобарске револуције, па је 
у том циљу одржано неколико предавања за акти-
вност, а и појачан је политичко пропагандни про-
грам — рад међу становништвом села. Уочи самог 
Дана револуције, запаљене су ватре по брдима око 
нашег села а то су учинили и другови активисти 
Муслимани на њиховој страни око Плава, па се 
по броју и величини ватри могао наслутити раст 
напредних снага у нашем крају . ' 

Зима 1942/43. године била је сва у знаку ширења 
и јачања НОП-а у нашем селу. Активисти орга-
низују тајне састанке и конференције са ужим 
делом становништва по кућама и засеоцима, читање 
радио вести Слободне Југославије, упознавање са 
ситуацијом на нашим и савезничким фронтовима, 
упознавање са месним приликама, задацима на ја -
чању НОП-а, јачање борбе за братство и јединство 
наших народа . 

Стаљинградска победа је отрежњавајуће дело-
вала на муслиманско и албанско становништво код 
којег се од тада све више осећа неповерење према 
фашистичким и квислиншким .главешинама и во-
ђама балистичких и вулнетарских банди. За једни-
чким снагама смо успели, да затегнути и од реак-
ције потхрањивани непријатељски односи између 
двеју етничких група постају сношљивији. Реакција 
то осећа, па појачава пропаганду против комуниста. 



Лаж и истина о Сутјесци 

Да би се што више додворили окупатору и да би 
одгојили младе од утицаја комуниста, квислиншке 
главешине су, што пропагандом што силом, успеле, 
да један број младих Муслимана пошаљу у 88 је-
динице, да заведу обавезан рок служења у албан-
ској војсци (уштари), а остало људстзо способно за 
борбу укључе у вулнетарске и балистичке одреде 
и да их супроставе НОВ-у. 

Битку на Сутјесци, квислинзи су приказивали 
као велику победу окупатора и тотално уништење 
партизана. У ову сврху су кориштени људи који 
су као добровољни водичи пред немачким снагама 
ишли до Сутјеске. Они су по плавској чаршији 
узвикивали: „Не бојте се комуниста, одавде, па до 
Босне ува комунистичког нема!" Све то није могло 
спречити оно што је неминовно долазило: ширење 
истине и сазнање о снази НОП-а. Од многих Му-
слимана који су до тада ћутали, могле су се чути 
речи: „Кренула су кола низа страну". 

Преласком наших снага преко Неретве и њихо-
вим доласком у Црну Гору, ми смо на састанцима 
постављали питање одласка у партизане. Бећо нам 
је рекао да не може да одлучи сам и да о томе 
треба да се консултује са одговорним руководио-
цима, али да у сваком случају сви неће моћи да 
оду. Тек у. другој половини јула 1943. године, орга-
низација је дозволила друговима Цветку и Душану 
Прашћевићу и Владимиру-Миловану Коматини да 
оду у партизане а касније и Б о ж у Чађановићу. Како 
су ови другови били чланови К П Ј и СКОЈ-а, њи-
ховим одласком смањен је број и ослабљена орга-
низација, то је половином јула један део чланова 
НО примљен у СКОЈ. 

Тог лета главни задатак пред нашом организа-
цијом је био сакупљање хране и одеће за Васоје-
вићки партизански батаљон. Храну су често при-
премале омладинке код својих кућа, ми смо је 
односили на збирно место, а одатле је преузимали 
другови борци из батаљона. 

Веза између нас илегалаца и партизанских снага 
преко границе непрекидно је функционисала. Она 
се највише обављала преко Милоша и Љака Була-
товића, који су као партизански курири и наша 
веза често прелазили границу и били нам од ве-
лике помоћи. 

Капитулација Италије није нашем селу донела 
ослобођење. Напротив, квислинзи су појачали терор 
и организовали програме с људским жртвама. Бо-
јећи се упада партизана, квислинзи мобилишу 
људство способно за борбу и поседају границу. 
Вулнетарске формације, уз помоћ балиста са Ко-
сова и Метохије, па чак и из Албаније, још један-
пут „Великог ра јха и Велике Албаније". За поја-
чање су добили једну немачку јединицу и за јед-
ничким снагама кренули против партизана. По-
лимље је тада по други пут спаљено и опљачкано 
а становништво које није успело да се склони у 
з"јегове побијено. Немци су продужили наступање 
кроз Црну Горг пробијајући се дуж главних кому-
никација уз помоћ четника, а вулнетари и балисти 
бесни због губитка које су им нанели партизани, 
спроводе рације. У Брезојевици, Велици, Горњој 
Ржаници и крваво се обрачунавају са православним 
становништвом. Само бекством у шуме и заузима-
њем једног дела виђенијих Муслимана из Плава 
и Албанца Раме Балидемића из села Мартиновића, 
спасено је мушко становништво села Брезојевице 
од истребљења. 

Што се више ближио кра ј Немачком фашизму, 
квислинзи су били нервознији и крволочнији. Уви-
ђајући да им масе окрећу леђа и да у њихов 
забран почињу упадати организоване албанске пар-
тизанске јединице, они организују убиство плавских 
комуниста на челу са Хајром Шахмановићем. Ши-
ховом смрћу привремено се кида наша веза са 
НОП међу муслиманским и албанским становни-
штвом. Кидању међусобних веза. 

Сарадња слугу непријатеља 

Те зиме 1943/44. године допринела је и јака 
концентрација Немачких, балистичких и вулнетар-
ских снага на терену Брезојевице, Мурине, Велике 
и Цецуна. Борбе са партизанима су биле свако-
дневне. Готово свака кућа у нашем селу је била 
претворена у биваковање квислиншких банди па 
је наша активност скоро онемогућена. 

Истина било је међу Муслиманима и Албанцима 
доста поштених људи који нису добровољно сту-
пили у балистичке и вулнетарске банде, па су на 
све начине покушавали да избегну ратне дужности. 
Радо су ступали у контакт са нама, преносили нам 
вести које су се тицале, било ситуација на 
фронту, било наше безбедности или, пак, морално-
-политичког стања међу квислиншким јединицама. 
Тако нам је саопштен случај погибије, колико се 
сећам, осам логораша који су се после бекства из 
талијанских логора пребацили преко Албаније. Они 
су дошли све до места званог Џамија-брдо изнад 
Мурине — где су пали у руке вулнетарских банди 
и стрељани на лицу места. Вулнетарски руково-
диоци-капобанде — желели су да овај случај 
остане у тајности, па су под претњом смрти наре-
дили вулнетарима да за овај случај не сме знати 
нико сем њих. 

Те зиме је нарочито дошла до и з р а ж а ј а за јед-
ничка улога четника, вулнетара и балиста у изда ј -
ничкој борби против НОП-а. И ако су знали за 
зверства четника извршена над недужним мусли-
манским становништвом по Санџаку и Бихору, то 
им није сметало да те зиме 1943/44 изводе за јед-
ничке акције против партизана, упадају у села, 
пљачкају , пију и братиме се. Та међусобна сарадња 
је одржана све до коначне пропасти фашистичких 
банди. Многи другови и даље захтевају сагласност 
организације за одлазак у партизане. Друг Бећо, 
који се тада налазио „преко границе" — на сло-
бодној територији — поручио нам је да останемо 
на својим местима. Он је још од почетка имао 
у виду формирање једног одреда састављеног од 
омладине нашег села и муслиманске омладине, 
а који би био носилац братства и јединства у овом 
крају, али му се ова замисао није испунила. 

Од самог почетка 1944. године за нашу органи-
зацију и село почели су се ређати трагични дога-
ђаји. Прво нам је стигла вест о погибији наших, 
Цветка и Душана Прашћевића и Владимира-Мило-
вана Коматине, бораца четврте пролетерске бри-
гаде. Пали су сва тројица у зимско-пролећној 
офанзиви наших дивизија при првом пробоју за 
Србију. Погибија наших првих пролетера, који су 
били и први припадници Брезојевичког партизан-
ског одреда и први организатори НОП у селу после 
тринаестојулског устанка, болно је одјекнула међу 
нама. Али, смрт наших другова пролетера као да 
је целокупну омладину нашег села надахнула новом 
снагом за борбу и победу, а четврта пролетерска 



постаје симбол наше борбе и револуције. На свим 
састанцима, у личним разговорима и јавно и тајно 
омладина изражава ж е љ у да ступи у редове НО. 

Сви хоће међу пролетере 

Најзад, 24/25. јуна 1944. године за нас је дошао 
кра ј окупације. Уз тутањ топова и минобацача, 
уз штектање митраљеза ушле су прве јединице 
НОВ у наше село, и то наша на јдража бригада, 
четврта пролетерска. Испунила се жеља брезоје-
вичке омладине. Листом је похрлила да попуни 
празна места својих палих другова. И попунила 
их је десетоструко. И заменила их је достојно. 
Масовно добровољно ступање у бригаду наишло 
је на дивљење целокупног састава бригаде. 

Да село не би остало без иједног организованог 
активисте, организација је исте ноћи донела одлуку 
да омладина села горње Брезојевице не ступа у 
бригаду већ да остаје на раду у позадини. Ову 
директиву је појединачно сваком омладинцу акти-
висти лично пренео друг Лако Булатовић. Захва-
љујући дисциплини, омладина је ову одлуку при-
хватила, мада тешка срца. Али, чим је добила 
нову прилику доласком V и IX црногорске бригаде, 
омладинци су кришом напустили село и одлазили 
с овим јединицама. Од дела омладинаца који су 
морали остати у селу и старијих другова, форми-
рана је Брезојевичка чета под командом Милоша 
Булатовића. Ова чета је водила борбе са 88 једи-
ницама, вулнетарима и балистима и бранила село 
читав септембар и октобар кад су 88 јединице 
одступиле а квислиншке снаге уништене. 

Овај кра ј није ослобођен првим доласком IV 
црногорске пролетерске бригаде. Наиме, она је у 
свом походу дошла до Плава и исте ноћи га на-
пустила, одлазећи у Србију. Ослободивши се обруча, 
многобројне немачке и квислиншке банде журе да 
се освете за свој пораз који су доживеле у борбама 
око Андријевице и долине Лима. Свој бес искаљују 
над голоруким становништвом Велике и околних 
села — 650 људи, жена и деце покланих и бачених 
у ватру. Село Велику је потпуно опустошено. Наше 
село је избегло ову трагедију јер је становништво 
на време упозорено да се склони. Убијено је 'само 
неколико сељака, који нису послушали упозорење, 
већ су остали код својих кућа. 

Тих дана, тј. кра јем јуна месеца, погинуо је 
Бећо Башић. Опкољени од балиста и вулнетара у 
селу Доља код Гусиња, Бећо и Ј у с у ф Реџепагић, 
Војо Нововић и Аљо Хот, јуначки су се бранили 
до последњег метка и храбро умрли за слободу. 
Њихова смрт нам је у толико теже пала што је 
дошла кад се већ осећала слобода. Квислинзи су 
ово учинили да их уклоне као очевице квислин-
шких недела. 

Одмах после ослобођења Београда, који смо 
прослављали песмом и пуцањем, послаше квислин-
шке главешине писмо са позивом да им се Брезо-
јевичани предају, „или ће доживети судбину 1941. 
године". Како нису смели сами да нападну, довели 
су једну чету есесоваца чак из Дечана. У рану 
зору, свим снагама немачко-вулнетарским, уз по-
дршку 8 минобацача успели су да брезојевичку 
чету одбаце на Брезојевичко брдо, да запале неко-
лико кућа и село опљачкају. Народ је већ био 
склоњен у збјегове јер смо дан раније добили оба-
вештење од муслимана — симпатизера НОП-а о до-
ласку Немаца и припреми за напад, те међу ста-
новништвом није било жртава. Истог дана, пред-
вече, извршили смо контра напад, заузели село 
и успоставили првобитну линију фронта. Ово је 
била последња борба за наше село. После тога до-
лази десета црногорска бригада те је овај кра ј 
коначно ослобођен. 

Допринос, који је наше село Брезојевице дало 
НОБ носи своје корене још из 1941. године тј. од 
саме капитулације бивше Југославије — југосло-
венске војске. Маса сакупљеног и сачуваног оружја 
из априлске катастрофе, учествује у устанку 
13. јула. Брезојевички партизански одред је био 
наоружан поред пушака и са неколико пушкоми-
траљеза. У специфичним условима рада и живота, 
омладина нашег села је успела, уз помоћ Партије 
и СКОЈ-а да се мобилише и активира и припреми 
за судбоносне догађаје. У њима је 26 Брезојевичких 
младића оставило своје животе на бојиштима 
широм земље: 16 бораца је погинуло у IV пролетер-
ској црногорској бригади, по један борац у V, VII 
и IX бригади и 7 бораца у осталим јединицама. 

МОМИР-МИТО КОМАТИНА 

КРВАВИ 17-ТИ ОКТОБАР 

Као очевидац, сапатник и преживели човјек са 
овог стрељишта о коме је ријеч, хтио сам да дам 
још један мали прилог историји наших народа, 
посебно историји НОБ у вријеме Другог светског 
рата, њиховим страдањима и звјерским убијањима 
од стране издајника, са и углавном освртом на сам 
ток догађаја стрељишта 17. X 1943. године. 

Као преживели са тог стрелишта посвјећујем 
мојим изгинулим (стрељаним) друговима ову истину, 
са жељом да нашег читаоца а посебно младе гене-
рације још једном опоменемо на цијену коштања 
наше слободе, на животе који су пали у току 
НОБ-а, за ову нашу драгу домовину — Југославију. 

Дана 15. октобра 1943. године (петак) увече, друга 
Далматинска бригада и једна чета састављене пре-
тежно од избеглица са територије данашње општине 
Плава, чији је тада командир чете био Велимир-

-Вешо Турковић из Војног села (сада официр у 
пензији), и која је чета касније ушла у састав 
Комског одреда повеле су борбу ударом на планини 
Сјекирици, са циљем да се даљим напредовањем 
заузме Приједол—Мокра—Ваганица и коначно Ча-
кор, а ради спречавања надирања Њемаца и ба-
листа уз Руговску клисуру. 

Напад је на Сјекирици извршен негде око 
22 часа овог датума и послије огорчене борбе од 
око 2 часа Сјекирица је пала, а Њемци и вулнетари 
дали се у бјекство низ брдо према селу Горњој 
Рженици. Друга далматинска и поменута чета Тур-
ковића наставили су напредовање према Приједолу. 
Тада сам становао у Зорићу (Ррачаници) као из-
беглица и имао 19 година а у породици поред себе 
имао сам оца, ма јку и двије сестре. Овог дана 
нијесам био обавијештен да су моји избеглице 
пошли у борби те сам остао да се 16. октобра 
ујутро прикључим јединицама. Тако је и било. 



Ујутро 16. октобра (субота) поред куће Петра Стан-
ковића у Зорићу де сам ја становао, наишли су: 
Трифо Раденовић, рођени ми стриц из Доњих Ли-
ваца (Брезојевица), Ђукић Владимир из Метеха и 
Шошкић Новак — Зеко из Војног села, где су и 
они пошли да ступе у борбу и прикључе се једној 
од поменутих јединица. Пошао сам и ја са њима 
а уз пут од Зорића до Сјекирице прикључили су 
нам се још: Раденовић Милорад и Миодраг — Драги 
(два брата)' синови Ђола Раденовића из Метеха, 
и два брата Гарчевићи, Зарија и Гаврило из села 
Машнице. Сада смо били друштво од 8 другова, 
нико није имао оружја, јер смо то очекивали да 
добијемо прикључењем у јединицу, од којих тро-
јица: Трифун и два Гарчевића жењени а нас пет 
младића нежењени — најмлађи Миодраг — Драги 
(16) а најстарији Милорад његов брат (23). 

На Машничком брду чим смо изашли, видјели 
смо да се огорчена борба води према Приједолу 
и Мокри, а доље у Доњој Ржаници видјела се 
огромна руља Њемаца, италијанских фашиста који 
су и послије капитулације Италије остали да се 
боре уз Њемце, вулнетаре и балисте. 

Нико није знао од нас, да су Њемци пред зору 
16-тог повратили положај на Сјекирицу, и ми смо 
се упутили према Сјекирици и Приједолу сви 
осмина идући неком путљагом. Одједном када смо 
стигли на једној ливади окруженој шумом, код 
Жарског крша (Сјекирица) одједанпут се чула усна 
зврждаљка и ми смо се одмах сви осам нашли у 
обручу између 60 Њемаца. Сви смо имали петокраке 
на челу, без оружја и по нешто мало хране у тор-
бицама. Одмах су нас повезали и постројили да 
нас стријељају. У задњи час, када су дигли на 
нишан машингевере, чуо се глас са Сјекирице — 
„Алт!" (стој). Био је то њемачки командант фронта 
на овом подручју, мајор по чину по имену Ханс — 
како нам је то пренио један њемачки војник увече, 
ко ји је врло добро говорио српскохрватски језик. 
Сашао је са Сјекирице овај мајор и са њима у 
друштву пет шест Њемаца као и вулнетар Азем 
Мица Нововић из Горње Ржанице, који је 1944. 
године погинуо у борби против НОБ-е и преко 
овог тумача рекао нам да остајемо као таоци за-
робљеници код њих. 

Тако смо се свих осам умјесто да ступимо у 
редове НОБ-е нашли заробљени од Њемаца 16. ок-
тобра (субота) 1943. године у 9 часова. 

Повезане све осам у један конопац спустили су 
нас мало ниже од Сјекирице у правцу Горње Р ж а -
нице у мјесту званом „Крџића Орнице". Овдје 
бијаше једна минобацачка чета Њемаца којој су 
нас предали, те смо ту остали читав дан 16-ог, па 
затим увече и до зоре 17-ог (недеља). 

У току ноћи 16/17. октобра водила се неописива 
борба између Друге далматинске и поменуте чете 
Веша Турковића с једне и Њемаца и Вулнетара 
са друге стране на Сјекирици. Јединице НОВ-е 
хтјеле су по цијени живота да изађу из обруча — 
пошто су Њемци били позади њих на Сјекирици, 
а њемци су жилаво бранили Сјекирицу. Око 15 пута 
Сјекирица је прелазила из руке у руку, а пред 
саму зору 17-ог све јединице НОБ, посебно Друга 
далматинска је путем ручних борби прихватање 
Њемаца за цијев оружја извршила пробој обруча 
на Сјекирици, и повлачила се у правцу Баља. На-
равно уз приличне губитке бораца, а Њемци пето-
струко више. У саму зору 17-ог, Њемци су са Сје-
кирице свлачили мртве у шаторским крилима до 

ове минобацачке чете и својим очима сам видо 
60 погинулих Њемаца. У овој борби био је тешко 
рањен и друг Милош Булатовић из Брезојевице, 
један од организатора устанка 1941. године у Бре-
зојевици. 

Те читаве октобарске ноћи 16/17. свих осам били 
смо на једној ледини у средини ове минобацачке 
чете, повезани тако чврсто, да просто руке нијесу 
више ништа значиле за нас, а уз то конопац ушао 
у кожу. С времена на време иживљавали су се на 
нас, ударцима кундаком и грлићем пушке, шама-
ром, цокулом и чупањем косе оно што уруке до-
хвати садиста. Тако испребијани, а уз то и промрзли 
на ледини непокретни, чим се јавило свануће 17-ог 
(недеља) пришао нам је један немачки подофицир 
са 20 Њемаца од којих су 10 учествовали на стре-
лиште и командовао да се дигнемо и показао правац 
пута да се путује. Пут је водио даље за село 
Горњу Ржаницу. Врло смо тешко сашли, јер ако 
један падне, неминовно повуче и друге да падају 
собзиром да смо повезани један за другог. 

Коначно, сашли смо у Горњој Ржаници, и наре-
дили су нам да сједнемо пред кућу Вулнетара 
Албанца Цене Ђеловића. Сунце је тек било захва-
тило врхове Виситора и Голеша. Да не претјерам, 
сигурно могу рећи са поуздањем да је тада у Гор-
њој Ржаници било и преко 10 хиљада Њемаца, 
вулнетара, балиста из Космета и италијанских 
фашиста наоружаних до зуба свим наоружањем, 
изузев што није било авијације и морнарице. Сва 
се ова руља за два следећа дана сручила низ 
долину Лима. 

Вулнетари углавном из Горње Ржанице, одмах 
су инсистирали код једног вишег официра Њемца, 
да нас погубе и након упорног инсистирања и њи-
ховог захтјева, чуо сам и ја и моји сапутници глас 
немачког официра: „Ја алес капут" (Да све побити). 

Окупили су се око нас сада ближе десет Њемаца 
оних који су нас провели од Крџића оранице и 
око 30 вулнетара. Пао је предлог од вулнетара 
арнаута Нововића једног великог крволока да нас 
покољу све у приземљу куће Цене Ђеловића, и да 
тако остане мистерија по њиховом, те да нико не би 
могао побјећи. Међутим, преовладало је убеђење 
између њих самих да нико неможе утећи собзиром 
на однос 5 :1 (10 Њемаца и 30 Вулнетара) а нас 
осам и да треба да нас стријељају на отвореном 
простору. Мјесто су изабрали поток уз горњоржа-
ничком гробљу. 

Сада су вулнетари почели да зову своје жене 
из кућа у Ржаници да би са нас прије стријељања 
покупили одјећу, а некако претежно смо имали 
добру одјећу. Још увече 16/17. на Крџића оранице 
договорили смо се били да покушамо бјекство чим 
се за то у к а ж е прилика. Међутим, чим смо видјели 
17-ог број њих од 40 извршиоца схватили смо да 
ће бити тешко извести бјекство, али од намјере 
нијесмо одустајали и у овој очигледној веома 
тешкој ситуацији. К р а ј финала се приближавао. 
Поуздањем неког моментално је порасло код нас 
тим више, када смо видјели да се окупљају вулне-
тарске жене, да би сакупиле нашу одјећу а то 
значи, да ће нас одвезати и скинути нам конопац 
прије стријељања. Пред сам полазак за стрелиште, 
вулнетар Маљуш Нововић из Горње Ржанице, зове 
Зеку Мучина Шабовића на албанском језику коме 
је кућа преко пута нас, да дође на стрелиште и да 
освети свог брата Имера, који је био погинуо на 
Сјекирици ноћу 15/16. октобра у борби против НОБ. 



Зска се појави на малом прозорчету куће и одбруси 
му јуначки и патриотски: „О Маљушее будал", пу-
стите те комшије и солиљебнике, наше и спасите 
их. Мог Имера је убило вријеме, а никако они, а ако 
ви хоћете да убијате ове људе за мог Имера, ви то 
бјесите о вашем клину (ово нам је преводио са 
албанског језика Зако Шошкић, пошто је он позна-
вао албански језик). Ово одбруси Зека Маљушу 
а затим се одмах повуче у кућу и није хтео да 
крвави руке. 

Сада је на помолу завршетак драме. Прилази 
нам Маљуш и на нашем језику командује: „Дижи 
се!" Полазимо низ њиве према гробљу и потоку 
за стрелиште. Видио сам у том моменту да се сунце 
спустило при дну Виситора, и мислио сам једино 
то, да ли ће и неко видјети од нашег живља из 
Горње Рженице, када ће нас побити ако не успи-
јемо побјећи, да нас неби пашчад развлачила и 
комадала по пољу. Десет Њемаца пред нама, а онда 
нас осам повезаних у један конопац за њима, десно, 
лијево и позади нас вулнетари а иза њих њихове 
жене, за плијен грабе брзином. 

Прије доласка на гробље успутно идемо и питам 
вулнетара арнаута Нововића, куда нас хоће и где 
путујемо — ако нам је еасвим јасно. Овај ће на то: 
„За Плав, наред-о нам је то Шемсо Феровић". 
Видим да је к р а ј свему, и једина ми је жеља у 
овом моменту да се бар изињатим са њиме, када 
му друго ништа не могу. Рекао сам му више по-
грдних ријечи, а између осталог и ово: „Чуј 
арнауте, ако остане ико ж и в и побиједи НОБ-е 
платићеш ти ово чапром". Био се страшно расрдио. 
Па зар ти мислиш да ће ти неко остат да вас 
освети, саћу ти ја овако показати у потоку коће 
вас осветити — одговори срдито Арнаут. Стигли 
смо на гробљу и њемци предлажу да нас побију 
на само гробље. Вулнетари то категорички одбијају, 
и само предлажу поток за стрелиште. На крају, 
Њемци то прихватају и коначно је одређено место 
за губилиште. Уведоше нас у поток уз само Горње 
Ржаничко гробље и окренусмо се лицем низ поток, 
како смо били и повезани са десна на лијево: Зеко, 
затим ја, па онда Милорад, Драги, Трифун, Вла-
димир, Зарија и на кра ју Гаврило. Њемци су 
прешли са лијеве стране потока. Вулнетари одоздо 
са десне стране и лијеве, а пет њих пођоше да 
нас свлаче и то: Арнаут Маљуш, и Мујо Нововић, 
Сокољ Кадријин Шибовић, Аљо Смаиљевић. 
Ж е н е вулнетара биле су по десној страни 
уз вулнетаре, очекујући ту одјећу. Почело 
је развезивање конопаца са лијеве стране од 
Гаврила Гарчевића и истовремено свлачење одјеће 
сем веша. Ових пет вулнетара све то невероватном 
брзином раде и одјећу бацају женама, дијеле исто-
времено једној по једној шта која има да узме 
од одјеће и да носи. Али да свака добије по нешто. 
Долази сада ред и на мене седмог са лијеве стране. 
Скидају ми конопац и свлаче све сем веша и по-
чињу да свлаче Зека Шошкића као осмог. Свлачили 
су му десни рукав од шињела и почели да свлаче 
и лијеви. Сад настаје тренутак: или, или. Зеко ме 
погледао, као и ја њега истовремено, креснуо десним 
оком, а ја њему узвратио лијевим и он је брзином 
тргао руку из лијевог рукава шињела, скочио из-
међу ових 5 вулнетара право наниже, а ја одмах 
у супротном правцу навише. Милораду који је био 
уз мене узвикнуо сам: „Бјеж!" 

Одједном се слила ватра на нас као киша из 
кабла. Све се ово збива једном филмском брзином. 

Осталих петина наших сапатника: Драги, Трифун, 
Владо, Зарија и Гаврило, пали су погођени од првих 
куршума, али не смртно по несрећи, касније мучени 
и клани. Чим сам скочио да бјежим навише уз 
поток, ухватио ме за врат Сокољ Шабовић који 
је у моменту био изнад мене. Зове Маљуша да ме 
убије, али да пази да и њега не убије. У том де-
лићу секунде, смогао сам снаге, одбијо Сокоља од 
мене а затим га ухватио за грло и бацио на Ми-
љуша испод мене и онда се дао у бјекство уз поток. 
Када је био процес овим убицама 1945. године у 
Беранама, Андријевици, Сокољ је све то дословно 
признао, па је изазвао и смијех у дворани како је 
тада када сам га бацио у поток био повријеђен на 
једном камену и да има велике последице од тога. 
Б ј е ж у ћ и уз поток стигао сам Милорада и изашли 
смо на пут који води према Чакору, прешли пут 
уз неку чисту ливаду према шуми навише. Милорад 
је био десно од мене и тек што је требао да зађе 
у шуму одговориле су двије пушке једна за другом. 
Оба хица су погодила смртно Милорада. Пао је 
право напријед, а на мој зов само је махнуо лије-
вом руком навише. Схватио сам да је хтео ваљда 
да ми каже : „Б ј ежи навише бар се ти спаси ако 
можеш". То мјесто његове погибије назначио сам 
1973. године једним мрамором, приликом откривања 
споменика свима. Успио сам коначно да се дохватим 
шуме према кућама Џудовића и у једној шупљој 
букви се спасио јер су ме тројица непрестано тје-
рали и пуцали. Негде, око 10 часова истог дана 
сам се пребацио за Велику и саставио се са једном 
групом Величана у шуми. Рекох, да је Зеко скочио 
низ поток, па је затим преко Ржаничког поља, 
прегазио Лим и побјегао за Виситор, а увече се 
саставио са јединицама НОБ-а код Мурине. Када 
је газио Лим, био је рањен у ногу од ових вулне-
тара са гробља, те је након лијечења ступио у 
НОВ-у данас је као официр-пензионер жив и 
здраво. 

Б а ш због тога што је мјесто стрељишта поток 
и једино смо са овог стрељишта успјели побјећи 
ја и Зеко и нико други. Терен је био такав да се 
једино могло у два правца бјежати — доље и горе, 
а уз то њих 40 на осам људи и то без оружја. 

Из шупље букве одозго коју сам мало час по-
менуо посматрао сам доље драму у потоку и гледао 
својим очима, када су све петину мрцварили а Ми-
лорада довлачили до њих па и њега заједно с њима. 
Настављено је мучење и када је завршен чин само 
сам видио обојене плоче испод њих низ поток цр-
веном бојом. И њих свих 6 мртвих у потоку. Вул-
нетари су имали и каме са собом. Док су свлачили 
нас у потоку, пришао ми је Маљуш Нововић и 
настао је дијалог између мене и њега: 

— Видиш овога ножа е Голуб? 
— Видим, одговорих му. 
— Хоћемо мало да га мрсимо сад на српску 

крв таком бог! 
— Имали шта више него живот Маљуш, одго-

ворих му па се као и мало иронично насмејах. 

— Јест, јест, ал ћу да ти га узмем полако за ћеф. 
И заиста овај садиста са том камом онако тешко 

рањене мрцварио је он и његово друштво ове не-
сретњике, клао, драо, вадио језик напоље и пија-
вициу кроз њега и шта нијесу кољаши радили. 

Након трећег и четвртог дана успјеле су некако 
жене да покупе њих и баце у некој њиви Радуна 



Томовића без сандука и без ичека, а да их пашчад 
не развлаче по пољу. 

Ето тако се завршила ова крвава драма 17. 10. 
1943. године (недеља) у потоку од гробља у Горњој 
Ржаници. 

Дана 18. 08. 1973. године, породице стријељаних 
и ја као њихов преживели друг са стрелишта, 
подигли смо на мјесто стрељишта један скроман 
споменик на којем пише: 

„На овом мјесту 17. тог десетог 1943. године 
Њемци и вулентари стријељаше наше вољене: 

1. Гарчевић Зарију (37) 
2. Гарчевић Гаврила (33) 
3. Ђукић Владимира (21) 
4. Раденовић Трифуна (45) 
5. Раденовић Милорада (23) 
6. Раденовић Миодрага (16) 

НА БРЕЗОЈЕВИЧКОМ ФРОНТУ 

Сјећам се за вријеме устанка 17. јула 1941. го-
дине оперативни штаб се налазио на Мурини. 
У штабу су се поред осталих налазили Миличко 
Јанковић и Др Крџић. Од стране штаба упућена 
сам на фронт Брезој. главница, где су се водиле 
борбе да би пренели нека наређења. Тамо сам нашла 
Милор. Ћулафића Б. В. М. Б. и остали руково-
дећи кадар устаника. Ноћ се већ примицала и било 
је неко затишје на положају, једино ту и тамо 
чујали су се појединачни пуцњи. Борци -— устанка 
били су запосјели бреговима изпреламану Бр. гла-
вицу. Од другарица ту смо биле само ја и Зорка 
Шаљић. 

Ја сам видела међу устаницима било је неког 
комешања, али нисам знала шта се догађа све док 
пристаници Пете колоне на челу са Васом Лабаном 
нијесу почели да напуштају положај и одступају 
према Пепићу. У тим тешким тренутцима када је 
у питању слом фронта руководство устанка је одмах 
реаговало. Брзином светлосног звука прикупљено 
је сво тешко оружје и концентрисано на саму 
Бр. главици. У тамној ноћи непријатељ није могао 
да види да је са положаја све одступило осим 
50 бораца, укључујући нас две другарице. Наше 
мале снаге распоређене на будној страни спремни 

на живот и смрт до последњег борца пребдели смо 
ноћ, такорећи у утроби непријатеља. То су били 
тешки тренутци, јер смо лице у лице са много 
надмоћ. непријатељем, формацијског састава и 
опремљен савременим ратним наоружањем, а са 
леђа бојали су се од оних који су одступ. Но 
наши другови стари комунисти уливали су нам 
снаге и храбрости, да смо били сви за једног један 
за све. Из тих тешких тренутака сјећам се Мило-
рада Ђулафића и његових речи: „Другови, при-
купимо сво оружје и поставимо га у круг. Б р а -
нићемо се док једног траје и нећемо напустити 
положај." Пред саму зору добили смо наређење да 
се повлачимо према Мурини. 

То је био такт. потез, да непријатељ неби видио 
пометњу у нашим редовима од оних који су на-
пустили фронт. Сада су наишле и друге тешкоће, 
јер је било доста оружја , које није смело пасти 
непријатељу у руке. Повлачећи се под теретом 
оружја и муниције стигли смо до Њетића. Ту смо 
се срели са бат. војске као појачање из Андрије-
вице под командом Мирка Вешовића. Његове чете 
су растеретиле нас од сувишног оружја и у за јед-
ничком саставу маршевским темпом вратили се на 
почетну линију фронта, Б. главици. 

МИЛИЈАНА ЋУЛАФИЋ-НИШАВИЋ 



ВЕЛИКА 

У најсевернијим пределима слободарске Црне 
Горе, у саставу некадашњег Андријевичког среза, а 
на простору између Чакор планине и ријеке Лима 
налази се сиромашно планинско насеље које је, 
вјероватно, због свог пространства названо село 
Велика. Оно се простире на окомитим странама 
Кодре, Јечмишта, Чакјора, Ваганице, Приједолске 
Ћ а ф е и Куња, а у подножју се ослања на питому 
долину Величке реке, Иван-поља, Папратиште и 
Ханове. Због великот пространства Велика је поде-
љена у неколико засеока који су још од давнина 
сједињени у добро организовану војну формацију, 
у једно компактно насеље, у међусобно повезану 
економску и социјалну целину. Њихово заједништво 
је израстало у врло тешким животним условима, 
испољавало се свакодневно кроз разноврсне облике 
међусобне помоћи и људске солидарности које је 
нарочито долазило до и з р а ж а ј а када је некоме било 
тешко, када се прослављало рођење детета, када се 
успостављало ново приј атељство. 

Кроз село протиче бистра планинска ријека која 
нема своје извориште. Нема га, а то је можда и 
добро, јер се извори хладне планинске воде налазе 
скоро у свакој шуми, на сваком пропланку, поред 
пута, свуда и на сваком месту. Величка ријека је 
још од давнина улепшавала и олакшавала живот 
људи у овим планинским врлетима, а њена снага 
се још од момента насељавања овог кра ј а кори-
стила за покретање воденичког камена, да би је пре 
двадесетак година претворили у електричну енер-
гију. 

Прошло је више од педесет година од када је 
изграђен аутомобилски пут који преко Чакора по-

Г О Ј К О В И Ћ В О Ј О , 
п о т п у к о в н и к 

везује Пећ са Андријевицом, Косово са Црном Го-
ром. Саобраћај се на овом путу одвија нормално 
само у летњим месецима, а у зимском периоду врло 
ријетко због великих снијежних намета који оне-
могућавају кретање аутомобила преко Чакорског 
превоја чија је надморска висина 1848 метара. У 
последње време интензивно се разматра могућност 
изградње савременог пута који би представљао 
на јкраћу везу између југоисточних крајева Србије, 
Македоније и Косова са Црном Гором и Јадранском 
обалом. 

О историјском развоју села још увек нису при-
купљени и сређени прецизни подаци, али се према 
обрађеним документима може закључити да се Ве-
лика почела насељавати цре 250 година. С тим у 
вези поуздано се зна да су Петровићи и Живаље-
вићи међу првима подигли домове и омеђили своје 
поседе. Нешто касније у Велики се насељавају и 
неке друге породице, што је било од утицаја набрзо 
повећавање броја становника. У складу са тим кре-
тањима у селу Велика израстају нова браства као 
што су Кнежевићи, Томовићи, Јокићи, Гојковићи, 
Вућетићи, Симоновићи, Огњановићи, Пауновићи, 
Вјелановићи, Јанковићи, Радевићи, Микићи, Бош-
ковићи, Брковићи и др. 

Скоро 250 година Величани су водили непре-
стану борбу за свој опстанак, за своју слободу. 
Разни непријатељи, пре свега Турска империја и 
други освајачи, нису бирали средства у својим на-
стојањима да покоре ово храбро племе црногорског 
народа, али у томе нису успели. 

Више од два века село је живјело полувојнич-
ким животом, али су становници овог кра ја сачу-
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вали свој језик, обичаје и националну припадност. 
Међу њима није било издајства, село је било је -
динствено и компактно, нарочито када је требало 
водити беспоштедну и неравноправну борбу за свој 
опстанак, за своју слободу. 

Године 1886. Турци су напали Велику спалили 
село, посјекли 20 глава величких првака и одвели 
70 робова. Сачувана је прича да су робове откупи-
ли добри људи: Мило Лончаревић из Куча и Симо 
Ђуричин из Гусиња. Од досељења Величани су се 
заклињали сабљом и пушком и никада их та број-
на турска, прва и друга швапска војска није могла 
принудити на покорност. За 79 година тј. од 1866— 
1945. године, Велика је осам пута паљена. Само у 
Другом свјетском рату два пута је потпуно и један-
пут дјелимично горела. 

У тим тешким условима а под притиском вој-
ничке силе, Величани су једно време плаћали да-
нак турским властима, али су се увијек припре-
мали да се заједно са осталим црногорским племе-
нима изборе за своју слободу. Због своје храбрости 
и дугогодишње борбе за слободу Величани су се 
прочули и ван граница Црне Горе и ондашње Тур-
ске империје. Велика је једно време, заправо од 
1850. до 1857. године, била под заштитом Француске 
и имала је своју кнежевину. 

У најновијој историји Величани су такође дали 
значајан допринос борби за слободу, за братство и 
јединство, за победу социјалистичке револуције. 
И они су се заједно са осталим учесницима народ-
ноослободилачког рата храбро борили против ф а -
шизма и реакције, против свих освајача и изда ј -
ника своје домовине. ј 

У селу са преко 320 домова од којих није било 
четничких и других фашистичких организација, 
што је једна од на ј знача јнијих чињеница са којом 
се поноси народ подчакорја. За илустрацију допри-
носа који су у току четворогодишњег рата дали 
Величани могу да послуже и подаци о жртвама и 
страдањима величког народа у периоду од 1941— 
1945. године. Непосредно прије Другог свјетског 

рата у Велици је живјело око 1350 становника, а 
од тога је у току четворогодишње народноослобо-
дилачке борбе страдало доста. 

У оружаним снагама НОВ и ПОЈ учествовало је 
270 бораца не рачунајући и све оне који су се вре-
меном отселили из Велике. Од тога броја 50 су дали 
животе и њихове кости су просуте од Чакора до 
Д>убљане, 54 су постали РВИ, 70 добили официрске 
чинове, а на Списку активиста НОП-а, одборника 
народне власти, народног фронта, А Ф Ж - а , СКОЈ-а 
и омладине налази се 96 особа којима је већином 
признат статус бораца НОБ-а . 

Само једног дана у Велици је погинуло 380 особа 
— већином жена и мале дјеце. То је била крвава 
одмазда остатка потучене немачке „Принц Еуген" и 
албанске „Скендербег" дивизије које су после по-
раза у Андријевици и њеној околини безглаво 
б јежали уз долину Лима. Тачан број жртава које 
су у току четворогодишњег рата страдале на тери-
торији Велике никад се неће знати јер су се многе 
породице из околних села склањале код својих 
пријатеља и заједно са њима нестајале у пламену. 
Ерутални терор непријатеља није могао принудити 
Величане на покорност. Број становника се свако-
дневно смањивао, а жилавост повећавала. Са си-
гурношћу се може тврдити да је НОБ-а имала то-
лико искрених пријатеља у Велици колико је било 
и породица. 

У периоду између два рата Велика је имала 
мало школованих људи. Све што је требало за ж и -
вот сем соли и петролеума Величани су сами ства-
рали. Посла није било нигдје. У послератном раз-
воју село је обновљено, добило струју и нову шко-
лу, у радном односу широм Југославије ступило је 
близу 300 људи међу којима има с т р у ч њ а к а свих 
профила почев од квалификованих радника до 
доктора наука. 

Партијска организација је почетком рата имала 
само неколико кандидата, из рата је изашла веома 
јака са преко сто чланова рачунајући и оне који су 
гхримљени у јединицама НОВ-е. Снагом свога ауто-
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ритета брзо је уеп јела да успостави нове односе 
међу људима, р а з в и ј е братство и јединство са су-
сједним селима и објасни народу да су за наше 
патње криви појединци ко ји су се ставили у 
с л у ж б у туђина. 

Народ села Велике превазишао је своје снаге 
доприносом НОБ-и , а ж р т в е ко је је у тој борби дао 
трагично су велике. Неприхватљиви су п о к у ш а ј и 
да се у ч е ш ћ е Величана у Н О Б - у и устанку 1941. 
године, и касни ја масовна учешћа п р и к а ж у као ј е -
дан израз традиционалног јунаштва , слободарског 
духа и родољубља Величана, а да се заборави рад 
и утица ј К П Ј и партизанског покрета на овом те-
рену. Истина је да су Величани кроз читаву мучну 
историју, сти јешњени осва јачима са свих страна, 
з а д и в љ а в а л и својом борбом за слободу и својим 
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јунаштвом у прошлости, и да су м а ј к е уз кољевке 
п ј е в а л е својој ђеци о Величким јунацима, а гусла-
ри уз гусле, да су л е л е к а ш и и тужбалице величали 
њихову голему храброст, да је култ јунаштва из-
дигнут изнад свих људских врлина и вриједности. 
Али та ј култ ни је био својствен само величанима. 
Он је исто тако његован и у Васојевићима и у чи-
тавој Црној Гори, па и у оним дјеловима гдје су 
дуго царовале четничка из д а ј а и контрареволуција . 

Такође постоје п о к у ш а ј и да се објасни како би 
се и у Велици створила ј а к а четничка организација 
да ни је послије устанка 1941. године, припала тако-
ЗЕаној „Великој Албанији" . Међутим, познато је да 
су окупатор и његове слуге из Плава настојали да 
мобилишу Величане у такозвану албанску војску, 
као и да им д а ј у о р у ж ј е за борбу против партизана, 

В У Ч Е Т И Ћ В У К А Д И Н , к а п е т а н 
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да се покушавало и из Полимља и Шекулара да се 
у Велици створи четничка организација, али су сви 
ти покушаји јадно пропали, Величани су са прези-
ром све то одбацили и од почетка до кра ја остали 
вјерни НОБ, осим ријетких појединаца, који су се 
нашли у супротном табору, у четничким једини-
цама Павла Ђуришића. 

Велика је априлских дана 1941. године, прихва-
тила црногорске насељенике с Косова и Метохије, 
које су прогонили неки до лудила шовинизмом раз-
јарени квислинзи, искаљујући над њима бијес за 
22-годишње великосрпско угњетавање, што су оку-
патори смишљено потпиривали. Истина је да је 
огромна већина Величана те избјегличке колоне 
прихватила као своју на јближу родбину, да није 
жалила ни храну, ни другу имовину да им помогне 

К Н Е Ж Е В И Ћ Ж И В К О , к а п е т а н I к л а с е 

и да су многе избјеглице, не само из Метохије, него 
и касније из Војног Села, Метеха и других села 
око Плава и Гусиња, нашли у Велици уточиште до 
кра ј а рата, а многе од тих породица и смрт, заједно 
са Величким породицама трагичног 28. јула 1944. 
године. 

Стварање одреда и устанак 

Маја 1941. године формИрана је партијска ће-
лија за величку општину. У саставу ове ћелије 
били су чланови Партије, који су раније жив ј ели у 
Метохији: Видра Ковачевић, Бранко Живаљевић , 
Вук Ж и ж и ћ , Урош Цудовић и Милош Џудовић. За 
с-екретара ћелије Мјесни комитет за Андријевицу 
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одредио је Миљу Милачића из Пепића. За кратко 
вријеме за кандидата Партије примљени су: Радош 
Симоновић, Леко Кнежевић, Милан Вучетић, Чедо 
Кнежевић, Љубо Петровић и Војо Пауновић из Ве-
лике. 

Створен је ј ак актив СКОЈ-а и у свим засео-
цима организоване су омладинске групе. Поред тога 
партијска организација повезала се са старијим, 
угледним и утицајним патриотима из Велике: Ми-
лутином Петровићем, Мигром Гојковићем, Мином 
Вуковићем, Миланом Јанковићем, Милованом Вуче-
тићем, Заријом Радевићем, Дољом Кнежевићем, 
Кнежевић Митаном и другима преко којих се ши-
рило слободарско расположење и утицај НОП-а. 

Ни реакција није седела скрштених руку. Поред 
Новице Поповића, у Велици су тада жив јели Стево 

Поповић,1) предратни срески начелник и организа-
тор „црне руке" за борбу против комуниста у Пећи, 
његов агент Стево Протић и други петоколонаши. 

Они су ширили гласине да су комунисти криви 
за пропаст Југославије, да је опасно што се у Ве-
лици виђају „странци" мислећи на нас комунисте, 
да је Русија „трули плот", да ће фашизам завла-
дати читавим свијетом и слично. Поред њих тада 
је у Велици био и Вуксан Гојковић,®) стари начел-

и С т е в о П р о т и ћ н и ј е с у п о р и ј е к л о м <) С т е в о П о п о в и ћ 
и з В е л и к е . 

2 ) К а о п р е д с т а в н и к к о м п р о м и т о в а н о г р е ж и м а б и в ш е 
Ј у г о с л а в и ј е н и ј е у с п и о у с в о м п о с л у . У т и ц а ј п а р т и ј е ј е 
б и о ј а ч и и о н ј е о с т а о у с а м љ е н . 
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иик среза, К О Ј И је организовао оружану групу под 
маском борбе против „плавских Турака" и „мето-
хијских Арнаута". Ова група је почетком јула 1941. 
године, ишла по катунима говорећи о освети над 
„Турцима". С њима је био неки, како га је Вуксан 
Гојковић претстављао, „војвода", кога је тобоже 
упутио Коста П е ћ а н а ц у С в а ј војвода причао је да 

привремено уз Њемце, да би 
сли" и да ће се дићи кад буде 

су Недићи и Пећанац 
„штогод српства спа« 
време. 

Сви ови реакциона 
станице имали утицај 
у Велици. Пошто су 
жандарм и један ка 
чели отворено при 
хапсити ако се и даље 

ри су преко жандармериЈске 
и на италијанске карабињере 

заједно патролирали по један 
рабињер, они су удружени по-
јетити комунистима да ће их 

е буду кретали кроз Велику. 

Око 10. јула 1941. године формиран је Велички 
герилски одред на Јечмишту. Имао је двадесетак 
бораца, углавном чланова К П Ј и СКОЈ-а . 

За командира одреда постављен је резервни 
официр и кандидат Партије Радош Џудовић, а за 
политичког комесара Чедо Кнежевић, члан Пар-
тије. Одред тада није имао задатак да организује 
масовни устанак, него да објашњава борбу СССР, 
да прикупља оружје, да изводи појединачне акције 
против окупатора и да кажњава његове отворене 
сараднике и шпијуне. Међутим, догађаји су се 
одвијали тада таквом брзином да одред прије оп-
штенародног устанка у Црној Гори није успио да 
изведе ни једну акцију. 

На вијест о устанку и борбама у Андријевици, 
неколико Величана, међу којима и неки чланови 
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одреда, без ичијег наређења разоружали су без 
борбе карабињере у Велици, док еу се жандарми 
истог дана разбјежали. Величани су, по распореду 
из прошлих ратова, претежно по племенским че-
тама, изашли на положаје према Плаву и Ругови, 
јер су очекивали напад с тих страна. На положај 
су изишли сви чланови Партије, СКОЈ-а и напред-
ни омладинци. Неки су били и руководиоци чета, 
на примјер Војо Пауновић на Челиграду. 

Чим је почео устанак, квислиншке банде из 
Плава и Гусиња пале оближња села, хапсе житеље, 
стријељају неколико десетина невиних људи у 
Плаву и нападају на ослобођену територију. Вла-
стодршци Плава траже помоћ из Косова и сјеверне 
Албаније да би се осветили за 1912. и 1918. годину, 
као и заштиту „Велике Албаније". Неколико дана 

водиле су се тешке борбе на свим положајима од 
лимског моста до Ваганице. Али када су јаке не-
пријатељске снаге упале у Брезојевицу и почеле да 
пале куће, као раније у Војном селу и Метеху, 
наши положаји почели су се осипати. Остале су 
мање групе око комуниста, док су многи појурили 
да спасавају породице. 

У Велику су од Кодре, с Јечмишта и Чакора, 
упале ј аке фашистичке снаге и почеле да је пале. 
У збјеговима је настала паника. У тим тешким ча-
совима петоколонаши су тражили спас од окупа-
тора и најпогрднијим ријечима и псовкама клеве-
тали комунисте „који попалише Велику" и „који 
су браћа с Турцима", омразили нас да би на нас 
бацили кривицу за патње у збјеговима, омразили 
нас и одвојили од народа. 

В У Ч Е Т И Ћ . Б . Д А Н И Ц А , Ж Ф Т 
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Спаљено 1500 кућа 

Поелије повлачења са Чакора, наш фронт је 
формиран на Сјекирици и Мокри. Држали су га 
борци из Велике, Горње Ржанице, Машнице и Гра-
чанице, под командом мајора Миличка Јанковића. 
Ту је извршен протинапад. Разбијени непријатељ 
није се више задржавао све до Чакора. У тим бор-
бама погинуло је неколико Величана устаника, као 
и бораца из других села. 

На овом терену борбе су тра јале све до 6. авгу-
ста 1941. године, када су јаке снаге италијанског 
окупатора и његових слугу из Плава и Гусиња, 
Сјеверне Албаније и Косова, привремено угушиле 
устанак. 

Страдања су била врло тешка. Поред неколико 
десетина погинулих устаника, паљено је у Велици, 
Ржаници и Горњем Полимљу око 1500 кућа, цело-
купна имовина коју су генерације стварале била је 
опљачкана и уништена, народ је живио у збјего-
вима по планинама и шумама, далеко од својих ог-
њишта. Али устанак је био добра лекција за ф а ш и -
сте и опомена да не могу мирно владати у овој не-
покореној земљи. Тек у јесен народ се почео вра-
ћати у Велику, на згаришта својих кућа. Требало 
је подићи неко склониште над главом да би се пре-
жив јела зима која је наступала. Требало је обезбе-
дити и храну, јер је љетина била потпуно униште-
на. Радило се дању и ноћу, а било је тешко, јер је 
и алат био опљачкан. Неколицини је до првих сње-
гова успело да покрије куће, други су правили ко-
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либе, или једноставно уза зид спаљене куће насла-
њали греде и покривали гранама и кукурузовином 
те ту склањали своје породице. Тако се чекала 
зима 1941. 

Приликом повратка из збјегова сви одрасли 
мушкарци морали су према наређењу предати Ита-
лијанима пушке. То ипак нису учинили сви. Кас-
није су вулнетари на њих опет вршили притисак 
да предају пушке. Међутим, комунисти су настоја-
ли да се што више оружја сачува. Појединци су 
чак продавали и последње што су имали тј . што 
им је остало од стоке, или имовине, да би купили 
пушку. 

У пролеће 1942. године, требало је обрадити 
земљу, али није било запреге, алата, ни сјемена. 

У љето 1942. године у Велици је наступила страхо-
вита глад. Власти из Пећи, Плава и Гусиња, забра-
ниле су куповину жита Величанима. Пандури су на 
излазима ка Велици претресали сваког човјека и 
жену да не би изнјели ни зрно жита. Цио народ 
у Велици, осим неколико породица, живио је од 
зеља и лишћа. У тој ситуацији четници из Шеку-
лара као и Полимља врше притисак на Величане 
да створе четничку организацију и тако добију 
храну и оружје од окупатора. Преко Новице Попо-
вића, формирали су такозвани '„национални одбор", 
кријући његов прави циљ и говорећи да је то одбор 
за борбу противу окупатора „кад дође вријеме", 
Чак су одредили несуђене командире четничких 
чета у Велици, које никада нијесу формиране. 
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Власти из Пећи и Плава покушавају да моби-
лишу омладинце у такозвану албанску војску. Ме-
ђутим и сви ти покушаји су пропали. Величани су 
храбро подносили све тешкоће и притиске, чврсто 
везани за партизане. 

Тешка 1942. 

У прољеће 1942. године обновљен је рад Партије 
као и СКОЈ-а у Велици. У село је по задатку Сре-
ског комитета дошла група илегалаца да помогне 
родољубима Велике. Милош Џудовић је руководио 
радом партијске организације. Развила се нарочито 
жива активност СКОЈ-а и омладине. Она се огле-
дала у политичком раду, п јевању партизанских 

пјесама на мобама и сијелима, прикупљању оружја 
и другом. Чланови СКОЈ-а били су: Војо К н е ж е -
вић, Радомир Симоновић, Радивоје Кнежевић, Ми-
јвјло Симоновић, Мика и Марко Јокић, Радомир и 
Братислав Џудовић, Перо Вуковић, Новица Вуко-
вић, Љубо Петровић, Видо-Владо Радевић, Миљан 
Гојковић, Радоња Живаљевић, Беба Кнежевић и 
други. 

Такође је створена јака омладинска организа-
ција, од чијих је чланова већина већ почетком 1943. 
године примљена у СКОЈ, односно КПЈ, а то су: 
Свето Кнежевић, Драгољуб Томовић, Урош Томо-
вић, Војо Стаматовић, Боро Стаматовић, Вида Кне-
жевић, Милева и Вукосава Бузић, Радисав Ж и в а -
љевић, Миладин Кнежевић, Бранислав Кнежевић, 
Ж и в к о и Рабија Кнежевић, Владо Томовић, Влас-
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тимир и Радомир Томовић, Вешо и Илија Огњано-
вић, Љубомир Лалевић, Мирко Кнежевић, Марко 
Бјелановић, Драго и Драгомир Вучетић, Илија, Ду-
шан, Ђоко, Здравко и Лако Бјелановић, Дарка и 
Боса Симоновић, Светислав Јокић, Власто Јокић, 
Бошко, Милутин, Драго, Љубо, Милоје и Шато 
Симоновић, Вук, Сава и Чедо Вуковић, Драго и 
Милутин Јокић, Власто и Момо Кнежевић, Боро 
Поповић, Драго Стешевић, од Попадића Свето, Леко 
и Божо, као и други. Створена је сигурна база за 
илегалце, ко ји су се кра јем 1942. године у неким 
засеоцима кретали полулегално, или готово сло-
бодно. 

Кра ј ем 1942. године, група комуниста из Велике 
начинила је земуницу за илегалце за зиму 1942/43. 
али она није много коришћена, захваљујући вели-

ком броју породица које су примиле партизане. То 
су породице комуниста, омладинаца и патриота: 
Драго Стешевића, Мене Бошковића, Данице Бошко-
вић, Ваке Лалевић, Богдана и Микоша Симоновића, 
Лепосаве Кнежевић, Јелене Вуковић, Јелице Џудо-
вић, Стане Џудовић, Станије и Милоша Кнежевића, 
Мине Вуковић, Вукосаве (Вуке) Поповић, Радоте 
Живаљевића , Лепе Стешевић, Маге Симоновић, 
Петра Радуловића, Станије Симоновић, Милосава 
Симоновића, Вула Вуковића, Мило Радевић, Мике 
Пауновић, Виде Кнежевић и других. 

Познато је да је 1942. године, било на јтеже раз -
вијати покрет у Срезу андријевачком. Од парти-
занских јединица остале су само групе комуниста 
— илегалаца у шуми. Над њиховим породицама 
спровођен је страшни четнички терор. Власти на 
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терену такозване Велике Албаније слично еу по-
ступале са породицама припадника НОП. У тој 
ситуацији Велика је, поред Машнице, постала 
тврђава НОБ-а у Срезу андријевачком. Она је 
упркос својим патњама и тешкоћама прихватила 
илегалце и њени најбољи синови и кћери као и 
читаве породице од омладинаца до старијих људи 
и жена, укључили су се у Народноослободилачки 
покрет. 

У 1942/43. години, поред Сава Малог Митровића, 
Манојла Влаховића и Милоша Цудовића, у Велици 
су се кретали, или дуже боравили, илегалци: Мир-
ко Арсенијевић-Глибо, Милорад Ћулафић , Видо 
Шошкић, Милован Делетић, Манојло Кастратовић, 
Вуко Тмишић, Бранислав и Војо Зоговић, Милица 
Мушикић, Бећо Башић, Ђоко Пајковић, као и мно-
ги други, ко ји су пружили велику помоћ НОП на 
овом терену, касније, кра јем 1942. године, у нашој 
бази у колиби Радоша Симоновића, неколико дана 
су боравили Станко Бурић и Војо Лакчевић, које 
је Врховни штаб НОБ упутио за Косово, а ми их 
преко везе из Плава превели до Пећи. 

Ниједан илегалац у Велици није настрадао. Ве-
лика их је чувала иако је у њој било и политичких 
противника који се нијесу слагали са НОБ, али не 
шпијуна који би партизане одали окупатору, ву-
лентарима и четницима. 

Кра јем 1942. године, утицај партизана у Велици 
био је тако ј ак да су се неки Величани, који су 
извјесно вријеме били у четницима, вратили у Ве-
лику и пријављивали партизанима, стављајући им 
се на располагање. Они су тврдили да су из четни-
ка побјегли оног тренутка када су видјели да чет-
ници примају оружја , муницију и храну од Итали-
ј а на из Колашина. 

Али у Велици и око ње налазиле су се јаке не~ 
пријатељске снаге окупатора и његових помагача 
у току читавог рата. На Чакору је био један не-
потпуни италијански батаљон, наоружан топовима, 
бацачима и митраљезима. У Велици италијанска 
посада и станица вулнетара у Јечменишту и Гор-
њој Ржаници такође, па је тако стално постојао 
обруч од Кодре преко Јечмишта и Чакора до 
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Сјекирице, а тамо у Шекулару и Полимљу биле су 
јаке четничке снаге, чије су групе повремено упа-
дале у Велику да би ликвидирале неког партизана. 

Ипак, покрет у Велици ширио се нарочито међу 
омладином и женама. Приликом формирања Ан-
дријевичког батаљона на Желетину 3. маја 1943. 
године, једна група Величких комуниста, међу ко-
јима Љубо Петровић, Радомир Симоновић и други, 
ношли у та ј батаљон. Тада је због појачане актив-
ности НОП у Велици дошло до хапшења појединих 
на јактивнијих другова: Радоша Симоновића, Марка 
Јокића и других. Када смо други дан послије капи-
тулације Италије, 11. септембра 1943. године, ушли 
у Мурино, међу борцима из Машнице и неколико 
другова из Плава, био је добар број Величана, који 
су под оружјем дошли на наш позив. Приликом 
доласка Друге далматинске бригаде, 14. октобра 
1943. поред бораца из Велике, ко ји су већ били и у 
партизанским јединицама, велики број Величана 
узео је оружје и заједно с борцима Друге далма-
тинске бригаде борио се на Приједолу, Сјекирици и 
другим положајима. 

Међутим, нападачи су били ј ачи и 23. октобра 
1943. од Чакора и Мокре ушли су у Андријевицу 
оставивши више од 600 мртвих и рањених, па на -
ставили наступање палећи по други пут Велику и 
нека друга села. Тада је велики број Величана 
пошао у разне јединице НОВ-а, у којима су се 
истакли као храбри борци, омиљени другови и 
добри људи. Неки од њих еу брзо постали војни и 
гхолитички руководиоци. Цвијет Величана пошао је 
у партизанске јединице и пронио славу величког 
оружја . 

Наступила је зима 1943/44. године, која је била 
још тежа и суровија од ранијих. Фашистичке бан-
де терорисале су народ у Велици, убијале парти-
занске припаднике и припаднике НОП, интерни-
рале породице. Тада је погинуо и дивни комуниста 
Бојо Стаматовић. То вријеме од октобра 1943. до 
августа 1944. године, било је тешко за НОП на овом 
терену. Њемачке дивизије, са четничким и бали-
стичким бандама, продирале су са разних страна 
петнаест пута на ослобођену територију у долини 



Лима, а на јвише преко Велике. Она је у тим да-
нима и налетима непријатеља дала и на јкрвави ји 
данак свом слободареком духу. Била је право бо-
јиште за све вријеме рата. 

У познатим јулским борбама 1944. године око 
Андријевице, Вељег Крша, на Баљу, кроз Полимље, 
Велику и на Чакору, који су ноћу између 24. и 25. 
јула заузеле јединице Пете кра јишке дивизије, не-
пријатељ је оставио више од 1200 мртвих, док се 
број рањених није могао утврдити. То су биле је-
динице злогласне Њемачке дивизије „Принц Еуген" 
и дивизије „Скендербег", саетављене од фашистич-
ких издајника албанског народа са Косова. 

Стравични покољ 

Ове две дивизије десетковане и биле би потпуно 
уништене да партизанске снаге, по наредби Врхов-
ног штаба, нијесу морале одмах поћи за Србију. 
Повлачење наших јединица с положаја било је 
кобно за народ Велике. Фашисти су 27. јула 1944. 
године, извлачили своје рањенике из Мурино и 
Плава преко Чакора, а 28. јула 1944. године, у Ве-
лици извршили покољ и такве злочине које су 
само они могли измислити. Масовна убиства ста-
раца, жена и дјеце извршена су са изузетним м а ј -
сторством и цинизмом злочинца. Свака жртва 
представљала је по једну тужну причу о начину 
умирања. Неке су једноставно убили, друге, наро-
чито мушку дјецу, клали па в ј ешали по дрвећу. 
Дјевојке и жене су покушали силовати, али то им 
ни у једном случају није успјело, па су их убијали, 
или ж и в е бацали у ватру. Неке су живе драли, па 
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поново онда убијали. Трудне жене су парали но-
жем и из утробе им вадили дјецу, да их пред њима 
кољу. И сво то злочиначко оргијање завршило се 
за два сата. 

Тога дана убијено је до 380 лица од којих је 
евидентирано око 120 дјеце. Интернирано је око 50 
Величана. 

Поред тога у току НОБ-а погинуло је 50 Вели-
чана, 9 војника је погинуло у априлском рату, је-
дан је умро у заробљеништву, а око 54 су изашли 
из рата као инвалиди. Према томе, у току НОБ-а 
трећина Величана је погинула. 

Већина погинулих бораца из Велике били су 
чланови К П Ј или СКОЈ-а . Они су гинули од Вели-
ке до Ушћа, Бродарева, Сарајева, Сјенице, Санџака, 
Црмнице, Колашина, Трнова, Дренице, Крушева, 
Урошевца, Београда, Загреба, Карловца и даље. 

То су били већином младићи ко ји су тек оста-
вили ђачку или чобанску торбу и узели пушку. 
А како по својим дјелима далеко премашују своје 
године, они су у тим биткама испјевали пјесме 
побједе над страхом: „Наша борба захтијева кад се 
гине да се пјева", као да је то било презирање 
смрти ради живота будућих генерација. Њима пот-
пуно одговарају Његошеви стихови. „Покољење за 
пјесму створено". . . 

С П О М Е Н И К Н А Ч А К О Р У 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

БЈЕЛАНОВИЋ ВУКОСАВ, рођен 1923. године у 
селу Велики, Љешчари, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Луке и мајке Белке, рође-
на Лалић, из сиромашне породице сељака, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. 

Прије ступања у НОВ напредни омладинац. 
У НОВ ступио 1944. године. Погинуо као борац 

VII омладинске бригаде у Пештери 1944. године. 

БОШКОВИЋ КОЛА, рођен 1858. године у селу 
Велики, Вељов бријег, општина Плав, Ср Црна 
Гора, Црногорац, од оца Веља и ма јке Милосаве 
„Вељковића", рођена Делетић, из сиромашне се-
љачке породице, без школе, земљорадник. 

Учесник у боју на Новшићу' 1879. године, Б а л -
канском рату, Српско-Бугарском рату и ратовима 
1914. и 1918. године. Био је велики јунак, одликован 
многим одликовањима, међу којима и Златном ме-
даљом Обилића. Погинуо у родној Велици 1941. го-
дине у борбама против окупатора. 



Г О Ј К О В И Ћ Р . 
М И Л У Т И Н 

БЈЕЛАНОВИЋ МИЛЕТА, рођен 1887. године у 
еелу Велики, Љешћари, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Вукоте и ма јке Станице, 
рођене Бошковић, из сиромашне сељачке породице, 
завршио четири разреда основне школе, земљо-
радник. 

Учесник у балканским ратовима и првом свјет-
ском рату. 

Учесник у Устанку 1941. године, гдје је као 
искусни стари ратник показао пуно храбрости. 

Погинуо на Баљу код Андријевице 1941. године 
у борбама против окупатора. 

БЈЕЛАНОВИЋ САВО, рођен 1910. године у Ве-
лики, Љешћари, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Нова и мајке Стамене, рођене 
Радевић, из сиромашне сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. 

Погинуо на Баљу код Андријевице 1941. године 
у борбама против окупатора. 

ГОЈКОВИЋ МИЉАН, рођен 1925. године у селу 
Велики, Лази, општина Плав, СР Црна Гора, Црно-
горац, од оца Миладина „Мигра" и мајке Савете, 
рођена Шошкић, из сиромашне сељачке породице, 
завршио четири разреда основне школе, земљорад-
ник. 

Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а . Читава по-
родица је била на страни НОП-а. У НОВ ступио 
1943. године. 

Погинуо као командир оделења у IV батаљону 
IV црногорске пролетерске бригаде на Ушћу — Ср-
бија 1944. године, истицао се храброшћу. 

Јединац код родитеља. 

Г О Ј К О В И Ћ 
М И Љ А Н 

ГОЈКОВИЋ МИЛУТИН, рођен 1922. године у 
селу Велики, Лази, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Радосава и ма јке Стевке, рођена 
Јокић, из сиромашне сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. Прије 
ступања у НОВ био је напредни омладинац. 

Погинуо храбро као курир у Санџаку 1944. го-
дине у IV црногорској пролетерској бригади. 

БЈЕЛАНОВИЋ БУДИМИР, рођен 1912. године у 
селу Велики, Љешчари, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Нова и мајке Стамене, ро-
ђена Радевић, из сиромашне сељачке породице, за-
вршио четири разреда основне школе, земљорад-
ник, одслужио Б Ј В као граничар. 

Учесник у Устанку 1941. године. Истакао се сво-
јом храброшћу. 

Погинуо на Баљу код Андријевице 1941. године 
у борбама против окупатора. 

Б Ј Е Л А Н О В И Ђ . 
М И Л Е Т А 



ЈАНКОВИЋ МИЛИЧКО, рођен 1905. године у 
селу Велики, Лијева ријека, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Вукосава и мајке 
Станиславе „Тале" рођене Кешић, из сиромашне 
сељачке породице, завршио Вишу војну академију 
БЈВ, генералштабни мајор. 

Учесник у Устанку 1941. године, био је повезан 
са истакнутим партијским радницима андријевич-
ког среза, командовао свим устаничким снагама на 
сектору Ваганица—ријека Лим. 

Као активни учесник у Устанку ухваћен на 
Баљу код Андријевице од стране окупатора и до-
маћих издајника заједно са браћом Крџић Мирком 
и Миливојем. 

Стријељан у Андријевици 1941. године. 

с-лаве „Тале", рођене Кењић, из сиромашне сељачке 
породице, завршио четири разреда основне школе, 
земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године, до погибије 
активно помагао НОП. 

Први Већник из Велике на засиједању Анти-
фашистичког вијећа народног ослобођења Црне 
Горе и Боке. 

На путу за Колашин погинуо је испод приједол-
ске Ћ а ф е 1943. године. 

ЈАНКОВИЋ РАДИВОЈЕ, рођен 1922. године у 
селу Велики, Лијева ријека, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Васа и мајке Мило-
саве рођена Стаматовић, из сиромашне сељачке по-

Ј А Н К О В И Ћ м и -
Л А Н , в и ј е ћ н и к 
З А В Н О 

Ј А Н К О В И Ћ Р А -
Д И В О Ј Е 

родице, завршио четири разреда основне школе, 
земљорадник. Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а. 

Учесник у Устанку 1941. године. 
У НОВ ступио 1943. године. 
Погинуо као борац IV Црногорске пролетерске 

бригаде на Ушћу — Србија — 1944. године. Био је 
неустрашив борац. 

ЈАНКОВИЋ ВУЈАДИН, рођен 1923. године у 
селу Велики, Лијева ријека, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Дмитра и мајке Ста-
не, рођена Лалић, из сиромашне сељачке породице, 
завршио четири разреда основне школе, земљорад-
ник. 

Прије ступања у НОВ напредни омладинац. 
У НОВ ступио 1943. године. Погинуо као борац 

7 Омладинске бригаде „Будо Томовић" код Бијелог 
Поља 1944. године. 

ЈАНКОВИЋ МИХАИЛО, рођен 1924. године у 
селу Велики, Лијева ријека, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Милосава и мајке 
Станије рођена Гојковић, из сиромашне сељачке 
породице, завршио четири разреда основне школе, 
земљорадник. 

Ј А Н К О В И Ћ М И -
л и ч к о , ма . јор 

ЈАНКОВИЋ МИЛАН, 
Велики, Лијева ријека, 
Гора, Црногорац, од оца 

рођен 1887. године у селу 
општина Плав, СР Црна 
Вукосава и ма јке Стани-



Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а . Читава по-
родица је била на страни НОП-а. У НОВ ступио 
1943. године. 

Погинуо као борац V Црногорске бригаде 1944. 
године у селу Петњици код Берана (Иванград). 

ЈОКИЋ ГАВРО, рођен 1905. године, у селу Ве-
лики, Љешћари, општина Плав, СР Црна Гора, од 
оца Новице, из сиромашне сељачке породице, за -
вршио четири разреда основне школе, земљорад-
ник. Учесник у Устанку 1941. године, истакао се у 
борбама. 

Погинуо у Устанку 1941. године у родној Велици. 
! 

ЈОКИЋ Р. ДРАГИША, рођен 1910. године у селу 
Велици, општина Плав, СР Црна Гора, Црногорац, 
од оца Радована и ма јке Достане рођене Радевић, 
из сиромашне сељачке породице, завршио четири 
разреда основне школе, земљорадник. 

Прије Другог свјетског рата напредни омлади-
нац и припадник КПЈ, један од организатора 
Устанка 1941. године, у Велици, читава породица је 
била на страни НОП-а. 

Погинуо у Устанку 1941. године у својој родној 
Велици. 

ЈОКИЋ 3. МИЛОРАД, рођен 1915. године у селу 
Велици, Волујак, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Максима и мајке Саве рођена 
Ћулафић , из сиромашне сељачке породице, завр-
шио четири разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. Прије ступања 
у НОВ био је наклоњен НОП-у. У НОВ ступио 1944. 
године. 

Погинуо као борац Прве косовске бригаде 1945. 
године на Дреницу — Косово. 

ЈОКИЋ ПЕТАР, рођен 1918. године у селу Ве-
лици, Волујак, општина Плав, СР Црна Гора, Црно-
горац, од оца Милована и ма јке Поле рођена Раде-

новић, из сиромашне сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. 
Погинуо код Андријевице 1941. године. 

ЈОКИЋ БРАНКО, рођен 1920. године, у селу Ве-
лици, Љешчари, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Гавра и ма јке Полексије рођена 
Стешевић, из сиромашне сељачке породице, завр-
шио четири разреда основне школе, земљорадник. 
Прије ступања у НОВ припадао је напредној омла-
дини. Читава породица активно помагала НОП. 

У НОВ ступио 1943. године. 

Погинуо као борац Прве к р а ј и ш к е бригаде 1944. 
године, код Крушева — Србија. 

ЈОКИЋ ДРАГУТИН, рођен 1923. године, у селу 
Велици, општина Плав, СР Црна Гора, Црногорац, 
од оца Радована и мајке Достане рођена Радевић, 
из сиромашне сељачке породице, завршио четири 
разреда основне школе, земљорадник. 

Прије ступања у НОВ активно и организовано 
радио за НОП. 

У НОВ ступио 1943. године, погинуо као борац 
Команде подручја Беране (Иванград) 1944. године 
код Берана. 

ЈОКИЋ ЉУБОМИР, рођен 1924. године у селу 
Велици, Закрш, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Лека и ма јке Станисаве рођена 
Џудовић, из сиромашне сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. Прије 
ступања у НОВ члан СКОЈ-а . Читава породица је 
била на страни НОП-а. У НОВ ступио 1943. године. 

Погинуо као борац V Црногорске бригаде 1945. 
године у Трнову код Сарајева. 

ЈОКИЋ РАНКО, рођен, 1924. годинеу селу Ве-
лици, Волујак, општина Плав, СР Црна Гора, Црно-
горац, од оца Гавра и мајке Радосаве, рођена Ле-
кић, из сиромашне сељачке пордице, ђак. 

Ј О К И Ћ 3 . М И Л О -
Р А Д 

Ј О К И Ћ Р . Д Р А -
Г И Ш А 



Учесник у Устанку 1941. године. Прије ступања 
у НОВ био је напредни омладинац. 

У НОВ ступио 1943. године. Погинуо као борац 
VII Омладинске бригаде „Будо Томовић" 1945. 
године код Карловца, Хрватска, био је изразито 
храбар. 

ЈОКИЋ МИЛОРАД „МИЋА", рођен 1924. године 
у селу Велици, Волујак, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Зарије и мајке Радосаве, 
рођена Радевић, из сиромашне сељачке породице, 
завршио четири разреда основне школе, земљо-
радник. 

Прије ступања у НОВ припадао је напредној 
омладини. Учесник у Устанку 1941. године. У НОВ 
ступио 1943. године. 

Погинуо као борац V Црногорске бригаде 1945. 
године у Трнову код Сарајева. 

ЈОКИЋ МИХАИЛО, рођен 1908. године, у селу 
Велици, Волујак, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Јеремије и ма јке Насте, рођена 
Микић, завршио четири разреда основне школе, из 
сељачке породице, земљорадник. Погинуо као во ј -
ник 38. пеш. пука Б Ј В 1941. године, у селу Краље 
код Андријевице. 

I _ . Ж Ј О К И Ћ М . М И Л О 

ЈОКИЋ МИЛУТИН, рођен 1925. године у селу 
Велици, Волујак, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Зари је и ма јке Радосаве, рођена 
Радевић, из сиромашне сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. Прије 
ступања у НОВ припадао је напредној омладини. 

У НОВ ступио 1943. године. 
Погинуо као борац V Црногорске бригаде 1944. 

године на Виситеру, Црна Гора. 

КНЕЖЕВИЋ ЧЕДОМИР, рођен 1912. године у 
селу Велици, Лијева Ријека, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Васа и ма јке Ђурђе 
рођена Бакић, из сељачке породице, завршио чети-
ри разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. Прије ступања 
у НОВ кандидат за члана КПЈ . Као илегалац, по 
задатку радио на Косову. 

У НОВ ступио 1943. године. Погинуо као коман-
дант батаљона у Првој косовској бригади 1944. го-

Ј О К И Ћ Ј . М И Х А -
и л о 

ЈОКИЋ ВОЈИН, рођен 1917. године, у селу Ве-
лици, Волујак, општина Плав, СР Црна Гора, Црно-
горац, од оца Леке и мајке Јеле рођен Лаловић, 
завршио четири разреда основне школе, из сељачке 
породице, земљорадник. Као војник 38. пеш. пука 
Б Ј В погинуо приликом одступања у Албанију 1941. 
године. 

ЈОКИЋ МИЛОШ, рођен 1916. године у селу Ве-
лици, Лази, општина Плав, СР Црна Гора, Црного-
рац, од оца Максима и мајке Митре, завршио че-
тмри разреда основне школе, из сељачке породице, 
земљорадник. Као војник 38. пеш. пука Б Ј В поги-
нуо у Албанији 1941. године. 

ЈОКИЋ ЈОВАН, рођен 1905. године, у селу Ве-
лици, Лази, општина Плав, СР Црна Гора, Црного-
рац, од оца Обрада и ма јке Јеле, рођене Пауновић, 
завршио четири разреда основне школе, из сељачке 
породице, земљорадник. Као војник 38 пеш. пука 
БЈВ, приликом повлачења из Албаније ухваћен у 
Б јелуху и стријељан 1941. године. 

ЈОКИЋ МИЛАН, рођен 1905. године, у селу Ве-
лици, општина Плав, СР Црна Гора, Црногорац, од 
с-ељачке породице, завршио четири разреда основне 
школе, земљорадник. 

Као војник 38. пеш. пука Б Ј В погинуо у Алба-
нији 1941. године. 

ЈОКИЋ М. МИЛО, рођен 1918. године у селу Ве-
лици, Закрш, општина Плав, СР Црна Гора, Црно-
горац, од оца Мирка и мајке Илинке, завршио 4 
разреда основне школе, земљорадник. Као војник 
38. пешадијског пука бивше југословенске војске, 
приликом повлачења из Албаније ухваћен на пла-
нини Јеленку више Б јелухе и стријељан од не-
приј атеља. 



К Н Е Ж Е В И Ћ Ч Е -
Д О М И Р 

дине, на Дреницу — Косово, Грлица код Урошевца 
26. јануара 1944. године. 

ЛАЛЕВИЋ Р. ЉУБОМИР, рођен 1925. године у 
селу Велици, Лазарића, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Рада и мајке Јованке 
„Ваке" рођена Кнежевић, из сиромашне сељачке 
породице, завршио четири разреда основне школе, 
земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. Прије ступања 
у НОВ члан СКОЈ-а . Читава породица помагала 
НОП. 

У НОВ ступио 1943. године. Рањен у IX Црно-
горској бригади почетком 1945. године и подлегао 
ранама. 

ПАУНОВИЋ РАДЕ, рођен 1912. године у селу 
Велици, општина Плав, СР Црна Гора, Црногорац, 
од оца Сава и мајке Милице рођена Николетић, из 

чиновничке породице, учитељ. Учесник у Устанку 
1941. године. Активно помагао НОП. 

Погинуо 1943. године испод Сјекирице у саставу 
II Далматинске бригаде. 

П А У Н О В И Ћ Р А -
Д Е 

ПЕТРОВИЋ ЉУБОМИР, рођен 1918. године у 
селу Велици, Лијева ријека, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Милутина и ма јке 
Перке рођена Дракуловић, из сељачке породице, 
завршио четири разреда основне школе, земљо-
радник. 

Учесник у Устанку 1941. године. 
Прије ступања у НОВ кандидат за члана К П Ј 

и први секретар СКОЈ-а у Велици. Читава његова 
породица активно помагала НОП. У НОВ ступио 
1943. године. 

Погинуо као командир вода у IV Црногорској 
пролетерској бригади 1944. године на Полици код 
Берана (Иванград). 

П Е Т Р О В И Ћ . Љ У -
В О М И Р 

Л А Ј Е В И Ћ . Р . Љ У -
Б О М И Р 



у НОВ члан СКОЈ-а . Читава породица активно по-
магала НОП. У НОВ ступио 1943. године. 

Погинуо као борац IV Црногорске пролетерске 
бригаде 1944. године, на Полицу код Берана (Иван-
град). 

РАДЕВИЋ МАКСИМ, рођен 1903. године у селу 
Велици, Приједо, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Михаила и ма јке Стане рођена 
Спалевић, из сељачке породице, завршио четири 
разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. 
Борац II Далматинске бригаде. Читава породица 

била је на страни НОП-а. 
Погинуо на Ћ а ф и приједолско.ј изнад Велике 

1943. године. 

Р А Д Е В И Ћ р . 
В Л А Д О 

РАДЕВИЋ МИХАИЛО, рођен 1908. године у селу 
Велици, Приједо, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Стефана и ма јке Стане рођена 
Шошкић, из сељачке породице, завршио четири 
разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. Активно уче-
ствовао и помагао НОП. Борац II Далматинске бри-
гаде. 

Погинуо је на Ћ а ф и приједолској изнад Велике 
1943. године. 

Р А Д Е В И Ћ М И Х А -ило 

РАДЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен 1917. године у 
селу Велици, Приједо, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Радоја и ма јке Милке ро-

Р А Д Е В И Ћ Р . В О -
Ј И С Л А В 

ђена Зоговић, из сељачке породице, завршио чети-
ри разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. Прије ступања 

Р А Д Е В И Ћ М А К -
С И М 

РАДЕВИЋ Р. ВЛАДО, рођен 1918. године у селу 
Велици, Приједо, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Радоја и ма јке Милке, рођена 



С Т А М А Т О В И Ћ 
В О Ј И С Л А В 

Зоговић, из сељачке породице, завршио четири раз-
реда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. Прије ступања 
у НОВ члан СКОЈ-а . Читава породица активно по-
магала НОП. У НОВ ступио 1943. године. 

Погинуо као борац V батаљона IV Црногорске 
пролетерске бригаде 1944. године на Ушћу — Ср-
бија. 

РАДЕВИЋ МИЛИЋ, рођен 1927. године у 
Велици, Приједо, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Радоша и мајке Гране рођена 
Гојковић, из сељачке породице, завршио четири 
разреда основне школе, земљорадник. 

Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а . Читава по-
родица активно помагала НОП, отац Радош пред-
ратни активиста и Кандидат за члана КПЈ . 

СИМОНОВИЋ МИЈАЈЛО, рођен 1917. године у 
селу Велици, Иван поље, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Радована и ма јке Савете 
рођена Спалевић, из сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. 
Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а и кандидат 

за члана КПЈ. Читава породица је била на страни 
НОП-а. 

У НОВ ступио 1943. године. 
Погинуо као борац IV батаљона IV Црногорске 

пролетерске бригаде 1944. године, код села Бабина 
у близини Берана (Иванград). 

СИМОНОВИЋ БОЖИДАР, рођен 1927. године у 
селу Велици, Лешћари, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Радоша и мајке Гране ро-
ђена Гојковић, из сељачке породице, завршио че-
тири разреда основне школе, земљорадник. 

Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а, читава по-
родица активно помагала НОП, отац Радош пред-
ратни активиста и кандидат за члана КПЈ . 

У НОВ ступио 1943. године. 
Погинуо као борац IV Црногорске пролетерске 

бригаде 1944. године код Колашина. 

С И М О Н О В И Ћ м . 
Р А Д О В А Н 

Погинуо као командир вода у IV батаљону IV 
Црногорске пролетерске бригаде 1944. године изнад 
села .Мравињци на планини Повљену — Србија. 

СИМОНОВИЋ М. РАДОМИР, рођен 1922. године 
у селу Велици, Љешчари, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Микоша и ма јке Илинке 
рођена Јокић (Мирошевић), из сељачке породице 
завршио четири разреда основне школе, земљо-
радник. 

Учесник Устанка 1941. године. Организовано и 
активно радио за НОП. Био је кандидат за члана 
КПЈ. Читава породица активно помагала НОП. 

У НОВ ступио 1943. године. 

СИМОНОВИЋ. 
М И Х А И Л О 

СТАМАТОВИЋ ВОЈИН, рођен 1923. године у 
селу Велици, Шуме, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Велимира и ма јке Јованке, ро-
ђена Симоновић, из сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. 



Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а, активно и 
организовано радио за НОП, као и његова поро-
дица. 

У НОВ ступио 1943. године. 
Био је борац Комског одреда, често пута по за -

датку долазио у Велику, вршећи курирску д у ж -
ност. Ухваћен код своје куће у Велици и убијен у 
првој половини 1944. године. 

СТЕШЕВИЋ МИКОСАВ, рођен 1910. године у 
селу Велици, Бабин бријег, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Арсенија и ма јке Радосаве, 
рођена Вуковић, из сељачке породице, трговац са 
средњом стручном спремом. 

Учесник у Устанку 1941. године. 
Активно и организовано радио за НОП. 
Борац Машничке чете. Погинуо 1943. године у 

Велици. 

МИЛИЧКО: „ОВЂЕ ЈЕ ТИТОВ ВОЈНИК КОЈИ 
СЕ НЕ ПРЕДАЈЕ", Миличко Вуч тић командир III 
чете IV батаљона VII Омладинске бригаде „Будо 
Томовић" био је понос свог батаљона. При сваком 
покрету и свакој борби, Миличко је на челу своје 
чете, увијек неуморан. 

На висовима испред Дуге Пољане, одмах изнад 
цесте, наш IV батаљон посио је положај . Цијелу 
ноћ киша, хладно, провели смо на положајима, јер 
смо очекивали напад Њемаца. Са освитком јутра 
кренули су се њемачки тенкови, отпочела је борба 
на цијелом фронту, из колоне у правцу на нас 
управио се на јвећи њемачки тенк. Био је непо-
средно пред нашим заклонима, када је командир 
наредио да чета одступи. Чета је одступила, а он је 
остао са неколико другова и руском противтенков-
ком да држи положај . Отпочео је нераван бој. 
Кроз ватру експлозија чули смо како противтен-
ковка пролама. Тренуци су били тешки. Командир 
се на јзад појавио са противтенковком, засут пра-
шином, задихано нам је рекао: „Погодио сам га де-
сет пута, али му се ништа не може, велики је". 

На слиједећем положају напале су нас њемачко-
-недићевске банде у масама. На врху чуке налазио 
се Миличко поред шанца. Непријатељ је био по-
дишао већ доле на одстојању бомбаша. Наш „шер-
џија" пада рањен. Непријатељ и борба се развија 
прса у прса. Четничке хуље позивају командира 
да се преда. „Издајници, овдје је Титов војник који 
се не предаје", узвикује Миличко и убија изрода 
који је насрнуо. Али тога момента ни непријатељ-
ски аутомат није промашио циљ. 

Миличко Вучетић, син крвавог Полимља пао је 
мртав. Миличко је син крваве и поносне Велике. 

Титоградска ТРИБИНА бр. 337 од 20 марта 
1968. године, Журнал прошлости VII ОМ-
ЛАДИНСКЕ БРИГАДЕ „БУДО ТОМОВИЋ". 

С Т Е Ш Е В И Ћ М И -
К О С А В 

СТЕШЕВИЋ МИЛАДИН, рођен 1925. године у 
селу Велици, Бабин бријег, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Стефана и ма јке Милене, 
рођена Обрадовић, из сељачке породице, завршио 
четири разреда основне школе, земљорадник. 

Прије ступања у НОВ припадао је напредном 
омладинском покрету. 

У НОВ ступио 1943. године. 
Погинуо као борац VII Омладинске бригаде 

„Будо Томовић" 1945. године, у Трнову код Сара-
јева. 

ВУЧЕТИЋ МИЛИЧКО, рођен 1916. године у 
селу Велици, Вукадинов поток, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Милета и ма јке Ста-
нице, рођена Вуковић, из сељачке породице, завр-
шио четири разреда основне школе. Краће вријеме 
био је жандарм БЈВ. 

У НОВ ступио 1943. године. 
Погинуо као командир чете у IV батаљону VII 

Омладинске бригаде „Будо Томовић" 1944. године, 
код Дуге пољане на Сјеници. 

В У Ч Е Т И Ћ м и -
л и ч к о 



ВУЧЕТИЋ ДОБРИСЛАВ, рођен 1924. године у 
селу Велици, Вукадинов поток, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Радована и мајке 
Станије, рођена Зоговић, из сељачке породице, за -
вршио четири разреда основне школе, земљорад-
ник. Прије ступања у НОВ привржен НОП-у, 
активан омладинац. 

У НОВ ступио 1943. године. 
Погинуо као 'борац V Црногорске бригаде 1944. 

године у селу Божића код Андријевице. 

ВУКОВИЋ НОВИЦА, рођен 1922. године у селу 
Велици, Десен поток, општина Плав, СР Црна Гора, 
Црногорац, од оца Мине и мајке Јелене, рођена 
Вучетић, из сељачке породице, завршио четири 
разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године. 
Прије ступања у НОВ члан СКОЈ-а, читава по-

родица активно помагала НОП. 
У НОВ ступио 1943. године. 

Погинуо као делегат вода у IV Црногорској про-
летерској бригади 1944. године у селу Врбици код 
Берана (Иванград). 

Ж И В А Љ Е В И Ћ 
В У К А Д И Н 

В У К О В И Ћ НО-
В И Ц А 

ВУКОВИЋ РАДОЈЕ, рођен 1912. године, у селу 
Велици, код Десен поток, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Сима и ма јке Савете, ро-
ђена Рмуш, из сељачке породице, завршио четири 
разреда основне школе, земљорадник. 

Прије рата тј. прије ступања у НОВ члан 
СКОЈ-а . Читава породица активно помагала НОП. 

У НОВ ступио 1943. године. 

Погинуо као командир чете у VIII Црногорској 
бригади 1944. године, код Бродарева. 

ЖИВАЉЕВИЋ ВУКАДИН, рођен 1900. године у 
селу Велици, Папратиште, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Мићала и мајке Пере, ро-
ђена Пауновић, из сељачке породице, завршио че-
тири разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године, када је погинуо. 

ЖИВАЉЕВИЋ МИЈАЈЛО, рођен 1905. године у 
селу Велици, Папратиште, општина Плав, СР Црна 
Гора, Црногорац, од оца Мила и мајке Станије, ро-
ђене Пауновић, из сељачке породице, завршио че-
тири разреда основне школе, земљорадник. 

Учесник у Устанку 1941. године, када је и по-
гинуо. 

Ж И В А Љ Е В И Ћ 
М И Ј А Ј Л О 

ЖИВАЉЕВИЋ МИЛОШ, рођен 1912. године у 
селу Велици, Радиња раван, општина Плав, СР 
Црна Гора, Црногорац, од оца Милована, из сељач-
ке породице, земљорадник, завршио четири разреда 
основне школе. 

Учесник у Устанку 1941. године, када је и по-
гинуо. 



Ж И В А Љ Е В И Ћ 
М И Л О Ш 

ВУЧЕТИЋ Р. ГАВРО, чакорски горштак са три 
медаље Обилића, рођен 1885. године у селу Велици, 
општина Плав, СР Црна Гора, Црногорац, од оца 
Раце и мајке Мире рођене ЗКиваљевић, завршио 
четири разреда основне школе и подофицирску 
школу. Као активни наредник црногорске народне 
војске, борио се у балканским ратовима иванпољ-

ске чете, величког батаљона све до капитулације 
Црне Горе, јануара мјесеца 1916. године, том при-
ликом Гавро се заробљава са братом Заријом од 
стране аустроугарске војске која их интернира у 
познатом и злогласном аустроугарском затвору 
„Надмеђер" где му брата Зарију аустроугарске 
власти стрељају јануара мјесеца 1917. године, а 
Гавро крајем априла исте године, успева да побегне 
са Љубом Шошкићем из овог злогласног затвора и 
после дужег бјегства и великих патњи, стижу на 
саму линију фронта где ноћу прелазе преко не-

пријатељских ровова и четвороструких редова ж и -
чаних препрека и тако изнурен почетком јула 
месеца стиже на Руски фронт, док му вјерни друг 
Шошкић Љубо, приликом преласка непријатељских 
ровова и жичаних препрека, поново пада у тешко 
аустроугарско ропство. 

Гавро се на Руском фронту ниј е много задржао 
и Јако је доживио праву и жељену слободу, већ по 
својој ж е љ и и добровољно кра јем јула 1917. године, 
стиже на Солунски фронт како би се у саставу 
српске војске борио противу злогласног неприја-
теља, који му се по злу запазио док је био у њихо-
вим злогласним логорима и затворима. 

Гавро се на Солунском фронту, као командир 
вода храбро, неустрашиво и јуначки борио у са-
ставу јединице XXII (22) јуришног пешадијског 
пука пуковника Ђорђевић Љубомира и ,његово име 
често се помиње са похвалом и храброшћу у днев-
ним пуковским заповестима и као истакнути рат-
ник Гавра за те изванредне војничке заслуге и 
подвиге у пробоју Солунског фронта унапређују у 
чин активног потпоручника и одликују са две 
златне и једном сребрном медаљом Обилића, Кара -
ђорђевом звездом, орденом Бијелог Орла и другим 
домаћим и страним одликовањима, која су красила 
прси овог неустрашивог ратника, ко ји се сврстава 
међу најбоље јунаке оног доба у свом родном кра -
ју, и са правом је као истакнути ратник назван 
чакорски горштак са три медаље Обилића. 

Гавро је у том тешком ратовању био више пута 
теже рањаван и после пробоја Солунског фронта, 
због велике изнурености и ратних последица, демо-
билише се из српске војске и пуким случајем као 
преживјели ратник, долази у свој родни к р а ј 1919. 
године. 1941. године, приликом објаве рата и напада 
фашистичких армија Немачке и Италије на Југо-
славију, Гавро Вучетић и овог пута добровољно 
учествује у борби противу непријатеља, где га ка -
питулација старе Југославије затиче на Албанском 
фронту као командира једне ;митраљеске јединице, 
али и овде судбина није хтела да ова ј храбри рат-
ник остане на бојном пољу, већ се поново враћа 
свом родном крају, где нешто касније недужно из 
засједе гине од куршума албанских фашиста испод 
чакорске висоравни у месту злогласна Ругова — 
Котлови, 19. маја 1941. године, и то као прва 
жртва од стране непријатеља у Андријевачком 
срезу. 

М. Д. 

ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Бошковић Милосава, Бошковић Лека, Бошковић 
М. Даница, Бошковић Вукосава, Бошковић М. Ми-
лосава, Бошковић Милош, Бошковић једно мушко 
дијете, тек рођено без имена, Бошковић А. Даница. 
Бошковић Л. Милица, Бошковић Радомир, Бошко-
вић Богдан, Бошковић Новица, Бошковић Љубица, 
Бошковић Милунка, Бјелановић Никола, Б јелано-
вић М. Видосава, Б јелановић М. Милица, Б јелано-
вић Петар, Бјелановић П. Наста, Бјелановић Дми-
тар, Бјелановић Р. Милосава, Бјелановић Љ. Раде, 
Бјелановић Н. Мијајло, Бјелановић Стамена, Брко-
вић Мара, Брковић Боса, Вуковић Миљан, Вуковић 
М. Анђелија, Вуковић М. Јелена, Вуковић Станоје, 

В У Ч Е Т И Ћ Г А В Р О 



Вуковић Вукосав, Вуковић Вуксан, Вуковић Радо-
ња, Вучетић Г. Милосава, Вучетић Г. Вукосава, 
Вучетић М. Даница, Вучетић М. Томислав, Вучетић 
Р. Гавро,1) Вучетић П. Аница, Вучетић Радисав, Ву-
четић Милован, Вучетић Милијана, Вучетић Б. 
Новка, Вучетић Даница, Вучетић Стојана, Вучетић 
Савка, Вучетић Савка, Вучетић Душанка, Вучетић 
Р. Станија, Вучетић Наталија, Вучетић М. Лепоса-
ва, Вучетић М.' Томислав,2) Вучетић Милована 
Лепа, Вучетић Никодин, Вучетић Никола, Вучетић 
Полексија, Вучетић Драгана, Вучетић М. Радосава, 
Вучетић Никодин, Вучетић Божо, Вучетић Д. Цве-
та, Вучетић Драгица, Вучетић Лепосава, Вучетић 
Спасенија, Вучетић Батрић, Вучетић Станица, Ву-
четић Вукман, Вучетић Миливоја Лепа, Вучетић 
Станија, Вучетић Радомир, Вучетић Рабија, Вуче-
тић В. Милорад, Вучетић Милосава, Вучетић Ж а р -
ко, Гојковић Дола, Гојковић Драга, Гојковић Крсти-
ња, Гојковић Гаврило, Гојковић Рајко, Гојковић 
Мара, Гојковић Ракита, Гојковић В. Миладин, Гој-
ковић Милосава, Гојковић Пољка, Гојковић Рада, 
Гојковић Зорка, Гојковић Милка, Гојковић Радо-
сава, Гојковић К. Пољка, Гојковић А. Милка, Гој-
ковић Тодор, Гојковић Анђелија, Гојковић Стојана, 
Гојковић Милорад, Гојковић Р. Данило, Гојковић 
Лепосава, Гојковић Наста, Гојковић Савета, Гојко-
вић Р. Радоса, Гојковић Г. Милица, Гојковић А. 
Анђелија, Гојковић Милка, Гојковић Вукана, Ж и -
ваљевић Вукајло, Живаљевић М. Станка, Ж и в а -
љевић Милоје, Живаљевић Љубица, Живаљевић 
Милица, Живаљевић Добрица, Живаљевић С. Јела, 
Живаљевић Михаило, Живаљевић Р. Магда, Ж и -
ваљевић Марко, Живаљевић Десанка, Живаљевић 
Душанка, Живаљевић Радосав, Живаљевић Рада, 
Живаљевић Р. Василија, Живаљевић М. Пољка, 
Живаљевић Мирко, Живаљевић Милена, Ж и в а љ е -
вић Лепосава, Живаљевић 3. Загорка, Живаљевић 
Персида, Живаљевић Пољка, Живаљевић Даринка, 
Живаљевић Александар, Живаљевић Видра, Ж и -
ваљевић Милица, Живаљевић Зорка, Живаљевић 
Драгица, Живаљевић Драгољуб, Живаљевић Илин-
ка, Живаљевић Р. Горица, Живаљевић Ј. Плана, 
Јанковић Верица, Живаљевић Јеремија, Ж и в а љ е -
вић Милош, Живаљевић Максим, Јанковић В. Ми-
лосава, Јанковић Р. Милета, Јанковић Мирјана, 
Јанковић М. Радосава, Јокић 3. Стамат, Јокић М. 
Станица, Јокић Т. Радован, Јокић 3. Радосава, Јо -
кић Станисава, Јокић Марија, Јокић Т. Миладин, 
Јокић X. Фема, Јокић Г. Полексија, Јокић М. Зор-
ка, Јокић Н. Вукота, Јокић Љ. Љубомир, Јокић М. 
Вукота, Јокић Владо, Јокић М. Миља, Јокић В. Ма-
рица, Јокић А. Станисава, Јокић М. Вукосава, Јо -
кић М. Лака, Јокић М. Милосава, Јокић М. Стани-
ца, Јокић Р. Милета, Јокић Ђ. Милоје, Јокић М. Ј а -
ша, Јокић М. Вука, Јокић Боса, Јокић Бојана, Јо -
кић Б. Милунка, Јокић Новица, Јокић П. Милован, 
Јокић В. Душан, Кнежевић Ракита, Кнежевић Дра-

' ) С а о в о м п о р о д и ц о м с е м Г а в р а , с т р е љ а н а ј е и с п а љ е н а 
У в а т р и и у н у к а М и л о с а в и н а С и м о н о в и ћ М . М и л е в а . 

2 ) П о д а ц и г о в о р е д а ј е д р а т и в и ј е ш а н з а ш љ и в у т а к о 
м у ч е н , к а д а ј е р е к а о у б и т е м е љ у д с к и к а о в о ј с к а , и н е -
м о ј т е м е т а к о м у ч и т и и м а о ј е с а м о д е в е т г о д и н а , с и н 
Л е п о с а в е и М и л о в а н В у ч е т и ћ . 

га, Кнежевић Милунка, Кнежевић Р. Дарка, Кне -
жевић Никола, Кнежевић Лепосава, Кнежевић 
Драга, Кнежевић Илинка, Кнежевић Љубица, Кне-
жевић Симона, Кнежевић Мирка, Кнежевић Јели-
ца, Кнежевић Јела, Кнежевић Стојанка, Кнежевић 
Рабија, Кнежевић Недељко, Кнежевић Ратко, Кне -
жевић Милица, Кнежевић Лепосава, Кнежевић Ј . 
Милосава, Кнежевић М. Симона, Кнежевић Б. Мир-
ка, Микић Симона, Новићевић Драгољуб, Огњано-
вић Милосава, Огњановић Рада, Огњановић Боро, 
Огњановић Радослав, Огњановић С. Станија, Огња-
новић Ратомир, Огњановић Пуниша, Огњановић 
Станија, Огњановић Коса, Огњановић Лепосава, 
Огњановић В. Радмила, Огњановић Љубица, Петро-
вић Радун, Петровић Бојана, Петровић М. Цвета, 
Петровић Бранка, Петровић Коса, Петровић С. Ј е -
лена, Петровић Р. Радомир, Поповић Рашко, Пау-
новић Мирко, Пауновић Марта, Пауновић Милоса-
ва, Пауновић Станица, Пауновић Милојка, Пауно-
вић М. Веселин, Пауновић Видосава, Пауновић Ра -
бија, Пауновић Крстиња, Пауновић Мируна, Пауно-
вић Славка, Пауновић Тодора, Пауновић Јефто, 
Пауновић Добрица, Пауновић Славка, Пауновић Г. 
Анђелија, Пауновић Р. Роса, Пауновић Даница, 
Пауновић Иконија, Пауновић Станија, Пауновић 
Крсто, Пауновић Страшимир,3) Радевић Милосава, 
Радевић Пуниша, Радевић Мијаиле, Радевић Ву-
косав, Радуловић Станисава, Радуловић Божина, 
Радуловић Јованка, Радуловић Јованка, Радуловић 
Илинка, Радуловић Станија, Радуловић Коса, Раду-
ловић Вукана, Радуловић Дарка, Радуловић Слобо-
данка, Радуловић Славка, Радуловић Рака, Стеше-
вић Станица, Стешевић В. Боса, Стешевић Радо-
слав, Стешевић Радмила, Стешевић Плана, Стеше-
вић Н. Новка, Стешевић С. Милена, Стешевић М. 
Дарка, Стешевић В. Даринка, Стешевић Стојанка, 
Стешевић Станија, Стаматовић Миросава, Стамато-
вић Симона, Стаматовић Милосава, Стаматовић Бо-
са, Симоновић Милосав, Симоновић Радоња, Симо-
новић М. Јела, Симоновић Крстиња, Симоновић 
Милица, Симоновић Милорад, Симоновић Зорка, 
Симоновић Мато, Симоновић Н. Радован, Симоно-
вић Нада, Симоновић Милена, Симоновић Л. Ми-
лан, Симовић Милисава, Симовић Коса, Томовић 
Милка, Томовић Величко, Томовић Загорка, Томовић 
Милица, Томовић М. Мирка, Томовић Надежда, То-
мовић М. Рабија, Томовић Борика, Томовић Симо-
ка, Томовић Драга, Томовић Божидар, Томовић Ра -
дица, Томовић Ђ. Никола, Томовић Н. Рабија, То-
мовић Н. Милица, Томовић Р. Милосава, Томовић 
В. Драгиша, Томовић В. Милосава, Томовић В. Ра -
томир.4) Ђуричан М. Милијана, Ђуричан М. Мило-
сава, Ђуричин Р. Јелена, Ђуричан Р. Милева, Ђу-
кић Т. Љубица, Ђукић Т. Деса, Раденовић Благоје, 
Раденовић Б. Милан, Раденовић Т. Милунка, Раде-
новић Перса, Раденовић К. Драго, Раденовић Д. 
Станица, Раденовић Лепа, Раденовић М. Рабија, 
Раденовић Милија, Раденовић Симон, Раденовић 
Илија, Раденовић М. Радисав, Раденовић Милосав, 
Симоновић М. Милева. 

г ) Д и ј е т е М и л о с а в е „ М и к е " и М и о д р а г а П а у н о в и ћ а , с а 
к о л и ј е в к е б а ч е н о у ј е д н у б а р у и с п р е д к у ћ е с н а м ј е р о м д а 
с е т а к о м у ч и и и з д а х н е , н а ђ е н о ж и в о а л и п о с л и ј е н е -
к о л и к о д а н а у м р л о . 



С.ВЈЕДОЧЕЊЕ ОЧЕВИДАЦА О СТРАДАЊУ СЕЛА 
ВЕЛИКЕ 

МИЛИВС (Миличка) БЈЕЛАНОВИЋ, рођена 
Кнежевић — Са цесте је стигла до куће Кнежеви-
ћа-Рамшића, 28. јула 1944. године, нека војска. Вој-
ници нијесу плијенили стоку, јер се она налазила 
више друма, а око ње су била дјеца. Тој ђеци се 
ништа није догодило. Код нашу кућу убијене су 
моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић 
(45)5), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која 
је тада имала свега три мјесеца. 

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је ж и в -
јела још око 24 сата, а онда је издахнула. 

С групом дјеце око стоке била сам и ја. У оном 
метежу побјегле смо Гана, Јела, Боса, Тодора и ја. 

Војници нијесу залазили по кућама изнад друма, 
него само тамо гдје су куће јбиле испод друма. Вид-
јеле смо само нас пет дјевојчица успјеле да побјег-
немо испред сигурне смрти. 

ДИВНА (Вукајла) ВУЧЕТИЋ рођена ЈАШОВИЋ 
— Тога стравичног дана, 28. јула 1944. године, била 
сам код куће, у Вукадиновом потоку. У јутро око 9 
часова чула сам да је непријатељска војска била у 
Горњој Ржаници, али да није страдао нико од мје-
штана који су се нашли код својих кућа. Прије то-
га чула сам за покољу у оближњим селима па сам, 
плашећи се за дјецу, двоје старијих које сам отје-
рала у шуми. 

Дола ми је рекла да су неки мјештани отишли 
на преговоре с непријатељима. То су били Мика јле 
Вуков — Гојковић, који је знао њемачки, Радосав 
Живаљевић и Јевто Пауновић. 

Њима је речено да војска неће дирати никога 
ко остане код своје куће, а да ће побити све оне 
који се нађу по шумама. 

Вратила сам се кући и убрзо чула кукњаву у 
домове Љуба Огњановића, Вукмана Вучетића, Воја 
Томовића, Милована и Мија јла Вучетића. Око је-
данаест часова задесила сам се на путу више куће, 
држећи у наручју свог једногодишњег сина Божа. 

На прагу ми се налазила ћерка Персида, која је 
имала само три године, а уз њу моје двије синови-
це: четворогодишња Ката и трогодишња Ната, 
кћери Цвете и Душана Вучетића. 

Док сам стајала на путу, наишао је један војник 
с пушком. Кренула сам кући, али он ми је вик-
нуо: „Не бјежи, оца ти црногорског"! Рекла сам да 
не б јежим него да хоћу војсци изнесем хљеба, како 
нам је наређено. Он ми је на то одговорио: „Ње-
мачка има хљеба"! Говорио је чистим нашим јези-
ком. Одмах је припуцао, убио ми је сина Б о ж а у 
наручју, а мене ранио у десну руку. Била сам то-
лико прибрана да повичем дјеци да б јеже у трап. 
Иако мале, Персида, Ката и Ната су ме разумјеле, 
па су се одмах сакриле и тако преживјеле покољ. 

Војник који је пуцао на мене ушао је у кућу и 
тамо се задржао краће вријеме, па изашао. Али 
пошто ми је Божо још давао знаке живота, иско-
ристила сам тренутак злотворевог одсуства, па сам 
убацила и њега у трап код кћери и синовица. Дје-
војчице су у трапу биле мирне. Ни гласа нису пу-
стиле. 

4 ) 28. ј у л а 1944. г о д и н е у В е л и ц и с е н а л а з и л о д е в е т н а е с т 
п о р о д и ц а к о ј е с у т а к о ђ е п о у б и ј а н е . 

6 ) Б р о ј к е и з н а д р е ч и у з а г р а д и о з н а ч а в а ј у с т а р о с н е 

г о д и н е . 

Кад је изашао из куће, војник је поново напунио 
пушку, пришао ми на два корака и погледао ме 
право у очи. Окренула сам се да не гледам када ће 
пуцати, али нијесам могла да бјежим. Испалио је 
више метака, али се сјећам да ме је оборио тек пе-
ти. Тада сам се онесвјестила. 

Дошла сам себи послије неког времена и поку-
шала да устанем. У то је Дола наишла из шуме, па 
ме је онако рањену одвукла у кукуруз. Затим је 
из трапа извукла три дјевојчице и одвеле их у 
шуму, а мени је донијела сина Божа, ко ји је још 
био жив. Нијесам имала снаге да га подојим. Из-
дахнуо ми је у наручју, па га је Дола вратила у 
трап. 

Док сам лежала у кукурузу, дошла ми је сино-
вица Драгица, кћерка Цвета и Душанка Вучетић, а 
сестра мале Нате и Кате, имала је 12 година. И она 
је била рањена у стомак. Рекла ми је да су поуби-
јана сва чељад у кући Милована, Радована и Ми-
ј а јла Вучетића. Другарица је остала са мном два 
дана, док није издахнула. 

Предвече истог дана када је извршен покољ, 
стигао је Ж а к о Јокић-Стојнић, ишао од рањеника 
до рањеника, носио ракију и њоме сваком испирао 
ране. 

Моје су се ране запалиле. Тек послије пет дана 
код мене је стигла Станица, жена Милете Вучети-
ћа, која је донијела хладне воде, испрала ми ране 
и преобукла ме. Љечила сам се сама, уз помоћ свог 
седмогодишњег сина Видака. Он је долазио ноћу 
кришом из шуме да ме види, и доносио ми шереху 
(врста траве). Ту ми је траву туцао на плочи, а за -
тим сам је стављала на рану. За свих тих пет дана 
ништа нијесам јела, само сам пила воду, коју ми 
је испочетка достављала рањена Драгица. 

Тек када је дошла Станица-Тага, појела сам ма-
ло качамака и скорупа, које ми је она донијела. 

Неколико дана касније по селу се опет чула пуц-
њава. Једне вечери сам кренула помажући се оном 
здравом руком и дошла у току ноћи до куће Илије 
Бошковића — (доњи Лаз). Још прије покоља чула 
сам да ми је био рањен син Милутин-Мишко. На 
своју велику радост сазнала сам да то није било 
тачно. Готово сам била стигла до једног јаза, али 
нијесам могла доћи до воде, него сам код Илијине 
куће умјесто тога лизала сам росу са оне шерухе. 

У куће се прије покоља налазио збјег, али кад 
је наилазила њемачка војска сви су побјегли у шу-
му, па сам у кући била сама. Наишла је њемачка 
војска. Нико ме није дирао, нешто су ме питали 
што нијесам разумјела, а један од њих ми је донио 
хљеба и воде. Обратио ми се са „мајко". Рекла бих 
да је то био Рус. 

Ту сам остала дан и ноћ, а онда сакупила снагу 
и кренула према Десен поток. Тако сам поново на-
ишла на ону исту војску и препознала онога што 
ми је давао хљеба. Кад ме је видио, повикао је: 
„Мајко, у шест сати Њемачка капут". 

Станија Рађеновић Санда и Пољка Бјелановић 
прихватиле су ме и смјестиле у кућу Петра Симо-
новића. У тој кући остала сам цијеле ноћи. У току 
ноћи чула сам глас: „О, дошли су партизани у Ве-
лику, не бојте се"!. 

Коначно су ми стигли супруг Милан и син Дра-
го и однијели ме кући, гдје сам преноћила. Сутра-
дан су ме пренијели у Андријевицу, и тамо су ми 
ране први пут биле превијене. Из Андријевице сам 
са осталим рањеницима била пребачена у Колашин, 
па у Липово, а онда поново у Колашин. 



У Вукадиновом потоку поред мога сина Б о ж а 
и еиновице Драгице изгубили су животе: Из куће 
Мија јла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка 
Љепосава (17) година. Из куће Радована Вучетића, 
супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6). 

Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава 
(45) синови Томислав (9) и Властимир (7). Из куће 
Воја Томовића супруга Драга, која је била пред са-
мим порођајем ; ма јка Симона (60), син Божо (6) и 
кћерка Радица (2). 

Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија 
(40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14) и Вукман 
Вучетић (40). 

Из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и 
синови Боро (8) и Радослав (5). 

Из куће Арсенија Чаке Огњановића: супруга 
Милосава, рођена Лекић (37). Из куће Сима Огња-
новића: супруга Станија, која је била при поро-
ђа ју и два |сина, чи јих се имена не сјећам. Из куће 
Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка 
Драгица (12). Супруга Миливоја Вучетића, Љепоса-
ва, погинула је на путу више куће Милана Вучети-
ћа. Она је са својим жив јела у кући Вукадина Ву-
ша Вучетића. 

ЗДРАВКО (Николе) БЈЕЛАНОВИЋ, МИОДРАГ 
(Мирка) ПАУНОВИЋА, МИЛОШ (Алексе) ПАУНО-
ВИЋА СА БОЛОМ ПРИЧАЈУ: 

Уочи покоља, неколико Величана налазило се 
у збјегу у Љешчарима, гдје су и преноћили. У то-
ку ноћи говорило се о томе шта да се ради са по-
родицама. Неки су били за то да се породице склоне 
преко Ћафе , а други да се остане у селу. На томе 
је и остало, јер се вјеровало да регуларна неприја-
тељска војска неће убијати дјецу, жене и старце 
који се нађу у кућама. 

Од преко стотину људи нико није имао оружја , 
па је разумљиво што је владала велика неизвесно-
ст и страх. У тој неизвесности освануо је 28. јул. 
Око девет сати наишла је војска која је одмах по-
чела да пали куће и да убија све живо што нађе. 
Више нико није знао шта да чини да би се спасле 
породице. Неки Величани покушали су да ступе у 
контакт са њемачком командом, да преговарају, али 
нијесу успјели. Покољ се >настављао. ( 

Већ при првом сусрету са непријатељском вој-
ском погинули су Радосав Живаљевић, Стамат Јо-
кић, Миле-Милосави Миљко Симоновић-Болевић, 
Јефто и Крсто Пауновић. 

Ј ефта и Крста Пауновић, Стамата Јокић и Ми-
ла-Милосава Симоновић ухватио је Саит Хоџа, 
познати зликовац, са својом дружбином, убацио их 
је у један стан више величких анова, поубијао их, 
а затим запалио зграду. 

Око 50 Величана спроведено је према Чакору, 
где је почело мучење. Несрећници су се, у оној сво-
јој невољи, распитивали за породице. Непријате-
љи су им чак цинично одговарали: „И ваше поро-
дице и ваше куће су сређене, не треба да бринете". 

У тој војсци су се, поред Њемаца, налазили ба-
листи, вулнетари, четници, па и нека лица у ци-
вилном одијелу. Алекса Гојковић је препознао ме-
ђу четницима Радоњу Лабудовића и некога Р а ј о -
вића из Краља код Андријевице.1) 

• ) П о з н а т о ј е д а с у ч е т н и ц и б и л и з а д о ј е н и ш о в и н и з м о м 
д о л у д и л а . Њ и х о в и з л о ч и н и и з в р ш е н и 1943. г о д и н е у С а н -
џ а к у н а д н е д у ж н и м м у с л и м а н с к и м ж и в љ е м , с у ј е з и в е . 
Т е ш к о ј е в ј е р о в а т и д а с у с е о в е д в и ј е ф а ш и с т и ч к е ф о р -
м а ц и ј е у д р у ж и л е и а к о с у и м а л е и с т е ц и љ е в е . 

Интернирци су са Чакора потјерани за Пећ, а 
послије тога за Приштину. Непријатељи су са њих 
свукли све што им се свиђало. У Пећи и Приштини 
терор је настављен. Из Приштине су пребачени за 
Беч, у концентрациони логор к-16. гдје су остали 
до кра ја рата. 

И поред свих страхота, у том логору био је ор-
ганизован колективни живот, постојала је и пар-
тијска организација, чији је руководилац био Вељ-
ко Вујисић, а омладински руководилац био је Са-
ли Пеја. 

Због лоше исхране било је организовано и не-
колико штрајкова. Чим је логор био ослобођен, 
основан је југословенски батаљон, чи ји је коман-
дант био Вељко Вујисић. Тако су логораши дошли 
у своју земљу са оружјем. 

Међу њима налазили су се: 

Из породице Бјелановић: Миленко, Илија, Ду-
шан, Ђоко, Здравко, и Рајко. Из породице Брко-
вић: Новица (107. Из породице Гојковић: Алекса. 
Из породице Гогић: Саво. Из породице Ж и в а љ е -
вић: Вукосав, Драго, Милорад, Љубо (успио да по-
бјегне) и Радмило (остао на Чакору, гдје га је као 
дијете неки возач одвезао у Пећ). 

Из породице Јокић: Милован, Станоје, Богда, 
Михаило и Милић. Из породице Кнежевић : Милу-
тин — Рушо. Из породице Огњановић: Вукман. Из 
породице Пауновић: Вукман, Добрашин, Димитрије, 
Алекса, Милош, Вукашин, Манојло, Миодраг, Ти-
хомир и Велимир. Из породице Поповић: Борислав, 
Мирослав, Драгослав, и Радослав. Из породице Пет-
ровић: Мирко и Војо. Из породице Симоновић: Ву-
кашин, Душан, Вуко, Вукосав, Светислав, и Воја 
Јанковић Чуковић (умро у логору). Из породице 
Стешевића: Радивоје, Бранко и Ра јко-Ра јо . Из по-
родице Томовић Страшимир, Драго и Радослав. 

АЛЕКСА (Гавро) ГОЈКОВИЋ: 

На дан покоља био сам са десетак Величана у 
Гусињу, где смо косили ливаде породице Радон-
чића. 

Послије три дана дошли смо у Плав. Ту сам 
срео Росу Шошкић, кћерку Љуба Шошкића из 
Улотине. Од ње смо сазнали о покољу у Велици. 
Одмах.Јсмо кренули. Кад сам стигао у Велику, наи-
шао сам на Ђорђија-Ђола Гојковића, који је био 
очевидац покоља. Он се налазио изнад пута и све 
је посматрао са мјеста званог Долови, удаљеног око 
200 мјетара. Испричао ми је да је наишла нека вој-
ска. Чим су стигли до првих кућа, одјекнуо је плач 
лелек чељади. Ђорђије је видео да су код куће Сте-
фана Гојковића поубијани, али нијесу бацани у 
ватру. Код моје куће сви су бачени у ватру и то: 
колико је могао да види, неки су још били живи. 

Злочин се догодио око 13 часова. Зликовци није-
су ништа узимали из кућа. Очевидац злочина била 
је и Грозда Шошкић, кћерка Росе и Митра, која 
је тада имала око 10 година. Код наших кућа у 
Лазима поубијани су: Анђа, супруга Алексе Гој-
ковића (45), Милица, супруга Груја Гојковића (40). 
Савета, супруга Ђола Гојковића (65) Наста Гојко-
вић, супруга Миладина-Мига (50), Вукана Гојковић, 
супруга Николе (60), и Емилија Шошкић, 10 годиш-
ња девојчица из Улотине, ко ја ,се налазила код 
своје баке. 



З О Р К А И МИЛОРАД (Мирков) ГОЈКОВИЋИ: 

28. јула 1944. године, налазио сам се на Кадра-
ма (Велика), а прије тога сам косио ливаде код 
Амира Пуришића у селу Богајићима, недалеко од 
Плава. Кући сам стигао око 10 часова. Тамо сам 
затекао ма јку Милицу и супругу Зорку. 

Убрзо сам примјетио да путем наилази војска, 
па сам се склонио више друма. Тамо сам нашао 13 
чељади, углавном дјеце, Војници су примјетили 
дјецу и позвали их да дођу. Кад су дјеца послу-
шала, војници су почели да расправљају да ли да 
их поубијају. Међу сњима је био један плавокоси, 
кој и је рекао једној од присутних жена : „Мила се-
стро, води ову дјецу у шуму, ако други дођу за 
нама, све ће их стријељати, слистити"! 

Убрзо су наставили пут и више се нијесу вра-
ћали. Моја супруга Зорка к а ж е да та ј плавокоси: 
„Бијаше добар, да ми је сада да га видим, частила 
бих га, спасао ми је четворо дјеце"! 

Послије тога та ј војник је наишао до наше куће 
и у кошари нашао моју ма јку Милицу и стрину 
мога оца, Насту. Рекао им је : „Ја ;ћу да пуцам, а 
ви ћутите". Оне саме му нијесу повјеровале, па су 
у страху почеле да бјеже. Он их тада умало д и ј е 
погодио и ако је пуцао изнад њихових глава. Сје-
ћам се да ,је имао кратке панталоне и да је гово-
рио нашим језиком. 

Код куће Марића-Гојковића, на Тацилима (Ве-
лике), убијени су: Дано Гојковић (6), Лепосава, кћи 
Дана и Марије Гојковића (19) и Лека Јокић, су-
пруга Вукадина Гојковића. Побијени су на путу 
испод једне буке. 

МИЛА—ГАНА (Радула) К Н Е Ж Е В И Ћ : 

Била сам 28. јула 1944. године, код куће, око 9 
часова наишла је група војника, посједала изнад 
куће Васа Јанковића и нешто као да је осматрала. 
Затим су ти војници дошли и до наше куће и тра-
ж и л и хране. Нијесам имала шта да им дам. Они су 
испред куће примјетили једну кокош с пилићима. 
Убили су је пиштољем, па смо им је очистили, али 
они нијесу хт јели да чека ју него су је понијели 
не кувану. 

Послије тога наишле су двије групе војника и 
опколили кућу. Ту у кући поубијали су: Ракиту, 
супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке 
Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет 
дана и још није била крштена. 

Послије тога спалили су кућу. Добро су гово-
рили нашим језиком. Наишао је један у цивилном 
одијелу, који је рекао: „Црна друго, што не бје-
жите, убија ју све комунистичко"! 

РАДОМИР (Стефана) ПЕТРОВИЋА: 

У Велику сам стигао 29. јула 1944. године, сутра-
дан послије покоља. Долазећи са братом Новицом, 
ја сам затекао на путу испред куће ма јку Јелену, 
убијену пушчаним мецима. Имала је око 70 година. 
Кућа није била запаљена, али су непријатељи отје-
рали сву стоку. 

Бранка, сина Милоње Петровића, нашао сам уг-
љенисаног у запаљеној кући Васа Јанковића. Цве-

ту, Милоњину супругу, која је имала око 35 годи-
на, убили су на путу, а њихову кћерку Косу изболи 
су бајонетима и бацили је са пута у неко трње. 

МИЛАДИН (Милоње) Ј А Н К О В И Ћ : 

На дан покоља налазио сам се испод Ваганице, 
у неким потоцима. Поједини Величани намјерава-
ли су да са породицама пређу преко приједолске 
Ћафе . Нијесу успјели, јер су Ћ а ф у били већ посје-
ли Нијемци и домаћи издајници. Тако смо сви оста-
ли у потоцима испод Веганице док је у селу трајао 
покољ. 

У кућама Јанковића погинули су моја ма јка 
Мирјана, која је имала око 45 година, затим Радо-
сава Јанковић, супруга Милана Јанковића (која је 
такође имала око 45 година) и Милосава Јанковић, 
рођена Стаматовић, стара око 50 година. Она је из-
горјела у кући. Са њом је нађено и једно угљени-
сано тијело, в јеру је се да је то био син Милоње 
Петровића, јер је нестао за вријеме покоља. 

На друму су убијене Цвета Петровић, супруга 
Милоње Петровића и њено дијете. 

ЈОВАНКА (Митра) ПЕТРОВИЋ: рођена Кнежевић: 

Тог трагичног дана налазила сам се код куће. 
Око 10 часова пронио се глас да су Нијемци у Пет-
ровића поток. Речено нам је да изнесемо хљеба 
војсци, на пут или пред кућу, ако буду залазили 
по кућама. Запазила сам да су ишли по групама. 
Прву групу војника примјетила сам код куће Мир-
ка Пауновића, на мјесту званом Муратов бријег. 
Код куће су нашли женску чељад. Мушка дјеца су 
се разбјежала, склонила се у коломбоћ (кукуруз). 
Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе 
и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на 
силу унутра. То су биле: Станица Пауновић Белка, 
Милојка, Мара, Милосавова, Мика, Анђелија (жена 
Гавра Пауновића), Иконија (кћи Радована Пауно-
вића), Радуша и Радосава кћерке Бо јане и Радуна 
Петровића. 

Видјела сам када су кроз прозор искочиле Ста-
ница Пауновић, Иконија и Бојана Петровић. Уби-
јене су из пушака испред куће. Биле су потпуно 
наге. 

Послије тога чула сам пуцањ из аутомата у 
кући. Три рафала . У међувремену, сам видјела 
када је са прозора искочила Милка, жена Миодра-
га Пауновића „Мина". И она је била потпуно нага. 
Убијена је куршумима из пушака а на педесет ме-
тара испод куће. Вјероватно је било покушаја си-
ловања, јер еу све млађе жене и ђевојке поскакале 
кроз прозор, иако висина није била мала. 

Када су убили Милосаву, ушли су у кућу, пуца-
ли и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, 
како би кућу и љешеве у њој запалили. Дијете од 
годину дана, Страшимира, сина Милосаве и Мио-
драга Пауновића, преврнули су са колијевком и 
бацили у бару, в јеру јући да ће се дијете тако дуже 
мучити. Рањена је Марта, жена Мирка Пауновића. 
Нашла сам је у кући. Била је захваћена ватром. 
Звала ме: „Јованка, сагорјесмо"! Изњела сам је из 
куће. Имала је 13 рана, од којих је касније умрла. 
Добро ее сјећам да ми је рекла : „Изнеси ме из куће, 
доћиће да ме дџтуку". Испунила сам јој жељу, из-



њела сам је заједно са Зорком, женом Вуја Петро-
вића. 

У кући ћ а ш л а сам рањену и Љубицу Пауновић, 
кћерку Марте и Мирка Пауновића. Била је гола. 
Изњела сам је и сакрила у кукурузу. 

Док сам гасила ватру крвљу убијених, (воде није 
било), међу лешевима нашла сам живе Радушу и 
Радосаву Петровић, кћерке Бојана и Радуна Петро-
вића. Пошле су самном а : успут узела и малог 
Страшимира из колијевке баченог у бари. 

Група војника је отишла према кући Радосава 
Живаљевића . И јтамо је било доста женског живља. 
Од мушке ђеце били су: Васо и Божо Живаљевић 
(сада официри ЈНА). Било је и тамо доста жртава. 
Право је чудо како су ова два ђетета остала жива. 
У тој кући нашла се Милосава Пауновић-Микана. 
Тамо је рањена, па је трчала према кући свога оца 
Мирка Пауновића, а ја сам је прихватила. 

Дошла је код мене Милица, жена Мила Ж и в а -
љевића, која је преживјела ову трагедију. Прво ме 
питала да ли су јо ј ђеца жива (Васо и Божо). 
Рекла ми је: „Мила сестро, рањена сам, није важно, 
хајде да угасимо ватру, изгоре ми Вака (Миличина 
кћерка)". Чула сам лупњаву у својој кући, па сам 
се са Милицом сакрила у кукуруз, а када је опас-
ност прошла, отишле смо до куће Радосава Ж и в а -
љевића. Кућа :је изгорјела. Тада сам први пут вид-
јела разнобојне пламенове који су се дизали са 
запаљених лешева. Трчала сам до потока захвати-
ла воду и угасила ватру. Вуку смо нашли изгор-
јелу. Ту је изгорјела и Рада (жена Радосава Ж и в а -
љевића) и кћерка Вукашина Стешевића, име јој 
не знам. Отишле смо да тражимо рањене. Наишле 
смо на Пољку, кћерку Цуње Живаљевића, била је 
мртва Мирка, (сина Митра Живаљевића), Дарку 
Стешевић, (жену Вукашина Стешевића). У потоку 
смо ;нашле и Милку, кћерку Раде и Радосава Ж и -
ваљевића, била је гола и у несвјесном стању. 

Вратила сам се кући, нашла свекрву, ма јку 
Мирка Петровића и она ми је ,испричала да су вој -
ници били у кући код ње и рекли: „Ти си нама 
дала хљеба и соли, ми те нећемо убити, али други 
хоће". Говорили су српски. Када сам склањала 
ђецу у кукурузу по њивама, пуцали су и тада сам 
рањена. Иако рањена, наставила сам да збрињавам 
ђецу а и друге рањенике. 

Отишла сам 29. јула у свој род, у Десен поток. 
Тамо сам нашла рањену сестру, и донијела је до 
куће Мила Вуковића. Тога дана два пута су вулне-
тари пиштољима пуцали на нас. Регуларне војске 
није било. 

Група вулнетара наишла је 30. јула. Наредили 
су ми да им похватам говеда, како би ме оставили 
живу. То сам учинила и тако су ме оставили у 
кући, и мене и рањене. Тога дана код мене је био 
Вешо Кнежевић, имао је десет година, рекла сам 
му да ђете б јежи и склони су у кукурузу. Послу-
шао ме је и остао жив. Имала сам нешто робе, коју 
ми је опљачкао Гацо Каплан из Метеха. Али робу 
није однио, јер га је спријечио неки војник у ње -
мачкој униформи. Узео му је пушку и наредио да 
иде пред њим. Чинило ми се да је био Рус. 

Мој м у ж Мирко интерниран је 28. јула. Када се 
вратио из ропства, рекао је : „Интересовали смо се 
за породице. Спроводници су нам рекли да су прво 
оне сређене, па куће". Љешеве смо покопали тек 
послије девет дана. Онда еу стигли партизани и 
они су прихватили рањене. 

МИЛОСАВА (Јеремије) Ж И В А Љ Е В И Ћ : 

Око 7 часова 28. јула 1944. године, мој свекар 
Михаило Гојковић рекао ми је да иде до Буће (Ми-
лене Живаљевић), моје мајке, да види да ли је што 
чула, остала сам са свекрвом и троје ђеце. Двоје је 
било моје, а једно Радоша Симоновића. Од ђеце ми 
је погинула кћерка Ракита. 

Вратио се свекар, сјео испред куће, запушио 
дуван и питао ме шта радим. Ја сам из куће изно-
сила ствари. Рекао је да то не чиним, него да уми-
јесим мало хљеба, можда ће требати да се крвник 
иодмити. Рекао ми је да је био код Боћке, да се она 
спремала да бјежи, али јој он није дао. Чуо је да 
војска неће убијати жене и ђецу ако их нађе у 
кућама. Рекао ми је да је Плана, жена Ратка Ж и -
ваљевића, кћерка Лепе и Ј е ф т е Пауновића, послата 
да понесе хлијеб људима који су се клонили тога 
дана у Љешчаре. 

Није прошло дуго, када је око једанаест часова 
наишла велика војска. Прво сам их примијетила на 
мјесту званом Лијеви ;мост. За собом су терали 
много стоке (оваца и говеда). Познала сам двије 
краве. Власништво мајке и браће (Живаљевић Ми-
лена, Ристо и Ратко). Звала сам Кика (мој свекар) 
и рекла му како војска плијени стоку и да треба 
да бјежимо. У двије куће, у нашој и Томице Гојко-
вића, било је око деветнаесторо чељади, међу њима 
само један мушкарац, и то мој свекар. Имао је 
више од 70 година. 

Прије тога ту је Код нас био и Томица Гојковић, 
али је он рекао да ми -останемо у кућама, да ђецу 
и жене неће убијати. То је одговорио на моје и пи-
тање своје жене Доле и кћерке Драге. Тако смо 
остали. 

Наишла је војска. Било их је педесетак. Ухва-
тили су нас испред куће. Свекар је био са нама. 
Одвојише га од нас и утрапише му кошницу пчела 
из пчелињака Томица Гојковића. С њим је пошао 
наоружан човјек у црном цивилном одијелу, са 
бијелом капом на глави. Свекар је кошницу понио 
до Лијевог моста и када их је услужио, кренуо је 
кући. Чим је видео његова леђа, онај у црном оди-
јелу гје пуцао у њега и убио га. 

Стајали смо скамењени од ужаса. Сви су били у 
војничким униформама. Један од њих се одвојио, 
пришао нам и рекао: „Испред мене!". Прво је пову-
као моју свекрву Мару. Мене је ухватио за руку и 
одгурнуо ме. Свекрва ми је рекла: „Ајде ти, снахо 
напријед". Пришао је још један који ме повукао за 
руку и почео да бије и мене и свекрву. Тако би-
јући, потјерали су нас према кући Томице Гојко-
вића, гурнули нас низ зид висок од два метра. 
Имала сам у наручју дијете од три године. Са њим 
сам пала. Нико није убијен пред нашом кућом, 
нити су улазили унутра док смо ми били ту. Моја 
свекрва имала је у наручју двоје ђеце, моју кћерку 
од двије године и унуку, кћерку Гране и Радоша 
Симоновића. 

Пред Томичином кућом су нас мучили на разне 
начине. Прво су тражили паре говорећи: „Нећемо 
вас убити". Паре нијесмо имали, па су опет почели 
да нас бију. Читав сат мучили су мене, Долу, и 
Раду Гојковић. Међу нама била је кћерка Крсте 
Гојковића, Пољка. Издвојили су је и један од њих 
у униформи повукао је према кући Радуна Гојко-
вића. Она се истргла и побјегла према нама. Војник 
је два пута пуцао, али она је успјела да дође до 
нас. Послије тога све су нас тукли, чак и ђецу. Ова 



група није покушавала да свлачи жене. Сви су 
лијепо српски говорили. Један је наредио: „Унутра 
улазите!". Застале смо, сумњајући да ће нас запа-
лити. Дошла су још тројица војника и почели сада 
да нас гурају. Опирале смо се али они некако уба-
цише Милеву, кћерку Томице Гојковића. Имала је 
само четири године (жива је и сада) и Стевку Си-
моновић, кћерку Радоша Симоновића. Остале смо 
да видимо шта ће сада да раде. Један од њих је 
рекао: „Паљба". Одјекнули су пуцњи. Овђе су по-
гинуле: Мара Гојковић (70), Дола Гојковић (60) и 
моја кћи Ракита Гојковић од три године, затим 
Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, 
имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило 
Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића, Стеше-
вић Радосав и Р а д м и л а , син и кћерка Василије и 
Вучета Стешевића, сестра Здравка Гојковића, Вука 
(30) са двије кћерке — незнам имена, Рада, жена 
Здравка Гојковића и Пољка Гојковић (22) кћи Љ у -
бице и Крсте Гојковића. 

Укупно је у ове двије куће убијено петнаесторо 
чељади. Чудом судбине нијесмо погинули: мој син 
Момчило од три године, Стевка Симоновић, Милева 
Гојковић и ја. 

Ја сам остала у обору (дворишту) пала на дијете 
и остала |жива. Уплашена за дијете, потпуно сам се 
изгубила и када сам се освијестила, видјела сам да 
Еојске нема. Кућа је била затворена, из ње ништа 
није било однесено. 

Сви који смо остали ж и в и били смо обливени 
крвљу. Устала је Стевка и зовнула ме: „Ујно", па 
потрчала к мени. Кћерку Томице Гојковића узела 
сам у наручје, заједно са својим сином, док је 
Стевка ишла испред мене. Сакрила сам их у куку-
руз, запријетила им да не плачу и не љуљају стру-
кове. 

Војска се тога часа налазила код кућа Вука јла 
и Мија јла Живаљевића . јТо су била два брата. Ми-
ј а јло је погинуо још 1941. године, а Вука јла су 
убили тога дана. Код њихове куће било је жена и 
ђеце. 

Окренула сам се и видјела како ми кућа гори. 
Потрчала сам да гасим ватру, али нијесам имала 
чиме. Наишле су Милена и Рака Гојковић, носиле 
су некаку сплачину за свиње. Замолила сам их да 
ми то даду да угасим ватру. ,Успјела сам да тиме 
угасим ватру и тада њих двије повикаше: „Ено 
војске, бјежи!". Ја сам пала с тавана, а њих двије 
су се некуда изгубиле. 

Пошла сам да видим шта је с ђецом. 
Срели су ме војници и један од њих је почео да 

ме удара кундаком, вичући „Стукао бих и тебе и 
дијете"! Чисто српски је говорио. Упутила сам се 
према кући Јована Гојковића Ракова. Њега су 
тукли, али је преживео ову катастрофу. Убили су 
му жену кундацима. Имала је око 60 година. Код 
ње је било дијете, унука од три године. Мала је 
остала жива. Мртва Вука јла Живаљевића бацили 
су у кући и ту је изгорио, док му је жена с четворо 
дијеце остала жива . Мија јлу Живаљевићу који је 
погинуо 1941. године, остала је жена Стана с три 
кћерке и син. Трагичног 28. јула 1944. године уба-
цили су је са свом дијецом у запаљену кућу и ту 
су сви изгорјели. Њ е н у кћерку Добрицу са десет 
година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред 
грата све док се чуо њен глас, врисак. Тек када је 
престала писка, убице су пошле да траже друге 
жртве. 

Испред куће Баца Стешевића била је његова 
жена Новка. Видјела сам како је побјегла од крв-
иика. На око 150 метара од куће ухватила су је два 
зликовца, на силу је довукли до врата куће и ту 
је убили. Плана Стешевић, рођена Коматина, уби-
јена је у шљивику Томица Гојковића. 

Два дана и двије ноћи била сам сама, без икога, 
са троје дјеце, без хране, дјецу сам хранила не-
каквим крвавим качамаком. Ко га је спремао, ни 
данас незнам. Карлицу са качамаком нашла сам у 
кукурузу Лабуда Новићевића. Поелије тога добила 
сам поруку да могу ићи кући. 

ДУШАН (Николе) Ж И В А Љ Е В И Ћ : 

Око десет часова наишла су 7—8 војника, наору-
ж а н и х пушкама и аутоматима. Од Микаила Ж и в а -
љевића узели су овце, па их је он низ поток отје-
рао до куће Вучете Стешевића. Ту су га убили. 
Послије тога покупили су чељад, извели их у шљи-
ЕИК и поубијали, а онда се вратили кући и запа-
лили је. Јела Живаљевић стара 90 година, била је 
испод куће. Одвукли су је и са прозора бацили у 
поток. Умрла је послије два до три сата. 

Из куће су извели и убили: Милену, жену Ни-
коле Живаљевића (45), Дарку, рођену Гојковић, 
жену Ника Живаљевића (30), Миросаву (3) и Мар-
ка, одојче од шест мјесеци, Даринкину кћер и сина 
Михаила (50) и Јелу (90). Мали Марко је био у 
колијевци. Мајку су му одгурнули, одвојили је од 
дјетета и пуцали у колијевку. Милена је убијена 
са два метка. Један метак погодио ју је у главу, 
и усмртио је и њену трогодишњу синовицу Миро-
славу, која је била у њеном наручју. 

МИЛИЦА (Милутина) Ж И В А Љ Е В И Ћ , рођена Ву-
четић: 

Тога дана била сам код куће на папратишту, око 
девет часова наишла је војска. Прво су дошла два 
војника, наоружани машинкама. Ништа нијесу го-
ворили. Упутили се према потоку, застали и нешто 
осматрали. Пред кућом је био истакнут бијели бар-
јак, Рада Живаљевић ми је рекла да тако треба 
учинити. По чијем савјету је рекла да се то уради, 
незнам. Углавном ова двојка нас није узнемира-
вала. 

Наишла је друга група војника. Тражили су 
хљеба, сира и ;млијека. Ту су јели. Лијепо су срп-
ски говорили. Још ми је у с јећању када се запла-
као мали Мирко, син Митре Живаљевић. Имао је 
пет година и био је уплашен. Један од војника је 
устао, помиловао га и српски рекао: „Не бој се, 
мали ми вас нећемо". Дијете је престало да плаче. 
Пошто су се најели, изишли су из куће, угледали 
девет оваца у тору, истјерали их. Ми жене, заку-
кале смо за овцама. Одмах за њима наишла је 
друга група. Било их је доста Двојица су се из-
двојила, дошла на врата куће с бајонетима на 
пушкама, успереним према нама. Један је рекао: 
,,Амо, амо, ево комунистичких кућа! Нама л е ж и 
двјеста браће по Црној Гори!!' Пришло је још пет-
-шест војника, а испред куће их је било више. 
Захт јевали су да се постројимо. Стали смо испред 
куће, а они су затражили да се свлачимо. Почели 
су да нас туку кундацима и у страху смо морале 
да се свлачимо. Пред нама су стајали војници с 



пушкама у рукама. Свукли су нас потпуно голе. На 
мени је остао флистан (бјела сукња од беза). Док 
су нас свлачили, извукли су из наше средине Пољ-
ку, кћерку Цуње и Радивоја Живаљевића . Један је 
ухватио за руку и плетенице. Имала је ланац о 
грлу. Тражили су јој ланац. Скинула га је својим 
рукама и бацила, није хт јела да им га да у руке. 
Када су почели да је гурају унутра, повикала је: 
„Не дајте ме, стрине, да сте ми мајке побогу, од да-
нас до вијека." Потрчале смо ја и Рада Ж и в а љ е в и ћ 
да је спасемо. Тукли су нас кундацима, а њу су 
увели у кућу. Како је ушла унутра, викала ј е : „Ај, 
ај , а ј" . Три пута се чула пушка, али је она ипак 
успјела да искочи кроз прозор са висине од 2,5 ме-
тра. При скакању је убијена. Чула сам када је 
рањена, запомагала: „Дај ми мајко воде". Ж и в ј е л а 
је још десетак минута. 

Она два зликовца изишла су напоље и захтије-
зали да и ја уђем унутра. Остали су сви већ били 
у кући. У томе је Дара, кћи Рабије и Радована 
Живаљевића , побјегла на друга врата, скочила 
кроз прозор и сакрила се у кукуруз. 

Један од њих бацио је бомбу која се котрљала 
по поду. Ухватило ју је дијете, син Радована и Ми-
лице Живаљевић, Васо, имао је 12 година, да би је 
избацио из куће. Експлодирала је поред улазних 
врата једне собе. 

Од ове бомбе рањена је Милосава Пауновић. 
кћерка Марте и Мирка Пауновића. У ногу је рањен 
и храбри дјечак Васо. 

Некако смо успјеле да се извучемо. Ту су остале: 
Рада, жена Радосава Живаљевића , Василија-Вака, 
кћи Радомана и Милице — Беке Живаљевић, Сто-
јанка кћи Дарка и Вукашина Стешевића — и све 
су убијене. Међу њима лежала је рањена Милосава 
— Микна Пауновић. Војници су сакупили неке 
крпе да би је живу запалили. Један војник, изгле-
да то није могао да гледа, изашао је, па је Микна, 
када је видјела да нема никога, од војника, устала 
и извукла се из ватре, а Рада и Василија — Вака 
су остале. 

Ја сам побјегла према сокаку, али и у бјегу сам 
рањена у десну ногу више кољена. Из куће су 
побјегла и два дечака: Васо и Божо Живаљевић. 
сада официри ЈНА. Погинули су: Боса кћерка 
Мари и Новице Брковић, Дарка, рођена Лекић из 
Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Сте-
шевића, Мирко син Јеле и Митра Живаљевића 
(онај мали што је заплакао к а д је наишла прва 
група зликоваца), Василија кћерка Милице — Беке 
к Радомана Живаљевића, Стојана, кћерка Дарке и 
Р.укашина Стешевића, Пољка кћерка Цуње и Ради-
воје Живаљевића и Рада жена Радосава Ж и в а љ е -
вића, рођена Кнежевић. Од 17 чланова, колико је 
било у кући, убијено је осам, док су остали по-
бјегли. 

ДУШАН (Мате) СИМОНОВИЋ: 

Оног дана 28. јула 1944. године, на око сто ме-
тара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, 
сакривена од очију убица, све је посматрала што 
се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није-
сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све 
испричала. 

У мојој кући су биле три породице. Од мојих: 
мајка Дела, ж е н а Милица, кћерка Зорка, Крстина и 
Љубица и синови Мато и Милорад. Ж е н а ми је 

била у другом стању, за недељу дана требало је да 
се породи. Породица Алеса Гојковића имала је три 
члана: Милка Гојковић, рођена Јокић, син Вука-
шин и кћерка Вука. Од породице Милована Јокића 
била су два члана, жена Зорка и кћерка Миља, од 
годину дана. 

Према ономе како ми је Кона испричала наишла 
су три војника преко њива. Из куће је изашла моја 
жена Милица. Почели су да је ударају пушкама. 
Један од њих ју је распорио бајонетима и дијете је 
испало из њене утробе а друго дијете, двогодишњег 
сина Милорада, она је држала у наручју. Милица 
је пала. Из куће је изашла моја ма јка Јела. Када 
је видјела што се збива напољу повикала је онима 
у кући: „Бјежите". Некако су сви избјегли напоље, 
и то само кроз један прозор. Војници су почели да 
пуцају. Ту су убили жену Милована Јокића, у на-
ручју је имала женско дијете (остало је живо). 
Убијена је и Милка жена Алексе Гојковића, док су 
им дјеца остала ж и в а — син Вукашин и кћерка 
Вука, иако рањена. Када су моја дјеца истрчала из 
куће, нијесу бјежала, него су у групи чекала да 
виде шта им се десило с мајком. Тако су их зли-
ковци похватали и наставили крвави п о с а о . . . 

Ту су ми погинуле кћерке: Зорка од четрнаест 
година, Крстиња од осам, и син Милорад од двије 
године. Син Мато имао је четири године. Ухватили 
су га жива, посјекли му обје ноге у кољенима, ве-
зали га за ноге и објесили жива на једну шљиву, 
главу окренули наниже. Ту су га мучили на зв јер-
ски начин. То је све гледала моја ма јка Јела. Ски-
нула је шамију са главе и молила војнике да то 
не чине. Убили су је, изнад мртвог унука Мило-
рада, а онда се повратили и убили Мата објешеног 
о шљиви. К ћ и Љубица је побјегла преко њиве. 
Пуцали су за њом, али нијесу успјели да је убију. 
Од страха је остала дефектна. Умрла је од тих 
послиједица. Кона Бјелановић је умрла послије 
рата. 

МИРОСЛАВА (Мирка) СТЕШЕВИЋ: 

Тога дана ујутру била сам код куће. Око десет 
часова чула сам да војска по Велици убија чељад. 
Отишла сам у село до на к р а ј Папратишта, да бих 
касније свратила у кући Радосава Живаљевића 
Добро ми је у сјећању, био ме ухватио неки немир, 
као да сам била луда. 

Када сам дошла испред куће Радосава Ж и в а љ е -
вића, чула сам јауке који долазе од моје куће. 
Хтјела сам назад, али стигла је војска. Одмах су 
нас сакупили, свукли и одјећу нам спалили. Имала 
сам тада 11 година. Увели су нас бацили међу нас 
бомбу, К О Ј У је ухватио Васо Живаљевић и бацио је 
за њима. Бомба је ударила у дирек улазних врата, 
експлодирала и од ње смо рањени. Ја сам рањена 
у груди. Стојанка је ту рањена остала и изгорела 
у кући. Рањена, нијесам знала куда ћу. Кренула 
сам према излазним вратима. Срела су ме два во ј -
ника, ништа ми нијесу говорили, одбацили ме од 
себе и пуцали из машинки. Тада сам рањена у обје 
руке, у кући сам остала рањена, кућу су запалили, 
а ја сам успјела да се некако увучем у једну кућу, 
а затим сам побјегла од ватре скочила кроз прозор 
и сакрила се у кукуруз. Рањена сам отишла до 
куће Миљана Вукића и ту пила воде. Била сам сва 
у крви. Молила сам да неко пође до моје куће, 
како би неко од мојих дошао по мене. Нико није 



дошао. Милица Живаљевић ме је повела кући, гдје 
сам нашла спаљене лешеве. Ране ми је превила 
Јованка Петровић, жена Мирка Петровића. 

ДРАГУНА (рођена Рмуш) К Н Е Ж Е В И Ћ из Шеку-
лара: 

Трећег дана послије злочина извршених у Ве-
лици дошла сам из новшићких шума. Наишла сам 
на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су 
били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, ро-
ђене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година 
и Илинке од девет година. 

У кући Андра Кнежевића погинула је Мона 
Стаматовић, жена Марка Стаматовића и Тома Са-
вић рођена Ђуричанин, с кћерком, име кћерке не-
знам, ни колико је година имала. Из те куће из-
бјегло је смрт пет дјечака, сви Ђуричани, дјеца од 
два брата, Марка и Рада Ђуричанина. Умрла је 
касније од задобијених рана. У кући Лека К н е ж е -
вића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, 
жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), 
и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана. 

У кући Љуба Стаматовића убијена је Мирослава 
Стаматовић, рођена Томовић из Шекулара, жена 
Новице Стаматовића, Љубова ма јка (50). 

У кући Јанка Симоновића изгубиле су живот 
његове кћерке Коса од осамнаест и Милојка од де-
ветнаест година. Милојка је жива бачена у ватру. 
У кући Радоте Симоновића, кћерка Милена (20). У 
кући Радована Симоновића, Радован Симоновић 
(60). У кући Тоша Кнежевића : Јелица Кнежевић, 
рођена Раденовић (60) и Јеличин брат Драго Раде-
новић са кћерком. 

У кући Милосава Кнежевића : његова жена Си-
мона, рођена Попадић (65), Мирка Кнежевић, рође-
на Вучетић, снаха Симоне и Милосава Кнежевић, 
Бранкова жена (25). У овој кући је рањена и Жара , 
кћерка Мирке и Бранка Кнежевића. У кући Си-
мона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба 
и кћерка Милунка од 12 година. Богдан Бошковић 
је погинуо тога дана у Г. Ржаници. Убили су га 
вулнетари. 

У кући Радула Кнежевића : његова жена Јела, 
рођена Турковић (30) и њена сестра, чијег се имена 
не сјећам. У кући Филипа Кнежевића : његова 
жена Љубица, рођена Бјелановић (45). У кући Реље 
Томовића: његова жена Милосава Жара , рођена 
Јанковић (35), сестра Зека, удата за Р а ш а Крџића, 
Новка Крџић, рођена Рмуш, из Шекулара, Мило-
сава, Рељина снаха, жена Вукашина Томовића, ро-
ђена Коматина из села Крстовца код Пећи, синови 
Милосаве и Вукашина Томовића: Драгутин од осам 
и Ратомир од три године, као и Кћерка Вукосава. 

У кући Николе Томовића: жена Рабија, рођена 
Лалић и кћерка Милица од пет година. Милица је 
убијена на путу а затим бачена у ватру, у кући Ву-
четића. Погинула је и кћерка Радоње Столевића. 
Убијена је са Милицом на путу под Вучетића кућа 
и бачена у ватру. 

МИЛУНКА (Ивана) ВУЧЕТИЋА, рођена Бошковић: 

Налазила сам се испред куће Милована Вуче-
тића. Око подне наишла је војска од Иванпоља. 
Кретала се према Вукадиновом потоку. Чека јући 
их испред куће, р јешавале смо да им изнесемо 
хљеба, соли, што је ко имао. Свекрва Спасенија 

(погинула), била је у селу и чула да треба износити 
хљеба. С њом сам се препирала, која од нас двије 
да носи хљеб. 

Када је наишла војска, видјела сам како се у 
шљивику игра Томислав, син Милована Вучетића. 
Ухватили су га двојица, трећи је притрчао, а онда 
се окупило више њих, а један је извадио нож и по-
чео да дере дјете од очију на доље. Нијесам могла 
глиједати шта раде. 

Закукала сам, а његова ма јка Лепосава — Лепа 
потрчала је да га брани. Убили су је у самом по-
току. Чула сам када је Лепосава викала : „Шта ра-
дите, људи, невојско!". Ту је убијена. Није се му-
чила, за разлику од свог сина. 

Група војника нам је пришла. Сакупили нас, је-
дан је ишао испред, други позади, док су неки 
штитили прозор да не излазимо и тако нас утерали 
у шталу. Почели су да нас -туку. Ја сам имала мало 
дијете у наручју. Нијесам могла све то да гледам, 
пала сам уз неке поднице да заштитим малога Ми-
ломира од двије године. 

На јвише је мучена Наталија , кћерка Станије и 
Радована Вучетића. Толико је пискала, кукала да 
су се брда разламала од туге. К а д а су крвници 
отишли, ушла сам да живима дам воде. Наталију 
сам нашла још живу, одјећа јо ј је била сва поци-
јепана. Била је сва крвава, са стиснутим песницама 
пуним пепела. 

До мене је некако допузао син Радована Вуче-
тића, Саве, звали су га Жарко , (на спомен плочи 
пише Сава), нога му је била откинута, крв је текла, 
загрлио ме и рекао: „Снахо, брани ме". Ту је и из-
дахнуо у мукама. 

Кад сам се ја мало подигла, један војник се 
рратио и рекао „жива је" док ће други: „Не све је 
готово, ниједан није жив, немој да се враћаш!". 
Успјела сам да се извучем у кукурузе и да сакри-
јем дијете. Увече сам нашла седморо живе дјеце и 
повела их у шуму. Томислава су донијели пред 
кућу. Шта је даље било са њим, ја не знам, али 
сам чула како су га објесили о шљиву и жива 
одрали. 

ЉУБОМИР — З Е К О (Благоја) ВУЧЕТИЋ: 

Оног дана, 28. јула 1944. године, нијесам био код 
куће. Налазио сам се у селу Хоте, више Плава. 
Тамо сам отишао са Савом, Урошем и Миљом То-
мовић, Пунишом Вучетић, Драгом и Бузић Вукса-
ном. Косили смо ливаде код Дема Муратагића. 

Истога дана чули смо за покољ. Ријешили смо 
да идемо за Велику. До плавског моста допратио 
нас је домаћин код кога смо радили, а одатле смо 
сами пошли за Велику. Око 21 час стигли смо до 
својих домова. Наишли смо на прави погром. Че-
љад јсагорјела, мртви по коломбоћу ;(кукурузу), зло-
чин какав се не памти. Нашли смо мртвог Ради-
сава, сина Анице и Пунише, звали су га „Рајко". 

Затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену 
Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Да-
ницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и 
Душанку од дванаест година. 

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена 
Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од двана-
ест и Милијана од једанаест година. Из куће Ми-
лоша Вучетића погинула је његова жена Сава, 
рођена Бабовић, у истој кући била је породица То-
мовић. Тамо је убијена Мирка, жека Милована То-
мовића и Милка жена Саве Томовића, рођена Јо-



клћ. У наручју је имала кћерку, не знам како се 
звала и колико је година имала. У кући је и са-
горјела кћерка Николе Томовића, не знам како јој 
је било име, ни колико је година имала. У нашим 
кућама сагорјела је кћерка Радоње Стаматовића. 
Ту еу нашли и кћерку Богдана Јокића из Брезоје-
вице. Убијена на дну њиве Драга Вучетића. Код 
наше куће убијена је Рабија Раденовић, рођена 
Томовић, с кћерком. Нађена у кукурузу Драга Ву-
четића. Сматра се да је овде погинуло 28 чељади, 
све нејаке дјеце и жена. Стрељани су и пет члано-
ва уже породице Вучетић Гавра. 

Према казивању мог покојног оца, Благоја Ву-
четића, он је гледао из кукуруза све што су ра-
дили. Посматрао је када су довели породице Томо-
вић. Покушали су да силују двије ђевојке, Даницу 
и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су 
их стигли, али нијесу их могли савладати па су их 
изболи ножевима и бацили у ватру. 

Отац ми је причао да је мала ћерка Саве Томо-
вића, у наручју своје мајке, дуго жив јела и пла-
кала до касно у ноћ, да је чуо писку живих док 
су горјели све док се кућа није слијегла. 

ЗОРКА (Уроша) ПОПАДИЋА: 

Прича о дијељењу људских кости 

Потресну причу о судбини четири породице које 
су 28. јула 1944. године, биле на окупу у кући Уро-
ша Попадића испричала ми је за живота моја 
стрина Зорка која је случајно остала у животу. 
Настојао сам да забележим све што ми је причала 
да што више забележим њених ријечи, јер свједоче 
о страшном догађају ко ји се не смије никада забо-
равити. 

Дубоко је уздахнула и сузе су јој потекле низ 
лице као киша. Сваку ријеч је заливала сузама. 
Кроз плач је износила и сјећања на краткотрајну 
слободу коју је овај наш кра ј толико дуго и стрп-
љиво очекивао. Први вјесници слободе биле су на-
ше партизанске бригаде које су два дана прије тог 
покоља сломиле албанску границу разбиле поло-
ж а ј е балиста и Њемаца на Виситору, Сјекирици и 
Чакору и Тако ослободиле Плав. Веселили смо се 
и мислили да је дошао к р а ј нашим четворогодиш-
њим патњама. Нијесмо знали да су њемачке и бали-
стичке снаге потучене у Андријевици и њеној око-
лини и да неки преживјели остаци бј еже уз Лим. 
Нико нам није рекао да су наше јединице у току 
ноћи напустиле овај кра ј и пошле за Србију. Да 
смо били упознати са одласком наших јединица 
не би се овако изгинуло. Тога дана у нашој кући су 
биле четири породице, укупно петнаесторо чељади, 
петоро Милорада Вучетића, шесторо мојих и четво-
ро мога синовца Александра. Од одраслих мушка-
раца није било никога сем мога стогодишњег оца 
Вука који је био слијеп и непокретан. Остало су 
биле жене и ситна дјеца. Наша кућа опкољена шу-
мом са свих страна, а за несрећу налазила се на 
кра ју села, тако да ми ништа нијесмо знали што 
се догађа. У овом сулудном налету непријатеља. 
наше породице су изгледа прве уништене. Страшно 
је то било када су се са свих страна на нас сјурили 
војници у њемачким униформама и почели у нас 
сипати ватру. 

„Поменуло се не поврнуло се". Јечи ми лубина. 
Све ме боли од онда. Чудим се како сам жива. К а -

мен би пукао од жалости и туге, а ја сам ето ј о ш 
на ногама и при памети. Остала сам ж и в а а камо 
моја срећа да нијесам. 

Кад помислим на онај црни дан сва утрним 
Муке мога беспомоћног оца без оба ока и непокрет-
не ма јке Милице не спадају ми с ума. Спаљена је 
и Мара, ма јка Светова. Виђал сам кад су убили 
малог трогодишњег Томислава Вучетића а затим 
његову ма јку Даницу. ^ 

Више нијесам знала за себе. Пала сам у несвјест 
и то ми је спасило живот. Дуго сам била у бунилу 
и тек пред залазак сунца сам устала. Када сам по-
гледала око себе поново ми се смучило пред очи-
ма, али сам некако успјела да се одржим на но-
гама. Кућа је била сравњена са земљом. Око зга-
ришта растурена и унакажена људска тјела. Хвата 
ме ужасни страх. Не могу се оријентисати и не 
знам гдје се налазим. Не знам шта да радим и куда 
да кренем. Стегох срце и реших да обиђем унесре-
ћене. Тешко их је препознати. Вуца Вучетић је 
до појаса изгорјела. Груди јој унакрст расјечене. 
Била је лијепа ђевојка, ма јка Милосава са уну-
ком Милевом л е ж и у локви крви. Ж е н а Лекова 
искасапљена са своје двоје мале дјеце. Моја снаха 
Роса коју сам вољела као Воја пала је и у загрља-
ју држи мало дијете мртво. Уз њу се згучила моја 
седмогодишња ћерка Милка. Дохвати је а она пи-
сну могао си је чути на врх Виситора. Сва је била 
у крви. Обадвије ноге су јој биле изломљене кур-
шумима. Заборавила сам колико је рана било на 
њој. У току ноћи сам је однијела у збјег изнад Ву-
кадинова потока и оставила је код мојих рођака да 
је пазе, а ја сам се вратила да нешто радим оним 
жртвама да их не развлаче изгладњели пси који 
су завијали на све стране. Уз велике напоре сам 
успјела да их поређам у јаз ко ји је туда пролазио, 
затим сам набрала кукуруза, којим сам их покрила 
и набацила мало земље одозго. Када сам завршила 
вратила сам се поново у збјег. Милка се борила са 
великим мукама. Добила је високу температуру, из 
рана тече сукрвица и гној, црви почели да гмижу, 
жива се распада. Немам ништа да јој дам да оква-
си уста. Стока опљачкана и нигдје се не може наћи 
кап вареника. ,Не може бити горе. Пронијела се 
прича да је Зако Јокић-Стојнић сачувао мало ра-
кије, иде уз Велику и гдје нађе рањенике испира 
им ране ракијом. Гдје пронаћи тога добротвора? Ко 
зна докле је он стигао и да ли има још ракије. Ова 
прича о нашим патњама нема краја . Она се настав-
ља и после ослобођења. Рат завршен. Сванула дуго 
очекивана слобода, а на овом нашем терену нема 
ко да јој се радује. [Мјесто да слушамо цјесме, на 
све стране се разли јеже кукњава . Скупљају кости 
па кукају . Омладина је била у бригадама, радовала 
се побједи. Није ни знала да смо ми овако изгину-
ли. У тим тешким данима дошао је Милорад Ву-
четић да преноси кости своје породице у гробље. 
Како кад је њих дванаесторо стрпано на једну го-
милу. Болно је кад браћа дијеле њиву а ето дошло 
вријеме да ми дијелимо кости својих најмилијих. 
Свако је добио кости сразмерно броју настрадалих 
чланова. 

Тих дана сам обавијештена да ми је син Војо 
погинуо као партизански командир у 8 цр. бр. По-
шла сам у Срем са јмојим ђевером Рашом и дони-
јела га, али нијесам баш најсигурнија да сам њега 
пронашла. Било је тамо много гробова. Сигурно 
знам да су кости партизанске и јуначке па и ако 
нијесу моје драге су ми. 



РИСТО (Јеремије) Ж И В А Љ Е В И Ћ : 

У очи покоља у Велици код мене је био Јефто 
Пауновић. Тога дана је баш дошао из Плава из за -
твора, заједно е Радосавом Живаљевићем. Стигли 
су и сједили смо у кући и тада ми је рекао: „Треба 
се снаћи пред регуларном војском, а „бјелокапаца" 
се не треба плашити! Ипак породице је требало 
пребацити преко Ћ а ф е (Приједолска Ћ а ф а — до-
бро позната у историји Велике). 

Моја снаха Плана, жена Ратка Живаљевића , а 
кћерка Јефтина, рекла нам је: „Пошто Дадо (тако 
су дјеца звала Јефта) к а ж е да нам не пријети 
опасност од бјелокапаца", ви људи идите, а ми ће-
мо остати ту. Неће нам ништа". 

Увече отишли смо у збјег, код Вакине куће, Лаз 
Зарића. Те ноћи било је и мало галаме. Наишла је 
њемачка патрола, бачена је једна бомба и од ње су 
рањени Милић Бошковић и дијете Максима Б о ш -
ковића. Одатле је читав збијег препао код куће 
Милована Бјелановића. У току ноћи у овом збијегу 
били су само мушкарци. Било нас је више од сто-
^ину, а било је и дјеце од 10 година, док су дјеца 
испод 10 година углавном остала код кућа. 

Било је речи да породица пребацимо преко Ћ а -
ве. Настојао сам да то свакако учиним. Подржали 
су ме брат Ратко и мој комшија и пријатељ Радо-
мир Пауновић. Дошло је до расправе. Против мог 
предлога били су Радосав Живаљевић и Јефто Пау-
новић. Њихово образложење је било: „Од бјелока-
паца" нам не прети опасност, а регуларна војска 
неће убијати жене, старце и ђецу. Преко Ћ а ф е се 
не може проћи, јер тим правцем одступа п ј еша-
дија!". 

У току ноћи у збијег су дошле Лепа, Јефтова 
жена, Марта, жена Мирка Пауновића и Плана, ж е -
на Ратка — Живаљевића . Она нам је рекла: Стиг-
ло је обавјештење из Горње Ржанице да регуларна 
р.ојска никога не дира кога нађе у кући и да куће 
неће палити, гдје год буду нашли породице."1) Ода-
кле овим женама овакав глас, није ми познато, са-
мо знам да смо ми из збјега послали њемачком ко-
манданту на Мурино Аницу Вучетић, жену Пунише 
Вучетића, и Мирку Томовић, жену Милована То-
мовића (обе убијене 28. јула). Дато им је писмо 
које су подписали Јефто Пауновић и Радосав Ж и -
Еаљевић. Садржај писма ми је остао непознат, а пи-
смо није ни предато њемачкој команди у Мурини. 
Нико у збјегу није имао оружја . 

Ж е н е су питале треба ли износити хљеба војски. 
Ноћ је прошла и освануо је 28. јул 1944. године. 
Било је ведро, ја сам се налазио у кући Милована 
Бјелановића (Љешчари). Рано ујутру били смо уз -
немирени. Мостови по Велици били су срушени. 
Добро се сјећам, један мотоцикл је тада стигао до 
потока Петровића и одатле се вратио. Нешто ка -
сније наишао камион и ти су стали. Даље се није 
могло. Међу нама узнемиреност. Навалили смо да 
Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код ње-
мачког команданта на преговоре, ми бисмо на себе 
преузели оправку мостова уз Велику, али да нам 
породице не дирају. Крсто је пристао и на прегово-
ре су отишли: Крсто Пауновић, Ј ефто Пауновић и 
Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у 
кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је за -
паљена. 

' ) Н а р о д ј е н а и в н о п р и х в а т и о д е з и н ф о р м а ц и ј у ј е р ј е у 
с у с ј е д н о ј Р ж а н и ц и в е ћ б и о и з в р ш е н м а с а к р . 

Први камион с војском стао је више моје куће. 
Убрзо сам приметио да горе куће Кнежевића и То-
мовића на Коштану. Око десет часова војска је 
ушла у моју кућу. Чуо сам прве пуцње пушка и ви-
дио како гори кућа. Милоша Живаљевића . Тада 
сам рекао: „Убише их, ено убијају!". На то ми је 
Јефто одговорио (Пауновић): „Ристо не буди пани-
чар, не убија ју него Гаца има обичај да виче на 
кокошке"!. 

У таквој трци, мислили смо да је било важно 
организовати људе да носе даске за оправку мо-
стова, да не би дошло до одмазде. На челу те групе 
људи били су Радосав Живаљевић и Мирко Пауно-
вић. У кући Бјелановића остао је Јањо Пауновић, 
викао је: „Бјеште, ђецо". Ја сам се склонио у ку-
курузе Вукашина Огњановића и ту сам остао док 
опасност није прошла. Испред мене убили су Ни-
колу Бјелановића и жену Вука Огњановића и ту 
сам остао с братом Ратком око пола сата, па онда 
смо прешли Десен поток. 

На место трагедије стигао сам око 17 часова. 
Отворио сам прозор. Из собе је почео да куља дим. 
Видео сам да ми је сва породица поубијана. Једино 
сам нашао живу ташту Стевку Томовић, рођену 
Спалевић, али тек касније јер кад сам ушао у кућу 
она није била тамо. У међувремену, мој брат Ратко 
и Љубо Пауновић наишли су. Нијесам још дао да 
улазе у кућу. Ватра која је тињала покушао сам 
да угасим вареником из карлице. 

Нашао сам ћерку Милицу од четири мјесеца у 
колијевци. Б и ј а ш е жива . 

Пошао сам да видим како је код мојих рођака. 
Вукосава и Илинке Живаљевић. Призор свуда исти, 
трагедија које ће се памтити. Разлика је била само 
у томе што су њихове куће потпуно изгорјеле и у 
њима дјеца и жене, а моја није. Ту сам нашао и 
ћерку Добриле и Димитрија Пауновића, Славку, та-
кође од четири мјесеца. Увече смо отишли на 
Главњицу изнад села. 

Ево шта ми је о злочину причала моја ташта 
Стевка Томовић, која је жив јела код мене и умрла 
1968. године. 

„Били смо у кући. Гледали смо с прозора када 
су војници побили породицу Андра Кнежевића. 
Било је ријечи да бјежимо. Милена-Бућка, рођена 
Симоновић, кренула је да изађе на врата и ту се 
срела с војском. Сви су били у униформама, и срп-
ски су чисто говорили.2) Тројица су ударили Ми-
лену кундацима и викали: „Гдје су ти синови, куч-
кетино једна?" Рекла им је да синова нема, а они 
ће: „Па од куда ти мала деца?" Ушли су у кућу, 
сакупили жене и дјецу у гомили да посједају и ту 
их поубијали. 

Милена их је молила да не чине злочин, а они 
су викали: „Дај паре"! Она им је одговорила: „Не-
мам како да вам дам паре, ено вам стока". На кра ју 
су убили и Милену. Послије тих мука подигла сам 
се и погледала да ли има кога живог. Ћерка Ра -
дојкина била је рањена. Звала је мајку, тражила је 
помоћ. Ја сам је привила уза се. Један од њих је 
то чуо вратио се, убио Радојку и мене ранио. 

Тога дана у кући Риста Живаљевића убијени су: 
ма јка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60), син 
Славољуб (2), жена Љепосава (27), кћерка Радојка 

2 ) В и ш е о с о б а и з н о с и д а ј е ј е д а н б р о ј к о љ а ш а , п љ а ч -
к а ш а и п а л и к у ћ а г о в о р и о „ ч и с т о с р п с к и " . Т о с у б и л и 
п р и п а д н и ц и з л о г л а с н е , „ С к е н д е р б е г " д и в и з и ј е , п о р и ј е к л о м 
и з П л а в а Г у с и њ а , С ј е в е р н е А л б а н и ј е , К о с о в а и М е т о х и ј е . 



(4), а кћерка Милица (4 мјесеца) три дана је ж и в ј е -
ла само од воде. 

У кући Ратка Живаљевића : жена Плана, рође-
на Пауновић (20), кћерка Персида (14), кћерка Дара 
(10), и син Александар (4). У кући Вукосава Ж и в а -
љевића погинули су: жена Видра (30), кћерка и син, 
а друга кћерка, Даница (5) година, рањена и умрла 
је од последица рањавања. У овој кући погинула је 
и Добра Пауновић, рођена Вучетић (24), жена Ди-
митрија Пауновића и дијете Аврам Коматине из 
Мошнице, име му не знам. 

Од породице Милоша Живаљевића поубијани су 
жена Зорка, рођена Мијатовић, кћерка Драга (2) и 
син од 6 мјесеци. Остали су ж и в и кћерка Вида (21) 
и син Илија (6). 

Од породице Милечка Бошковића страдали су: 
жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћер-
ке и син име му не знам. Ова породица је жив јела 
у кући Радосава Живаљевића , сви су ж и в и бачени 
у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата 
су била затворена! | 

Удовица Илинка Живаљевић (60) погинула је у 
евојој кући. Од породице Николе Вучетића поуби-
јани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и 
кћерка (не знам како се звала), а остало је живо 
дијете од две године. 

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и 
кћерка Рабија (17) и Кристиња (9). У кући Алексе 
Пауновића убијени су: ма јка Тода, рођена Стоље-
вић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка 
Мируна (12), и Славка (3). Стару Тоду су убили, а 
онда бацили на њу славарицу и запалили. 

МИЛОШ (Алексе) ПАУНОВИЋ: 

Допуна с јећања Ристе Живаљевића, према к а -
зивању Лепе Пауновић: I 

Моја баба Тода и ма јка Мика спремале су се да 
б јеже с дјецом. Узеле су нешто постељине. Када 
је наишао Микаило Гојковић и рекао да не одлазе, 
да се не боје, нека спреме хлеба, војска је гладна. 
Тако су оне остале и погинуле. 

Мој брат Радоје и сестра Деса су били испред 
куће с бабом Тодом. Када је баба видјела војнике, 
рекла им је: „111та је војско сиротиња није крива". 
Неко од њих је извадио пиштољ, обрисао га мара-
мицом и пуцао три пута. Баба је пала тек од трећег 
метка. Успјела је да рекне: „Бјеште ђецо". Ђеца 
су потрчала, али на њих су пуцали из аутоматског 
оружја . Ипак Радоје и Деса су успјели да се спасу. 

У кући Ј е ф т е Пауновића дошао је један војник 
и рекао: „Много сам овдје хљеба и соли појео. Ако 
ти је породица у кући, избацуј је кроз прозор и 
бјежите". У овој кући нико није погинуо! Женско 
дијете од четири мјесеца изнесено је из куће до ко-
шаре и ту је умрло! То је била кћерка Добре и Ди-
митрија Пауновића. 

РИСТО (Јеремије) Ж И В А Љ Е В И Ћ : 

Године 1943. 15. октобра, убијен ми је отац Јере-
мија Пантов Живаљевић . Пред кућу су дошли вул-
нетари да плијене стоку. Били су родом из Црног-
брега код Дечана. Кад им се отац супроставио са 
сјекиром у руци, они су га стријељали. 

Сјутрадан, 16. октобра, убијен је Милош Петров 
Живаљевић. У наручју је држао мушко дијете, ни-
је хтио да га пусти и да се одвоји од њега. Вулен-
тари су дијете одбацили, а њега одвели у поток 
код кућа Вучетића и тамо га убили. 

Повод за ово убиство, како се говорило, била је 
погибија једног војника на Бебином бријегу у Ве-
лици. Причало се да су га убили партизани. 

Трећег дана дошла је група Албанаца из Црног-
брега, узели су убијеног војника и снијели га на 
величке Анове. Тада су се на Ановима задесили: 
Радосав, Ратко и Ристо Живаљевић, Вукашин Кне-
жевић, Раде Јокић, Љубо Огњановић и још неки, 
Међу нама је био Имер Малић из Новшића.1) Он се 
прије тога понудио да заштити дјецу и читаву по-
родицу Радосава Живаљевића (причало се да су 
били добри пријатељи). Радосав на то није пристао. 
Рекао је : „Када се не може заштитити цијела Вели-
ка, не мора ни моја породица. Нека је, нека оста-
не ту". 

Половином јуна 1944. године, дошла је у Велику 
група непријатељских војника. Било их је 30, а сви-
рали су и п јевали партизанске пјесме. (Унапред 
планирана провокација). 

Четрнаестог јуна 1944. године, заказан је збор 
Величана на Ановима. Речено је да се донесу ле-
гитимације на овјеру. Ми смо се сакупили, а во ј -
ници су одвојили нас 42 и вратили нам легитима-
ције. Сјећам се само неких из ове групе Величана, 
то су били: Живаљевић Радосав, Љубо, Милорад, 
Ристо и Душан, Гојковић Раденко, Манојло, Вук-
ман, Вуксан, Симоновић Милош и Милован, Раде-
новић Милија и Илија , Пауновић Радомир и До-
брашин, повели су нас и када смо стигли на К у -
кавици, стигао је њемачки официр колима, ту нас 
избројали, па одатле упутили на Чакор, гдје смо, 
у затвору, преноћили. Сјутрадан дошао је код нас 
Јефто Пауновић са Саит Хоџом. Речено нам је: 
„Живот вам је спасен, али морате у интернацију"1). 

Са Чакора смо пребачени у Пећи и затворени у 
Шерметовачу. Ту смо остали мјесец дана. Пуштени 
смо на интервенцију Шобанбега2) из Плава. За нас 
је дато 90 наполеона. Из Шерметоваче смо преба-
чени у Патријаршију, гдје смо остали 15 дана. При-
ликом саслушања питали су нас да ли смо кому-
тшсти или четници. Тукли су нас. На јвише су ту-
кли Радосава. Сјећам се како је Данило Ћоровић 
питао Радосава: „Радосаве, поштено ми реци, јеси 
ли интерниран као четник или партизан? Ако сте 
четници треба да радите у руднику „Трепча". Од-
били смо да идемо на рад у Трепчу". 

На молбу Радосава Живаљевића стража нам је 
замјењена. Обезбеђивала нас је иста група која нас 
је довела из Велике. Док смо били у Патријарши-
ји, долазили су Њемци да нас контролишу. Њ е -
мачки официр би често навраћао да пита имамо ли 
хлијеба и како нам је. Из Пећи смо камионом пре-
бачени у Велику. 

' ) Ц р н о к о ш у љ а ш и к о п о б а н д е . П о с л и ј е о с л о б о ђ е н . а у б и -
ј е н к а о о д м е т н и к у Р у г о в и . 

' ) С а и т Х о џ а ј е п о с л е о с л о б о ђ е њ а о с у ђ е н и с т р и ј е љ а н . 
В ј е р н о ј е с л у ж и о о к у п а т о р у и б и о ј е д а н о д н а ј в е ћ и х з л и -
к о в а ц а . 

! ) Р и ј е ч ј е о Ш о б е н б е г у Р е џ е п а г и ћ у , к о п о б а н д и к о ј и ј е 
п о г и н у о б ј е ж е ћ и з а А л б а н и ј у л и к в и д и р а л и с у г а б о р ц и 
К о м с к о г о д р е д а 1944. г о д и н е . 



ЗДРАВКО (Николе) БЈЕЛАНОВИЋ: 

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Де-
довић: Наишли су Њемци и још неке јединице у 
њемачким униформама. Наилазили су са свих стра-
на. Опсада је извршена у току ноћи. Сви кра јеви 
Велике (засеоци) као да су истовремено горјели, 
свуда су се чули јауци и запомагања не јаке дјеце 
и жена. У Љешчарима (Бјелански Лаз) тога дана 
убијени су: 

Вида Бјелановић, рођена Славковић, жена Ми-
лета Бјелановића, Милица (17) кћерка Виде и Ми-
лета Бјелановића, Никола Бјелановић (54), Дмитар 
Бјелановић, стар око (60) година, Петар Бјелановић 
стар око 65 година, Милосава Бјелановић стара 16 
година, кћерка Радојка и Зорке Бјелановић, Наста 
Бјелановић, рођена Симоновић, стара око 50 година, 
жена Петра Бјелановића и Рада Бјелановић стара 
око 70 година, жена Алексе Бјелановића. 

У овом засеоку није било покушаја силовања. 
Војници су добро говорили српски. Један је узвик-
нуо „бјежите" а пуцао је поврх нас, тако да је у 
том метежу доста њих избјегло сигурну смрт. 

Избјегли су: Јована и Љубица Бјелановић с дво-
је дјеце, једно од мјесец дана, било је у колијевци, 
Грана Огњановић, рођена Максутовић, жена Вука 
Огњановића, Микаило Јокић (49), Тока Јокић (45), 
жена Микаила Јокића, Фема Јокић, стара око 70 
година, жена Новице Јокића и ж е н а Гавра Јокића 
Мирошевића, рођена Стешевић, стара око 60 година. 

До Радуловића су изгинули: 
Гина рођена Рмуш, стара око 40 година, жена 

Петра Радуловића, њихова кћер, име јо ј не знам, 
налази се у списку жртава фашистичког терора у 
Велици, Станисава, рођена Ђиновић, стара око 50 
година, жена Радоја Радуловића, Божина (7), Р а -
кита -Рака (22) удата у Шекулару, дошла у род и 
иогинула, Јованка, рођена Вуковић, стара око 50 
година, жена Милосава Радуловића, Илинка (50) од 
оца Б о ж а Радуловића, неудата, била је болесна, 
Коса и Станија кћерке Миливоја и Илинке Раду-
ловић, од Симоновића су изгинули: 

Вучко (4), од ма јке Милеве и оца Миљана, ње -
гова ма јка Милева, рођена Ђуричанин (35) и Ми-
лосава — Мило, стар 50 година, од оца Милована. 
Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица 
у кући Милутина — Руше Кнежевића . 

Погинула му је жена Љубица и кћерка Деса од 
прве жене (име јо ј не знам). Вјеру је се да су ту 
зликовци својим жртвама, још живим, вадили очи 
и срце. 

Ово су подаци о покољу према евиденцији 
Удружења Савеза бораца Велике. Они нијесу пот-
пуни, јер се зна да има више жртава фашистичког 
терора, реч је на пример о дјеци која нијесу к р ш -
тена а убијена или насилно на свијет бачена, као 
што је и био случај са Милицом Симоновић коју 
су зликовци трудну распорили, те јој мушко дијете 
испало из утробе и заплакало. Слично су прошле 
још четири жене, које је требало да се породе кроз 
десетак дана. 

СПАЉЕНЕ К У Ћ Е 1941—1945. ГОДИНЕ 

У Бјелуху: 

Никола Живаљевић, Митар Живаљевић, Сено 
Јокић, Љубо Јокић, Велимир Стешевић, Јањо Пау-
новић, Леко Шаљић, Милош Гојковић, Илија Ива-
новић. 

Чакори: 
Јефто Пауновић, Гавро Јокић, Микосав Стеше 

вић. 

Волујак: 
Никодин Јокић, Андро Јокић, Милорад Стеше 

вић, Радојко Стешевић, Вукман „Вуцо" ЈокиЈ; 
Крсто Јокић, Вукашин Јокић, Радосав Јокић, Ра 
дисав Јокић, Вукман Јокић, Митар Јокић, Богда] 
Јокић, Миладин Јокић. 

Дубрава: 
Костадин „Кола" Јокић, Радивоје Гојковић, Ђо 

ка Гојковић. 

Закрш: 
Милорад „Кујо" Јокић, Милосав Јокић, Милиј 

Јокић, Леко Јокић, Вукман Јокић. 

Кукавица: 
Гашо Јокић, Драгић Јокић. 

Лази: 
Алекеа Гојковић, Миладин „Мигро" Гојкови! 

Јован Јокић, Иван Јокић, Станоје Јокић, Милова 
Јокић. 

Тоцила: 
Владимир Гојковић, Миличко Гојковић, Милора 

Гојковић, Станоје Гојковић, Ћале Гојковић, Макси 
Гојковић, Радосав Гојковић, Вуксан Гојковић, М» 
лован Гојковић, Васо Гојковић, Милоња Јанкови! 
Саво Гојковић, Вукман Гојковић, Грујо Гојкови! 
Мило Радевић, Батрић Радевић, Вешо Радевић, Мк 
лорад Радевић. 

Лијева ријека: 
Милоња Петровић, Милош Петровић, Милути 

Петровић, Р а к а Петровић, Иван Петровић, НОЕ 
Петровић, Милић Кнежевић, Станоје Вуковић, Мг 
личко Кнежевић, Богдан Кнежевић. 

Приједо: 
Новица Ђ. Радевић, Или ја Радевић, Милија Рг 

девић, Микаиле Радевић, Милинко Радевић, Мшк 
рад Радевић, Милан Радевић, Савета Радевић, Ма{ 
ко Радевић, Васо Радевић, Радош Радевић, Радон 
Радевић, Вукота Радевић, Миладин Радевић, Новр 
ца Радевић, Милета Радевић, Максим Радевић, П< 
тар Јанковић, Вукота Брковић, Мија јло Јанкови 
Милан Јанковић, Војо Гојковић. 

Кршина: 
Радуле Живаљевић, Велиша Јокић, МикаиЈ 

Јокић, Лабуд Новичевић, Милован Гојковић. 

Бабин Бријег: 
Вукман Стешевић, Драгић Стешевић, Велимг 

Стешевић, Радивоје Стешевић, Лазо Стешевић, М1 
лисав Стешевић, Мило Стешевић, Новка Стеш< 
Еић, Стево Стешевић, Илија Стешевић, Вучета Оп 
шевић, Богдан Стешевић. 

Папратиште: 
Јован Гојковић, Томица Гојковић, Рада Гојго 

вић, Радун Гојковић, Микаиле Гојковић, МијаЈЈ 
Гојковић, Вукаило Живаљевић, Мија јло Живаљ' 
вић, Вукадин Живаљевић, Никола Живаљеви 



Ника Живаљевић, Станоје Јокић, Стамат Јокић, 
Новица Брковић, Радован Живаљевић, Мило Ж и -
ваљевић, Мирко Пауновић, Шако Живаљевић, Ми-
рко Петровић, Милоња Петровић, Вујо Петровић, 
Радуле Петровић, Симо Вуковић, Мило Вуковић, 
Јован Лукић. 

Мочила: 
Саво Пауновић (три куће), Вуко Пауновић, Ми-

хаило Поповић, Радован Пауновић (двије куће), 
Анђелија Пауновић (двије куће), Кола Бошковић, 
Вано Бошковић, Вуко Бошковић. 

Вранпоток: 
Крсто Пауновић, Никодин Пауновић, Радивоје 

Пауновић, Мило Пауновић, Бо јо Пауновић, Милена 
Пауновић, Олинка Живаљевић , Михаило „Рацо" 
Живаљевић, Вукосав Живаљевић, Јеремија Ж и -
ваљевић. 

Шуме: 
Вуксан Бузић, Марија Томовић, Велимир Ста-

матовић, Милија Томовић, Благоје Вучетић, Пуни-
ша Вучетић, Савета Вучетић. 

Коштан: 
Реља Томовић, Васо Томовић, Милан Томовић, 

Радован Томовић, Никола Томовић, Душан К н е ж е -
вић, Светомир Кнежевић. 

Осоје: 
Сава Вуковић, Вуксан Вуковић, Симо Вуковић. 

Макве: 
Рушо Кнежевић, Радош Симоновић, Станоје Симо-
новић, Вукадин Симоновић. 1 

Радиња раван: 
Радота Живаљевић , Милосава Симоновић. 

Љешчари: 
Вукота Симоновић, Вукашин Симоновић, Вуко-

сав Симоновић, Вукман Огњановић, Боро Радуло-
вић, Петар Радуловић, Владо Јокић, Гавро Јокић, 
Власто Јокић, Илија Јокић, Томица Јокић, Богдан 
Јокић, Алекса Гојковић, Милован Јокић, Душан 
Симоновић, Мина Вуковић, Вукадин Вуковић, Ми-
кош Симоновић, Богдан Симоновић, Велимир Б ј е -
лановпћ, Љубомир Бјелановић, Периша Огњановић, 
Вуко Огњановић, Милета Бјелановић, Периша Б ј е -
лановић, Рашо Бјелановић, Јанко Бјелановић, Раде 
Вјелановић, Ћићо Кнежевић, Саво Ејелановић. 

Зарић лаз: 
Јованка „Вака" Лалевић, Даница Бошковић, Ђо-

ка Симоновић, Петар Симоновић, Миљан Бошко-
вић, Једна кућа којој име власника нијесмо дозна-
ли, Саво Гајић. 

Десен поток: 
Лука Кнежевић, Максим Бошковић, Митан К н е -

жевић, Милош Кнежевић, Дола Кнежевић, Милица 
Бошковић. 

Вукадин поток: 
Вучо Вучетић, Душан Вучетић, Милан Вучетић, 

Мија јло Вучетић, Милован Вучетић, Војо Томовић, 

Ново Огњановић, Арсеније Огњановић, Ђока Ог-
њановић, Симо Огњановић, Вукман Вучетић, Дра-
го Вучетић, Бело Вучетић, Ђорђије Вучетић, Стан-
ко Томовић. 

Иванпоље: 
Миле Кнежевић, Милутин „Бака" Вуковић, Ле-

ко Кнежевић, Љубо Стаматовић, Једна кућа ко јо ј 
име власника нијесмо дознали, Андро Кнежевић, 
Миљан Кнежевић, Радуле Кнежевић Миладо Кне-
жевић, Бранко Кнежевић, Банислав Кнежевић, Ар-
сеније „Моноћ" Бошковић, Богдан Бошковић, Ми-
лисав Бошковић, Бека Бошковић, Радуле Стама-
товић. 

Бјелице: 
Мирко Микић Милица Јанковић. 

Пјесковић: 
(преко Лима, раније било у саставу Велике) 
Гавро Вучетић, Радош Вучетић, Никодин Вуче-

тић, Миливоје Вучетић, Радован Вучетић, Радуле 
Вучетић, Мија јло Томовић. 

Подаци су обрађени по засеоцима према домо-
вима како су били распоређени, идући од Бјелухе, 
преко Чакора и низ Велику до ријеке Лима, ради 
бољег прегледа. Претпоставља се да ови подаци 
нијесу потпуни, јер се сматра да је у очи рата у 
Велици било око 316 домаћинстава. 

Списак попаљених домаћинстава (кућа) у селу 
Новћићу дајемо као посебан прилог уз овај спи-
сак, јер је Новшиће било посебно село. 

Новшиће: 
Радисав Кнежевић, Микаиле Јокић, Пуниша Ј о -

кић, Никола Кнежевић, Василије Вучетић, Богдан 
Вучетић, Вуко Јокић, Вујадин Јокић, Гавро Јокић, 
Ж у ј о Јокић, Крсто Гојковић, Милутин Гојковић, 
Милета Вучетић, Драгиша Шошкић, Зари ја Јокић, 
Милован Јокић, Раде Јокић, Мико Кнежевић, Ву-
кашин Вучетић, Вукашин Кнежевић, Богдан Кне-
жевић. 

У устанку 1941. године, у овом селу запаљене су 
следеће муслиманске куће : I 

Чела Бучевића, Дано Бучевић, Елез Бучевић, 
Имер Бучевић, Цења ј Бучевић, Азем Бучевић, К а -
сам Мекуловић, Ука Мекуловић, Џемаиле Мекуло-
вић, Елез Мекуловић, Рама Мекуловић, Б а ј р а м 
Меховић, Исмет Меховић, Сељмон Меховић. 

Б О Р Ц И ;НОР-а 1941—1945. 
Бјелановић Веселин, Б јелановић Милосав, БЈС-

лановић Ђорђије, Б јелановић Раде, Вјелановић 
Војка, Бјелановић Војо, Б јелановић Р. Илија , Б ј е -
лановић Саво, Б јелановић Будимир, Б јелановић 
Милета, Б јелановић Вукосав, Б јелановић М. Илија, 
Бјелановић Милош, Бјелановић Радоје, Бошковић 
Кола, Бошковић Радомир, Бошковић Милан, Б о ш -
ковић Вешо, Бошковић Митар, Бошковић В. Ми-
лисав, Бошковић Милорад, Брковић Вукота, Б р к о -
вић Радоје, Благојевић Миодраг, Гојковић Војо, 
Гојковић Радота, Гојковић Младен, Гојковић Го-
луб, Гојковић Мигро, Гојковић Н. Душан, Гојковић 
Добрашин, Гојковић Р. Душан, Гојковић Л. Душан, 
Гојковић Радоња, Гојковић Милисав, Гојковић Ве -
лимир, Гојковић Зако, Гојковић Милета, Гојковић 
Н. Милутин, Гојковић Милоња, Гојковић М. Во ји-
слав, Гојковић М. Милутин, Гојковић Станоје Гој-
ковић М. Вуксан, Гојковић Вукман, Гојковић Ми-
лорад, Гојковић Радован, Гојковић Милан, Гојковић 
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Миљан, Гојковић Р. Милутин, Гојковић Радисав, 
Гојковић Вукајло, Гојковић М. Манојло, Јокић Све-
тислав, Јокић Властимир, Јокић М. Радован, Јокић 
М. Блажо, Јокић Радун, Јокић Драгомир, Јокић Го-
луб, Јокић Л. Богдан, Јокић ,Ђоко, Јокић М. Мика-
иле, Јокић С. Радомир, Јокић Н. Марко, Јокић В. 
Драго, Јокић Иван, Јокић Александар, Јокић А. Ми-
лорад, Јокић М. Радомир, Јокић М. Војислав, Јокић 
М. Ратко, Јокић .Милић, Јокић К. Лакић, Јокић К. 
Драгић, Јокић М. Драгић, Јокић Г. Вуко, Јокић Р а -
бија, ЈокићЈован , Јокић Добрашин, Јокић ЈБубомир, 
Јокић М. Гавро, Јокић Дакић Драгиша, Јокић Ми-
лорад, Јокић Петар, Јокић Г. Бранко, Јокић Дра-
гутин, Јокић Г. Ранко, Јокић 3. Милорад, Јокић 3. 
Милутин, Јокић Г. Вукадин, Јокић 3. Милован, Ј а н -
ковић Миличко, Јанковић Милан, Јанковић Ради-
воје, Јанковић Вујадин, Јанковић Михајло, Јанко-
вић Драгић, Јанковић Милован, Јанковић Манојло, 
Јанковић Миладин, Кнежевић Алекеандар, К н е ж е -
вић Војо, Кнежевић Радмила, Кнежевић Михаило, 
Кнежевић Миладо, Кнежевић Драгиша, Кнежевић 
Драго, Кнежевић Радун, Кнежевић Вучеља, Кне-
жевић Бранислав, Кнежевић Т. Мило, Кнежевић 
Вучко, Кнежевић Богић, Кнежевић Комнене, Кне -
жевић Власто, Кнежевић Душан, Кнежевић Б. 
Војо, Кнежевић Радивоје, Кнежевић Лако, К н е ж е -
вић Лука, Кнежевић Свето, Кнежевић Чеда, К н е -
жевић Миљан, Кнежевић Живко , Кнежевић Ми-
лош, Кнежевић Момчило, Кнежевић Крста, Кне -
жевић М. Добрашин, Лалевић Љубомир, Лалевић 
Милорад, Огњановић Илија , Огњановић Велимир, 
Огњановић Симо, Огњановић Арсеније, Огњановић 
Чедо, Огњановић Светозар, Огњановић Драга, ро-
ђена Митровић, Огњановић Р. Вукман, Огњановић 
Вуко, Поповић 3. Драго, Пауновић Раде, Пауновић 
Војо, Пауновић Недо, Пауновић Владимир, Пауно-
вић Вуко, Пауновић Добрашин, Пауновић Вукота, 
Пауновић Милун, Пауновић Богдан, Пауновић Дра-
гутин, Пауновић Божидар, Пауновић Милка, рође-
на Шошкић, Пауновић Љубомир, Пауновић Бранко, 
Петровић Милутин, Петровић Љубо, Петровић Чедо, 
Петровић Радуле, Петровић Момо, Петровић Ново, 
Петровић Саво, Радевић Михаило, радевић Војис-
лав, Радевић Максим, Радевић Владо, Радевић Б. 
Владо, Радевић Милић, Радевић Марко, Радевић 
Ранко, Радевић Милован, Радевић Батрић, Радевић 
Милорад, Радевић Раде, Радевић Драгиша, Радевић 
И. Драгиша, Радевић Вујадин, Радевић Војин, Р а -
девић Радош, Радевић Милинко, Радевић Милија, 
Радевић Савета, Радуловић Михаило, Радуловић 
Звонко, Радуловић Радисав, Радуловић Милорад, 
Радуловић Богдан, Радуловић А. Милован, Симоно-
вић М. Милован, Симоновић А. Милован, Симоно-
вић М. Вукашин, Симоновић Радомир, Симоновић 
Мијајло, Симоновић Божидар, Симоновић Радош, 
Симоновић Урош, Симоновић Милан, Стаматовић 
Мика, рођена Јокић, Стаматовић Војо, Стаматовић 
Велимир, Стаматовић Боро, Стаматовић Љубо, Ста-
матовић Власто, Стешевић Драго, Стешевић Р. Дра-
гиша, Стешевић Драгић, Стешевић Миладин, Сте-
шевић Миливоје, Стешевић Љубица, Стешевић Ми-
лорад, Стешевић Радисав, Стешевић Микосав, Сте-
шевић Вучета, Вучетић Миличко, Вучетић Милан, 
Вучетић Доброслав, Вучетић Г. Милорад, Вучетић 
Миливоје, Вучетић Петар, Вучетић Војин-Војо, Ву-
четић Мирко, Вучетић Јован, Вучетић Вукадин, 
Вучетић Вешо, Вучетић Митар, Вучетић Љубомир, 
Вучетић Бранко, Вучетић П. Драго, Вучетић Новак, 
Вучетић Радивоје, Вучетић Богдан, Вучетић Васиљ, 
Вучетић М. Драгутин, Томовић Драгољуб, Томовић 

Богдан, Томовић Мијајло, Томовић Јела, Томовић 
Милунка, Томовић Р. Мирко, Томовић Р. Милорад, 
Томовић С. Владимир, Томовић С. Радомир, Томо-
вић Урош, Томовић Саво, Томовић Војин, Вуковић 
Перо, Вуковић Мина, Вуковић М. Мило, Вуковић 
Милан, Вуковић Чедо, Вуковић Новица, Вуковић 
Радоје, Живаљевић М. Радоња, Живаљевић Шаков 
Радоња, Ж и в а љ е в и ћ Мираш, Живаљевић Вујадин, 
Ж и в а љ е в и ћ Милосав, Ж и в а љ е в и ћ Миличко, Ж и -
ваљевић Н. Душан, Ж и в а љ е в и ћ Митар, Живаљевић 
Љубо, Ж и в а љ е в и ћ Радисав, Живаљевић Ратко, 
Живаљевић Ристо, Ж и в а љ е в и ћ Милош, Ж и в а љ е -
вић Мијајло, Ж и в а љ е в и ћ Вукадин, Живаљевић 
Милета, Живаљевић М. Душан, Живаљевић М. Ми-
лан. 

Преко 80% бораца у току НОР-а постали су 
чланови Партије и СКОЈ-а и сви ратни официри. 

БОРЦИ ИЗ С. МЕТЕХА К О Ј И СУ У ТОКУ НОР-а 
Б И Л И У ВЕЛИЦИ. 

Џудовић Р. Радун, Џудовић Р. Радомир, Џудовић 
Р. Ратко, Џудовић Р. Милош, Џудовић Р. Радош, 
Џудовић Р. Миленко, Џудовић Р. Урош и Џудовић 
Р. Братислав. 

РАТНИ ОФИЦИРИ С. ВЕЛИКЕ 

Бјелановић 'Веселин мајор, Б јелановић Милисав 
капетан I . класе, Бошковић Радомир мајор, Вуче-
тић Г. Милорад мајор, Вучетић Војин капетан I. 
класе, Вучетић Мирко капетан, Вучетић Јован к а -
петан I. класе, Вучетић Петар капетан I класе, Ву-
четић М. Драгутин капетан I. класе, Вучетић Ву-
кадин капетан, Вучетић Р. Вешо п.поручник, Ву-
ковић Перо капетан I. класе, Вуковић Чедо мајор, 
Гојковић Војо п.пуковник, Гојковић Радота пуков-
ник, Гојковић Младен мајор, Гојковић Милисав 
мајор, Гојковић Голуб мајор, Гојковић Душан капе-
тан, Гојковић Радоња капетан, Гојковић Зако по-
ручник, Гојковић Велимир капетан, Гојковић Ми-
лета мајор, Гојковић Милоња капетан, Гојковић 
Радисав мајор, Гојковић Вука јло поручник, Ж и в а -
љевић Ш. Радоња капетан I. класе, Живаљевић 
Мираш п.пуковник, Ж и в а љ е в и ћ Миличко мајор, 
Живаљевић Вујадин п.поручник, Живаљевић Љубо 
поручник, Ж и в а љ е в и ћ Милета мајор, 'Јокић Свети-
слав капетан I. класе, Јокић М. Радомир капетан, 
Јокић Милић капетан, Јокић Б л а ж о поручник, Ј ан -
ковић Миличко Јлајор, Јанковић Драгић поручник, 
Кнежевић Власто капетан, Кнежевић Богић поруч-
ник, Кнежевић Ж и в к о капетан I . класе, Кнежевић 
Комнен поручник, Кнежевић М. Добрашин капетан 
I. класе, Огњановић Велимир мајор, Огњановић 
Светозар капетан, Огњановић Чедо капетан I класе, 
Пауновић Бранко пуковник, Пауновић Владо капе-
тан, Пауновић Вукота капетан, Пауновић Милан 
мајор, Пауновић Драго капетан, Пауновић Добра-
шин капетан, Петровић Радуле капетан I. класе, 
Петровић Чедо п.пуковник, Радевић Драгиша п.пу-
ковник, Радевић И. Драгиша поручник, Радевић 
Милован капетан, Радевић Раде поручник, Радевић 
Вујадин капетан I. класе, Радуловић Михаило по-
ручник, Радуловић Милорад п. поручник, Радуло-
вић Звонко капетан I. класе, Радуловић Вогдан 
капетан, Стешевић Драго капетан I. класе, Томовић 
Вогдан капетан, Џудовић Милош мајор, Џудовић 
Миленко п.пуковник, Џудовић Братислав капетан 
I. класе. 



ПОГИНУЛИ КАО ОФИЦИРИ НОВ-е 

Џудовић Урош, Кнежевић Чедо, Вучетић Ми-
личко, Вуковић Новица, Вуковић Радоје, Симоно-
вић Радомир, Петровић Љубо и Гојковић Миљан. 

РАТНИ КОМАНДИРИ ВОДОВА — 
МЛАЂИ ОФИЦИРИ 

Бјелановић Радоје, Бошковић Милисав, Вучетић 
Васил, Вучетић Драгољуб, Вучетић Бранко, Вуко-
вић Мило, Гојковић Милутин, Гојковић Воислав. 
Гојковић Радован, Живаљевић Митар, Живаљевић 
Милосав, Огњановић Илија, Јокић-Благојевић Мио-
драг, Јокић Радун, Јокић Драгић, Јокић Драгомир, 
Кнежевић Драгиша, Кнежевић Вучко, Кнежевић 
Душан, Кнежевић Радун, Кнежевић Бранислав, 
Пауновић Богдан, Пауновић Божидар, Пауновић 
Љубо, Радевић Ранко, Радевић Милинко, Симоно-
вић М. Милован, Симоновић Милан и Јоки Ратко. 

СПИСАК РВ ИНВАЛИДА ВЕЛИКЕ 

Бошковић Милан, Бошковић В. Милисав, Б ј е л а -
новић Ђорђије, Б јелановић Милка, Бјелановић 
Војка, Бјелановић Веско, Вучетић Милорад, Вуче-
тић Војин, Вуковић Чедо, Живаљевић Вујадин, 
Гојковић Милутин, Живаљевић М. Радоња, Гојко-
вић Никодин, Гојковић Милоје, Гојковић Вукајло, 
Гојковић М. Вуксан, Гојковић Милојев Манојло, 
Јокић С. Радомир, Јокић Радован, Јокић Лакић, 
Јокић Драгић, Јокић Александар, Јокић Ђоко, Јо -
кић Јован, Јокић Милић, Јокић Мика, Јокић Воји-
слав, Јанковић Милован, Кнежевић Бранислав, 
Кнежевић Ж и в к о , Кнежевић Драгиша, Огњановић 
С. Драга, Јанковић Драгић, Огњановић Р. Вукман. 
Огњановић Илија, Огњановић Велимир, Огњановић 
Вуко, Пауновић Бранко, Пауновић Владо, Петровић 
Ново, Поповић Предраг, Радевић Милован, Радевић 
Миладин, Радевић Војо, Радевић Вујадин, Радевић 
Радош, Радевић Марко, Стешевић Милорад, Стеше-
вић Миливоје, Стаматовић Љубо, Симоновић Урош, 
Симоновић. Милан, Томовић Јелена, Томовић М. 
Војо, Томовић Урош, Томовић Владо, Џудовић Ра -
дош, Џудовић Милош. 

У Велици живи још 70 цивила инвалида рата. 

ПОЛИТИЧКИ РАДНИЦИ И П Р И В Р Ж Е Н И Ц И 
НОП-а 

Бјелановић Миленко, Бјелановић Здравко, Б ј е -
лановић Ђоко, Бјелановић Даринка, Бјелановић 
Илија, Бјелановић Милена, рођена Лаловић, Б ј е л а -
новић Рајко, Бјелановић Душан, Бошковић Мена, 
Бошковић Даница, Бошковић Милић, Бошковић 
Драга, Бошковић Чедо, умро Бузић Савета, Бузић 
Милета, Бузић Милева, Гојковић В. Нада, Гојковић 
Гојко, Гојковић Раденко, Гојковић Р. Добрашин, 
Гојковић Манојло, Гојковић Стојанка, рођена Р а -
девић, Гојковић Милка, Гојковић Вида, рођена Ста-
матовић, Јанковић Радуша, Јанковић Мирка, Јокић 
Рајко, Јокић Мирошевић Вујадин, Јокић В. Милу-
тин, Кнежевић Веселин, Кнежевић Шаља, К н е ж е -
вић Љуба, Кнежевић Дола, К н е ж е в и ћ Бранко, 
Кнежевић Жарко, Кнежевић С. Богдан, Кнежевић 
Станија, Кнежевић Мирко, Лалевић Мара, Лалевић 
Вака, Новичевић Драгутин, Огњановић-Булатовић 
Р, Стојанка, Огњановић-Вучетић Р. Драга (била је 
илегални члан среског одбора АФЖ-а) , Огњановић 
Томо, Огњановић Мило, Огњановић Милка, Пауно-

вић Вукман, Пауновић Милош, Пауновић Тихомир, 
Пауновић Велимир, Пауновић Рака, Поповић Боро, 
Радевић Радомир, Радевић Илија, Симоновић Војо, 
Симоновић Величко, Симоновић Богдан, Симоновић 
Милисав, Симоновић Љубо, Стешевић Добро, Сте-
шевић Лепа, Томовић Милосава, Томовић Милија, 
Томовић Коса, рођена Вучетић, Томовић Страши-
мир, Томовић Драго, Вучетић Ђуро, Вучетић Миц-
ко, Вучетић Рабија, Вучетић јНикодин, Вучетић 
Драгомир, Вучетић Вукота, Вуковић Милутин, Јан-
ковић Милица, Вучетић Јован, Вучетић Милева, 
Вучетић Дивна, Вучетић Деса, Вуковић Момо, Ву-
ковић С. Јелена, Вуковић Вуче, Живаљевић Ми-
лош, Живаљевић Никола, Живаљевић Мило, Ж и -
ваљевић Зорка, рођена Мијатовић, Живаљевић 
Милан, Живаљевић Васо, Живаљевић Милорад, 
Живаљевић М. Милица. 

ОДБОРНИЦИ НАРОДНЕ ВЛАСТИ ОД 1941. до 1945. 
ГОДИНЕ 

Цудовић Милош, организатор органа власти 
НОП и први предсједник одбора у Велици. Гојко-
вић Миладин, Кнежевић Митан-Михаило, К н е ж е -
вић Александар, Јанковић Милан, Вјечник I скуп-
штине у Колашину, Пауновић Војо, Петровић 
Милутин, Радевић Зарија , Симоновић Радош, Си-
моновић Микош, Стаматовић Велимир, Вучетић 
Милан, Вучетић Миливоје, Вуковић Мина, Вуковић 
Вуксан-Вуле, Стешевић Радивоје, Вуковић Сава, 
Вучетић Радован, секретар. 

ОДБОРНИЦИ А Ф Ж - е 

Бошковић Мена, Вучетић Дивна, Стаматовић 
Мика, рођена Јокић, Кнежевић Дола, Кнежевић 
Стојанка, Лалевић Јованка-Вака, Стешевић Лепо-
сава, Симоновић Мага, Симоновић Илинка, Симо-
новић Станија, Стаматовић Јованка, Цудовић Је -
лица, Цудовић Зорка, Радевић Станка, Кнежевић 
Даница рођена Гојковић, Томовић Вукосава рођена 
Попадић, Пауновић Милосава Мика рођена Дашић, 
Симоновић Пољка рођена Вуковић, Раденовић 
Мика рођена Петровић. 

ОМЛАДИНСКО РУКОВОДСТВО 

Кнежевић Војо, Петровић Љубо, Стаматовић 
Мика рођена Јокић, Радевић Владо, Вуковић Сава, 
Џудовић Братислав, Стешевић Драго. 

ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕС УСАОЈ-а 1943. 
КОЛАШИН 

Гојковић Стојанка рођена Радевић, Стаматовић 
Мика рођена Јокић. 

УРОШ РАДОВАНА ЏУДОВИЋ 

Рођен је 1919. године у селу Метеху код Плава. 
Основну школу је завршио у Плаву. Гимназију је 
учио у Беранама (Иванград) и Пећи. Школске 
1939/40. године и 1940/41. године студирао је рома-
нистику на Филозофском факултету у Скопљу. 

Као ђак у Пећи, још од 1936. године, ради у на-
предно омладинским групама, а од 1938. године као 



члан СКОЈ-а . Пре капитулације бивше Југославије 
1941. године примљен је за члана Комунистичке 
партије Југославије. 

Како у гимназији, тако и на факултету истицао 
се у свим акцијама које су се изводиле под руко-
водством КПЈ . Због учешћа у студентским демон-

Џ У Д О В И Ћ У Р О Ш 

страцијама и штрајковима је затваран. Његова 
активност је запажена нарочито за време летњих 
распуста, када је живео у селу Беранима код Пећи 
и у свом родном кра ју у Плаву. Отворено је исту-
пао на мобама, излетима и другим скуповима ши-
рећи напредне идеје. Познати су његови револу-
ционарни говори 1939. године приликом сахране 
напредног омладинца из Велике, шофера Бранка 
Бошковића, као и приликом сахране припадника 
војне академије Мила Јокића, ко ји је био још као 
ђак /пећке гимназије организован у напредном 
омладинском покрету. 

У данима напада фашистичких сила на Југосла-
вију дошао је у Пећ, где се са групом комуниста 
пријавио као добровољац за одбрану земље. Пошто 
су одбијени од Војне команде у Пећи да добију 
оружје , пошао је за родни крај . Тих дана, почет-
ком маја 1941. године повезао се са партијском 
ћелијом која је радила на терену Плаво Гусињске 
I Величке општине. Ова ћелија се ускоро поделила 
и створена је партијска организација за терен Ве-
личке општине, у којој је он имао посебан задатак 
на припреми устанка. 

У јулском устанку 1941. године био је политички 
руководилац на сектору фронта Мурино—Јечми-
ште—Чакор. Његови говори одржани устаницима 
на Јечмишту и Чакору и другим местима фронта 
остали су у дубоком сећању преживелих бораца. 

Након јењавања устанка остао је у герили. При-
падао је Комском партизанском одреду, вршећи 
разне дужности на терену где је одред оперисао. 
Почетком 1942. године у борбама против четника 
око Маташева, истицао се необичном храброшћу, те 
је постао политички комесар Леворечког партизан-
ског батаљона „Миљан Вуков", чи ји је командант 
био Шћепан Ђукић. Априла 1942. године, када су се 
јединице из Црне Горе кретале за Босну, враћен је 

од стране Главног штаба за Црну Гору из Маковца 
на терен Андријевичког среза. Одатле је по задатку 
партијске организације, преко партијске везе пре-
шао за Пећ. Истицао се као илегални партијски 
радник у Пећи, па је од стране Обласног комитета 
упућен на политички рад у Северну Албанију, у 
Кукс, где су преостали насељеници из Метохије 
присилно отерани на рад. 

Тамо у Куксу је организовао међу радницима 
партијеку организацију, долазио у Призрен, доби-
вао директиве од Обласног комитета за Космет, па 
је априла 1943. године по директиви Обласног ко-
митета, заједно са Цветком и Вуком Турковићем, 
Радошем Џудовићем и другим комунистима, орга-
низовао и повео у Шарпланински партизански од-
ред око 150 људи. У том одреду постао је партијски 
руководилац, заменик политичког комесара одреда. 

У јесен 1943. године, под руководством делегата 
Врховног штаба НОВЈ-а друга Светозара Вукмано-
вића-Темпа, од партизанских одреда и партијских 
кадрова иза Македоније и са Косова, формирана 
је прва регуларна јединица, Прва Косовско-Маке-
донска, односно Македонско-Косовска бригада. У 
тој кадровској бригади он је постао комесар једне 
чете, а десети дан по формирању бригаде 21. XI 
1943. године погинуо је у јуришу у борби са бугар-
ским фашистима на планини Коз јаку код Кичева. 
Поводом његове смрти Штаб бригаде је издао по-
себну, познату наредбу број 3. којом је упозоравао 
борце и руководиоце на опрезности, јер таква пре-
терана храброст може /уништити кадрове. 

Био је висок, физички врло развијен, лепо гра-
ђен и снажан, био је високи интелектуалац и 
посебно добар говорник, па је као појава вршио јак 
утицај на људе и импоновао посебно младима. У 
гимназији је био један од најбољих ђака, тако да 
је скоро потпуно савладао француски језик који 
је касније на факултету студирао, а добро је знао 
и немачки језик. Био је правичан и дружељубив, а 
изнад свега мрзео је полтроне и улизице. О њему 
су писали његови ратни другови у „Борби", „Новој 
Македонији", „4 јулу", „Јединству", „Рилиндији" и 
другим листовима и то другови: Гојко Меденица, 
Ђоко Сојевић, Мито Миљковић, Петар Брајовић, 
З у ф е р Мусић, Вуко Турковић и други, а у едицији 
„У ватри револуције" опширнију биографију на-
писао је Милутин Фолић. 

Друг Петар Бра јовић генерал пуковник, на јед-
ном месту к а ж е : „ . . . и тада, када је Шарпланин-
ски одред доживео своју највећу кризу и када је 
већина бораца била без оружја , скоро без одеће и 
обуће, када се тотално гладовало, када су сви били 
исцрпљени до крајности и када је настало велико 
колебање код свих оних који су дошли, маркантно 
се истиче фигура друга Уроша, иако је сам до кра-
ја исцрпљен он не клоне духом, већ његов чврст 
карактер и његова постојаност, као човек и рево-
луционар долази до пуног изражаја . Он улаже 
максимум напора да спречи осипање одреда, уноси 
оптимизам и ведрину, говори о перспективи и баш 
у тој на јтежој ситуацији због своје посебне актив-
ности и због непоколебљивог држања постављен је 
за партијског руководиоца одреда, односно за заме-
ника комесара одреда. И заиста, већ јулских дана 
Шарпланински одред излази из кризе. Одред по-
стаје мешовит. У њему има Срба, Шиптара, Црно-
гораца, Македонаца и других. Урош интернациона-
листа из раних дана, интензивно као партијски 
руководилац ради на развијању братства и једин-



ства не само у одреду него и код становништва 
када са њима долази у д о д и р . . . Друг Урош је био 
типичан пример човека којег је требало обуздавати 
за време борбе. Он је пример човека борца, револу-
пионара који је својим примером давао на ј јача 
предавања о храбрости и моралу и најбоље васпит-
не мере за све остале борце, како се треба борити 
против непријатеља". 

МИЛОШ Р. ЏУДОВИЋ, рођен је у селу Метеху, 
код Плава, 1921. године, од оца Радована и мајке 
Јелице. 

Основну школу је завршио у Плаву, а гимназију 
у Пећи. За време школског распуста чувао је стоку 
и бавио се пољопривредним радовима као и остала 
деца и младићи у његовом селу. Студирао је на 
Филозофском факултету у Скопљу од школске 
1939. до 1941. године. 

Као ђак гимназије у Пећи припада од 1936. го-
дине илегалној напредној омладинској организа-
цији. У СКОЈ је примљен 1938. године, а за члана 
Комунистичке партије Југославије марта 1941. го-
дине. 

На скопском факултету је активно учествовао у 
револуционарном студентеком покрету. Због тога је 

Џ У Д О В И Ћ м и -
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1940. године ухапшен и по казни упућен у Велес на 
одслужење војног рока. Из војске је пуштен због 
болести и наставио са студирањем и револуционар-
ним радом. Јануаре 1941. године ухапшен је у 
Скопљу и протеран у Смедеревску Паланку у кон-
центрациони логор. У концентрационом логору 
остаје до 30. марта 1941, године, када је логор ра-
спуштен. Тада је дошао кући у село Беране, код 
Пећи. Ту се одмах укључује у рад Партијске орга-
низације. После априлског рата и капитулације 
бивше Југославије прелази у Црну Гору у своје 
родно место. Одмах се укључио у рад организације 
К П Ј у Плаву. 

Активно је учествовао у припремама устанка, а 
посебно у стварању организација СКОЈ-а, а од јул-
ског устанка 1941. године па све до кра ј а рата 

оружано учествује у народноослободилачкој борби 
и револуцији. Био је борац у Комском партизан-
ском одреду и у оружаној герили на терену Андри-
јевичког среза до октобра 1943. године. У том 
периоду био је организациони секретар среског ко-
митета СКОЈ-а, партијски руководилац, односно 
руководилац НОП-а на терену неких општина 
Андријевичког среза (Величке, Шекуларске и дела 
Полимске и Плавске Општине), заменик комесара 
чете Андријевичко-Беранског батаљона. Од октобра 
1943. године па до јуна 1944. био је у IV црногор-
ској пролетерској бригади, у руководству СКОЈ-а 
IV батаљона, где је јануара 1944. године рањен и 
у току лечења постављен за политичког комесара 
болнице ове бригаде. 

По повратку бригаде из Србије јуна 1944. године 
поново је одређен на партијски рад у срезу Андри-
јевичком. По ослобођењу Плава септембра 1944. 
постављен је за политичког комесара Команде 
места у јПлаву (за терен Плава, Гусиња, Мурине и 
Велике). Касније је постављен за комесара Коман-
де места у Андријевици, а крајем новембра 1944. 
године по партијском задатку долази на Косово. 
Еио је од кра ј а новембра 1944. до марта 1945. годи-
не политички комесар Команде места у Приштини, 
а од марта 1945. до јуна 1945, то јест од укидања 
Војне управе, комесар Команде Војног Подручја у 
Косовској Митровици. Резервни је мајор ЈНА. 

НОЛИТИЧКИ РАД У ВЕЛИЦИ ОД 1933. ГОДИНЕ 
ДО УСТАНКА 1941. ГОДИНЕ 

Саво Петровић је први Величанин који је по-
пуларисао комунизам, велику октобарску соција-
листичку револуцију и њеног вођу бесмртног Ле-
њина, а први Величанин који је 1936. год. примљен 
у К П Ј био је Радоје Бошковић „Руђер". Сјећам се 
и Велимира М. Кнежевића, комунисте-револуцио-
нара који је 1941. године, погинуо у Београду. 

Од 1936. године међу Величанима се одвија врло 
интензиван политички рад. На разним скуповима 
читали смо илегалну партијску литературу, а нешто 
касније смо добијали и лист „Пролетер". У том пе-
риоду редовно смо организовали прославе пригодом 
1. ма ја међународног празника радничке класе и 7. 
новембар дан прве социјалистичке револуције. Ко -
ристили смо сваку могућност у разобличавању мо-
нархије ненародног режима. На сахранама, разним 
весељима и саборима увијек смо проналазили мје-
ста ријечима које су изазивале револт код малог 
броја реакционара. У црногорском колу пјевали 
смо пјесме: „Ој Русијо ма јко среће ко за тебе мри-
јет неће". „Ово коло што се креће на Руеију пуцат 
неће итд." Приликом избора за народне посланике 
политичка борба се силно распламсавала. Предузи-
мали смо разне акције да би кандидат опозиционе 
листе З у ф е р Мусић добио што више гласова. 
Успјех је био очигледан, поготово кад се зна да је 
на владиној листи био познати демагог оног вре-
мена Новица Поповић. 

Када је Републици Шпанији запријетила опас-
ност од фашистичке авети, нас неколицина смо 
пошли с намјером да се боримо као добровољци, 
али наш пут се несрећно завршио у Пећи. Када 
нам није успјело да се уврстимо у редове бораца 
за одбрану слободе шпанског народа, организовали 
смо прикупљање добровољних прилога за слање 
нашима који су већ тада чамили у логорима по 



Француској. Успјех ове акције био је изнад свих 
очекивања и мало је било оних који се нису ода-
звали. 

На вечерњим сијелима у свим засеоцима Велике 
разлијегале су се пјесме о руским бољшевицима, а 
нарочито је била популарна пјесма о Мирку Срезн-
тићу, студенту који је погинуо на барикадама у 
Београду приликом студентских демонстрација. 
Пјесму о Мирку пјевали су и чобани по Чакору, 
Јечмишту и Мокри планини. 

Када је земљи запријетила непосредна опасност 
од фашизма и у Велици су одјекивале пароле 
„Боље рат него пакт", „Боље гроб него роб". Када 
се сликовито прикаже политички рад, разне акци-
је, борбе и затвори и све то повеже са оружаном 
борбом од 1941. године, до 1945. године, просто је 
невјероватно колико је Велика као село доприни-
јело нашој борби. Овакви успјеси постигнути су 
захваљујући томе, што се величка омладина благо-
Еремено повезала са комунистима и омладином: 
Улотине, Грчанице, Мурине, Машнице, Пепића, 
Брезојевића, Плава и Војно села. 

Међусобно повезивање и упознавање стварало је 
изванредну политичку^ климу и повјерење међу 
нама. Кад евоцирам ове успомене радо се присећам 
оних интелигентних момака — већином комуниста: 
Шошкића Вида, Гавра, ЈБуба и Давида, Влаховић 
Манојла, Богића и Милорада, Ћ у л а ф и ћ Милорада, 
Васа, Милана, Вука и Миодрага-Меда, Дедовић 
Петра, Делетић Бранка, Кастратовић Манојла, 
Ђорђијевић Гојка и Драга. Зоговић Бода и Вуја, 
Крџић Илије, Милачић Милије, Поповић Предрага, 
Башић Бећа, Чађановић Божа, Шахмановић Хајра, 
Метовић Бајрама, Реџепагић Емина и Јусуфа, Тур -
ковић Вука, Цветка и Мита, Лазовић Вујадина и 
других. Сви су они мање-више имали и по неку 
родбинску везу са нама у Велици — поред оне 
идејне и класне борбе које су нас зближавале. Ми 
смо имали срећу што смо у нашој средини имали 
комунистички оријентисане учитеље. Податак да је 
90°/'о ученика Милована Шошкића активно учество-
вало у НОР-у то најбоље потврђује. Уочи рата сам 
извјесно вријеме радио у Пећи и убрзо сам се по-
везао са Радојем Бошковићем, Милијом и Радоми-
ром Банашевићем и Павлом Бабиним. Често смо се 
еастајали у к а ф а н и „Корзо" коју је држао друг 
Аца Марковић, где је једна колективна слика са 
једног таквог састанка пала у руке полиције. Одго-
ворност нијесмо могли избјегнути. Ја сам неколико 
дана лежао у затвору, а затим су ме по наређењу 
ереског Удачелника Света ! Поповића стражарно 
спровели за Велику. У Велици се тада човјек осе-
ћао слободан и поносан и то онако као кад би се 
нашао међу друговима у Витомирици. Овакву си-
гурност пружали су симпатизери Партије који су 
себе сматрали убијеђеним комунистима: Кнежевић 
Леко, Чедо, Радмила и Радивоје, Пауновић Војо. 
Вучетић Милан, Симоновић Радош и Јокић Дра-
гиша, који је на дан устанка први развио црвену 
заставу на Челиграду. Напомињем да у Велици 
није било партијске организације до 1941. год. али 
је организовани политички рад био на висини бла-
годарећи искреним пријатељима Партије ко ји су 
по сто пута положили испит кроз бројне акције и 
сталне политичке борбе које су са успјехом вођене 
за велике идеале и циљеве К П Ј . 

Величани су нашли и трасирали свој пут — пут 
борбе и револуције благодарећи у првом реду сле-
дећим друговима и другарицама: Бошковић Бранку, 

Богдану, Вуку, Мени и Пољки, Бјелановић Зоку , 
Брковић Милораду, Бузић Вуксану, Гојковић Миг-
ру, Воју, Манојлу и Раденку, Дракуловић Пуниши. 
Кнежевић Чеду, Леку, Власту, Бранку, Радуну, С. 
Вогдану, Миладу, Свету, Божини, Вучељи, ХЛом-
чилу, Душану, Радмили, Михаилу, Миленку, Доли, 
Стојанки и Драги, Лалевић ЈБубу и Ваки, Живаље-
вић Вујадину, М. Милошу, Миливоју, М. Душану, 
Митру, М. Радоњи и ЈБубу, Вучетић Милану, Гавру, 
Миливоју, Никодину, Василу, Вушу, Г. Милораду, 
Воју, Мирку, Миличку, Бранку, Пуниши и Дивни, 
Вуковић Милутину, Мини, Симу, Вулу, Шаку, Перу, 
Сави и Зорки, Огњановић Нову, Вуку, Арсенију, 
Илији, Чеду Вешу, Светозару и Вукману, Пауно-
вић Воју, Милу. Бранку, Вуку и Раду, Петровић 
Милутину, ЈБубу, Радулу, Вују, Чеду и Јованци, 
Јанковић Милану, Миладину, Миловану и Милици, 
Радевић Зарији, Војину, Милану, Милу, Бошку, 
Радевић Илији, Драгиши, Владу и Ранку, Симоно-
в-лћ Радошу, Радмиру, Миловану, Богдану, Вука-
шину, Мијајлу, Воју, Петру, Илинки, Вуци и Маги, 
Стаматовић Велимиру, Воју и ЈБубу, Стешевић Ми-
косаву, Драгу, Милораду, Радивоју, Миладину, Ле-
посави и Божини, Поповић Вешу, Вуки и Бору, 
Попадић Свету, Леку, Воју и Владу, Јокић Кују , 
Андру, Станији, Стамату, Станоју, Милораду, Све-
тиславу, Голубу, Драгиши, Блажу , Бранку, Ву ја -
дину, Миловану, Марку, Ранку, Радуну. Лакићу, 
Вуку, Ратку и ЈБубу, Томовић Рељи, Драгољубу, 
Владу, Радомиру, Милији, Богдану и Саву, Микић 
Мирку и Крушки, Гогић Саву, Бучевић Чел-мано, 
Радуловић Петру, Михаилу и другим. 

Овако велики број симпатизера створио је ј ак 
бедем сваком туђем реакционарном деловању, па је 
за то Велика одлучујући бој спремно дочекала. На 
дан капитулације бивше Југославије жандарми су 
искористили последњу шансу и грдно премлатили 
Лека Кнежевића којег су убрајали у опасне кому-
нисте. 

Прије уласка окупатора у Андријевицу, срески 
начелник Раде Ж и в а љ е в и ћ је по наговору спалио 
сву поверљиву архиву и тако је непријатељу оне-
могућено да одмах не уђе у траг комунистима и 
њиховим симпатизерима. Историјског дана за Црну 
Гору и срез Андријевачки Велика је стопроцентно 
устала у борбу против окупатора и око осам часова 
читав Велички одред био је на положајима који 
су се протезали од Челиграда, преко Јечмишта, Ча -
кора, Ваганице па све до Мокре планине. Наше 
снаге под командом ђенерал-штабног мајора Ми-
личка Јанковића ко ји се ставио на располагање 
руководству устанка истог дана су нешто око чети-
ри часа порушиле и спалиле све телефонске сту-
бове и мостове на Чакору низ Б јелуху и у Котло-
вима. 

Велички одред је ;тринаест дана упорно бранио 
своје положаје и успјешно одољевао бројно и тех-
нички јачем непријатељу. Под великим притиском 
кадмоћних италијанских снага и баџибузлука са 
Космета, Плава, Гусиња и сјеверне Албаније били 
смо присиљени на повлачење које је почело 01. 08 
1941. год. У овим борбама окупатор и његови пома-
гачи имали су 25 мртвих и више рањених а Ве-
лички устаници 11 мртвих и рањених. Велика је у 
току устаничких борби читава спаљена и потпуно 
опустошена. 

У јесен 1941. год. у Велику је по задатку дошао 
за партијског руководиоца Милош Џудовић који је 



одмах почео окупљати у првом реду познате дру-
гове из партијског периода, а посебну пажњу по-
клањао је величкој омладини. У то вријеме орга-
низацију СКОЈ-а сачињавали су пет чланова и то: 
Симоновић Радомир, Петровић ЈБубо, Јокић Мика, 
Џудовић Братислав и Војо Кнежевић који је исто-
времено био секретар. СКОЈ-евска организација се 
брзо масовила и до маја 1943. год. бројала је више 
од 30 чланова. Овај број се и даље стално повећа-
вао. Радио је и Општински комитет СКОЈ-а . Са-
станцима комитета често је присуствовала друга-
рица Милица Мушикић. Долазак Сава Митровића 
у Велику био је велико охрабрење и помоћ. Ско-
јевци и најбољи омладинци су прикупљали: одећу, 
с р у ж ј е и муницију, учествовали у изградњи скло-
ништа за партизанске илегалце, организовали при-
редбе на којима су издвојени разни скечеви поли-
тичке садржине уз обавезно пјевање шаљивог 
врапца. Нарочито је омладина била активна у при-
премању разних прослава. На јтеже ратне 1942. го-
дине, импровизовали смо прославу 7. новембра — 
дана када је руски пролетаријат раскинуо окове 
капитализма. А 1. маја 1943. год. свечано је обеле-
ж е н у свим засеоцима Велике. Није било ниједне 
рзскрснице на којој нису освануле истакнуте па-
роле посвећене празнику. Цијела Велика је била 
обасјана унакрсним ватрама са Главице, Кодре и 
Ћемена Јанковића. Велики број СКОЈ-еваца и омла-
динаца били су наоружани и ноћу су патролирали 
са одређеним задацима. Подсећам и на то да су 
земунице врло мало коришћене, јер су илегалци 
били омиљени другови и скоро свака кућа у Ве-
лици могла је бити сигурно склониште, но ради 
предострожности већином смо се ослањали на про-
вјерене пријатеље Партије. Кнежевић Лека, Долу, 
Радмилу и Миленка, Вучетић Милана, Миливоја, 

Никодина, Милосаве и Вукадина, Џудовић Фиља, 
Петровић Милутина, Огњановић Нова са синовима, 
Стешевић Лепе, Бузић Вуксана, Вуковић Милути-
на, Мине и Вула, Радевић Влада и Мила, Лалевић 
Ваке, Бошковић Мене, Стаматовић Велимира, Јо -
кић Леше, Симоновић Радоша, Богдана, Станије и 
Микоша, Гојковић Мигра и многих других. Храну 
су давали сви који су је имали, сем малобројних 
којима се нијесмо ни обраћали. Поред Милоша Џу-
довића који је био стални директивни партијски 
руководилац, повремено су долазили и: Саво Мит-
ровић-Мали, Милица Мушикић, Милорад Ћулафић, 
Манојло Влаховић, Видо Шошкић, Вуко Тмушић, 
Тодор Војводић-Ђедо, Ха јро Шахмановић, Ј у с у ф и 
Емин Реџепагић, Радмила Кнежевић, Вука јло К у -
каљ и други. Њихово присуство било нам је драго-
цено, а њихови животи у нашој средини били су 
обезбеђивани са пуно одговорности и савјести за 
безбедан рад. Била је срећна рколност и то што у 
Велици није било ниједног шпијуна, мада се зна 
да је био један мали број политичких противника 
који су шапатом радили, а никада и нико гласно, 
јер су осјећали да су мали, немоћни и усамљени. 

Дакле, Велика је у току цијелог рата била и 
остала сигурна партизанска база, а неприступачна 
н негостољубива за све остале. Сви покушаји Риза 
и Шемса Феровића, Новице Поповића и Вуксана 
Гојковића, да је приволе на сарадњу остали су без 
успјеха. Због своје непокорности Велика је послед-
њи пут платила крвави данак какав се не памти 
у Ц. Гори 28. јули 1944. год. 

На кра ју опште је познато да је око 50 чланова 
Партије и С К О Ј - а дало сво је младе животе храбро 
се борећи за слободу и ослобођење наше домовине. 

В. КНЕЖЕВИЋ 

27. ЈАНУАР 1937. ГОД. 

Центар Велике, звани ханови, представљали су 
један културни центар за село Велику, где су се 
одржавали разни зборови и друге свечаности пово-
дом вјерских и других празника. 

На тим свечаностима Величка омладина и други 
патриоти, под утицајем комунистичке Партије и 
интелектуалаца често пута су испољавали мржњу 
против разних поступака ненародног режима, који 
се испољавао на сваком кораку друштвеног и лич-
ног живота. 

27: јануара 1937. год. на „Савин дан", одржана је 
у знаку школског празника једна велика свечаност 
уз присуство преко 250 Величана, посебно омладике 
разног узраста. 

На овој евечаности као гост присустзовао је Зо-
говић Вујадин-Вујо, један од нај напредниј их сеља-
на села Пепиће, и предратни члан СКОЈ-а, који је 
овом приликом дошао код своје сестре Станије 
Кнежевић у Велици. 

Народ је по обичају за овај школски празник, 
донео од својих кућа доста пића и разних мезет-
лука. Сећам се, тога дана снијег је био доста ве-
лики, али је дан био сунчан и топао. 

Симпатије према комунистима испољавале су се 
ношењем црвених кошуља и кравата, па је тог 
дана неколико омладинаца било у црвеним кошу-
љама, које су нам ма јке по нашој ж е љ и бојале у 

првеној боји и када би се од игре ознојили све нам 
је боја по лицу и телу остајала. 

Већ око 12 часова почело је опште народно ве-
сеље, где су се пјевале разне борбене пјесме из 
прошлих ратова и друге које је Величка омладина 
по разним скуповима пјевала. Два жандарма за 
контролу и ред стално су шетали нешто даље од 
нас, одбијајући позив да се укључе у наше весеље. 

Пошто се народ мало понапио, у том расположе-
њу кренуло се уобичајено црногорско коло, јер 
кафана Алексе Гојковића и ако је била преко 100 
ш2 није могла да прими све присутне, па се коло 
играло испред кафане . 

Пјева јући разне пјесме у колу, Зоговић Вујадин 
започео је пјесму „Ој да ми је и да смијем Црвен 
барјак да развијем, да се шетам Л е њ и н градом са 
Црвеном Руском гардом". Сви присутни пјевали су 
ову пјесму, можда неки и несвјесно, али омладина 
сигурно свјесно и са одушевљењем. У том располо-
ж е њ у у коло је ускочио Вучета Мирко и громким 
гласом викнуо „Живјела Совјетска Русија". Многи 
прихватише ову паролу и нико од присутних није 
реаговао, без обзира на непосредно присуство ж а н -
дарма. Симоновић Богдан, ја и још неки испалисмо 
у колу по неколико метака из својих скривених 
пиштоља. Један од присутних жандарма, приђе 
ближе колу да би са једног брежуљка препознао 
ко све пјева, пуца и узвикује забрањене пароле. 
Жандарм не гледајући испред себе одједном се у 
ходу оклизнуо и пао читавом дужином тела, а 



шапка му са главе далеко паде у водени јарак. Ја 
му у том моменту гласно рекох да ти се у шапку 
попишам. Због његовог пада и мојих ријечи које 
сам му рекао, у народу наста општи смијех и доба-
цивање, међутим, други жандар хитно пође до 
жандармеријске станице и доведе пар жандарма 
ради појачања. Пјесма и игра и даље није преста-
јала, која се и после мрака наставила у к а ф а н и 
до касно у ноћ. 

Нешто око 22 часа почели смо се разилазити, 
јер смо видјели да жандарми нешто спремају, мада 
нисмо знали да су нам они, предходно на путу 
према својим кућама, поставили засједе. Кад смо 
нас једна група наишла поред пекарске радње, Ву-
четић Вукадина, наоружани жандарми изашли су 
из засједе и из те групе издвојили: Јокић Драгишу, 
Вучетић Мирка и мене и све тројицу насилно од-
вели у жандармериску станицу. Нешто касније у 
станицу су, исто тако, стражарно довели Кнежевић 
Воја, Симоновић Вогдана и Симоновић Радомира. 
Хапшење те ноћи избјегао је Зоговић Вујадин, 
мада је другог дана пронађен и ухапшен. 

Саслушавање нас шесторице наизменично тра-
јало је скоро до зоре, мада нисмо признали да смо 
правили неки неред, али смо ипак присилно пот-
писали саелушања, како је то њима одговарало. 

Натјерали су нас да свлачимо црвене кошуље и 
кравате. Симоновић Богдану одузели су и пиштољ 
за којег је посједовао дозволу, а ја сам мој успутно 
бацио у снијег, јер нисам имао дозволу за њега. 

Сутрадан око 7 часова све су нас пустили, саоп-
штава јући нам да се не удаљавамо од својих кућа. 
Истог дана извршили јсу претрес наших кућа, где су 
Воју Кнежевићу откивали чак и собни патос тра-
ж е ћ и партиски материјал, а после два дана су нас 
поново позивали и саслушавали, присиљавајући да 
кажемо и оно што није на скупу говорено и пјева-
но. Отац Гавро и стриц Миливоје, интервенисали 
су код командира жандармериске станице у Велици 
(мислим да се по презимену звао Челебић родом из 
Љешанске нахије) због хапшења и малтретирања. 
Међутим, ова интервенција није успјела јер су 
Гавро и Миливоје, често говорили нама и другима 
о великој слободарској Русији, што је и њима било 
познато, тако да смо сви скупа, после десетак дана 
добили решења од Среског начелника о новчаном 
к а ж њ а в а њ у од по триста динара, а Вучетић Мирко, 
као „највећи кривац", према свједочењу једног 
жандарма, к а ж њ е н је био затвором од десет дана, 
штб је и одлежао у андријевачком затвору. 

ВУЧЕТИЋ МИЛОРАД 

НАША БОРБА ЗАХТИЈЕВА 

Негдје у другој половини августа 1944. године, 
са три-четири партизана, дошао сам у Велику. На-
пшли смо на страшан призор. Куће су биле попа-
љене, а око згаришта су се окупљале групе стараца 
и жена да сахране још несахрањене остатке убије-
них у покољу који је извршен 28. јула 1944. године. 
У горњем к р а ј у Велике и на Чакору још су били 
дјелови њемачке дивизије „Принц Еуген" и њихо-
вих слугу из дивизије „Скендер Бег" саетављене од 
изда јника албанског народа с Косова, које су не-
што раније извршиле покољ народа Велике. Још 
се оејећао задах несахрањених лешева и дима са 
згаришта. 

Посматрао сам Велику, то село које је паљено 
три пута од устанка 1941. године, то херој-село и 
село мученика. Сјећао сам се како су априлских 
дана 1941. године колоне избјеглица, црногорских 
насељеника са Косова и Метохије, што су их гони-
ли неки до лудила шовинизмом раз јарени квис-
линзи који су над њима искаљивали бијес за 
22-годишње великосрпско угњетавање, прелазиле 
Чакор, по снијегу, гладне и изнемогле и како их је 
Велика прихватила као своју на јближу родбину. 
Касније су у Велики нашли уточиште и избјеглице 
које су слуге окупатора протјерале из Плава, Гу-
сиња и околних села. 

Маја 1941. године формирали смо у Великој 
прву партијску ћелију. Чедо Кнежевић, Радош Си-
моновић, Лека Кнежевић, Војо Пауновић и Милан 
Вучетић били су први Величани које смо кандидо-
вали за чланове Партије. 

Многи комунисти и чланови СКОЈ-а из Велике 
нијесу више међу живима. Неки су умрли у ф а ш и -
стичким логорима и затворима далеко од свога 
краја , а многи су погинули у пролетерским брига-
дама. Они и не зна ју шта се 28. јула 1944. године 
догодило с њиховим породицама. Чедо Кнежевић. 
Љубо Петровић, Радомир, Мија јло и Вошко Симо-

новић, Војо Стаматовић, Љубо Лалевић, Миљан 
Гојковић, Новица Вуковић, Владо, Сено и Миљан 
Џудовић, браћа Радевићи, Јокићи, Бјелановићи и 
многи други борци из Велике, пали су на разним 
бојиштима наше земље као пролетери. Радош Си-
моновић, Марко и многи други су у фашистичким 
логорима. Остали комунисти и родољуби су били у 
разним јединицама НОВ, а они старији су се вра-
тили да сакупљају и сахрањују остатке својих уби-
јених породица. 

Посматрајући то спаљено село, сјетио сам се 
устаничких дана 1941. године, када су Величани, 
на вијест о устанку и борбама у Андријевици, без 
ичијег наређења разоружали карабињере, док су 
се жандарми бивше Југославије разбјежали, за-
једно са карабињерима у Великој. Величани су по 
распореду из прошлих ратова, по племенским че~ 
тама, изашли на положаје према Плаву и Ругови, 
јер су очекивали напад са тих страна. Међу њима 
су били сви чланови Партије, кандидати, скојевци 
и други организовани омладинци. Квислиншке 
банде из Плава и Гусиша одмах су напале оближ-
ња православна села. Запалила их. Похапсили 
жене, дјецу и старце који нијесу успјели да по-
бјегну. Стријељали неколико десетина невиних 
људи у Плаву и напали, заједно са фашистичким 
бандама из Пећи, на Велику. Неколико дана во-
диле су се тешке борбе на свим положајима од 
Лимског моста до Ваганице. Али, када су јаке не-
пријатељске снаге продрле у Брезовице и почеле 
да пале куће као раније у Војном Селу и Метаху, 
наши положаји су се почели осипати. Остале су 
мање групе око комуниста, док су остали хитали 
да спасавају породице. У Велику су од Кодре, са 
Јечмишта и Чакора, у п а л е ' ј а к е фашистичке снаге. 
Настала је паљевина, убијање оних који се нијесу 
могли склонити, п љ а ч к а . . . У збијеговима је на-
стала пометња. У тим тешким часовима петоколо-
наши су ширили панику, тражили спас од окупа-
тора и нападали комунисте „који попалише Ве-



лику" и „ко.1и су браћа са Турцима", да би на нас 
бацали кривицу за паљевине, за патње народа у 
збјеговима, да би нас одвојили од народа. 

По повлачењу са Чакора формирали смо фронт 
на Сјекирици и Мокри, од бораца из Велике, Р ж а -
нице, Машнице и Грачанице под командом мајора 
Миличка Јанковића. Но, и поред борби које су 
тра јале до 5. августа 1941. године, под притиском 
јаких италијанских снага и уз помоћ њихових 
слугу из Плава и Гусиња, сјеверне Албаније и Ко-
сова, устанак је привремено угушен. Кад је августа 
1941. устанак привремено угушен могао се начини-
ти тужан биланс. Биланс је био врло тежак. Поги-
нуло је неколико десетина устаника, око 1500 кућа 
у Великој, Ржаници, Машници и другим селима је 
запаљено, цјелокупна имовина, коју су генерације 
стварале, била је опљачкана, или уништена. Народ 
је живјео у збјеговима, по планинама и шумама, 
далеко од свога огњишта. 

Тек у јесен народ се почео враћати у Велику, на 
згаришта својих кућа. Требало је направити неко 
склониште над главом, да би се преживјела зима 
која је долазила. Требало је обезбиједити храну, 
јер је љетина била потпуно уништена. Радило се и 
дању и ноћу. Било је тешко, јер је и алат био 
опљачкан. Неколико људи је до првих сњегова 
успјело да покрије куће, други су правили колибе, 
или просто уз зидину спаљене куће наслањали 
греде и покривали гранама и талом, те испод тога 
склањали своје породице. Тако су чекали зиму 
1941/42. Приликом повратка из збјегова сви одрасли 
мушкарци морали су Италијанима предати пушке. 
Касније су вулнетари на њих вршили притисак да 
поново предају пушке. Комунисти су настојали да 
се што више оружја сакрије и сачува, па су поје-
динци продавали и последње што је остало од 
стоке, или неке друге имовине, да би купили 
пушку. 

У прољеће 1942. године ваљало је обрадити 
земљу, али није било запреге, алата и сјемена. 
Иако је уз велике напоре и сналажења добар дио 
земље је засијан, у љето 1942. године у Великој је 
наступила страховита глад. И управо тада четници 
из Шекулара и Полимља наваљивали су на Вели-
чане да створе четничку организацију, па да добију 
храну 'ц оружје од окупатора. Преко неких својих 
људи формирају такозвани Национални одбор, кри-
јући од већине његових чланова његову праву 
намјену и говорећи им да је то одбор за борбу про-
тив окупатора „кад дође вријеме" и против „Ту-
рака". Такође су одредили несуђене командире чет-
ничких чета, које се никада у Великој нијесу 
формирале. Тада и власт из Плава покушава да 
мобилише омладинце у такозвану албанску војску. 
Међутим, сви ти покушаји су пропали, а Величани 
су храбро подносили и глад, и терор, и све тешкоће 
и притиске, чврсто везани за Народноослободи-
лачки покрет. 

Народноослободилачки покрет је у Великој имао 
дубоке коријене. Почетком 1942. године обновљен 
је рад Партије и СКОЈ-а у Великој. По задатку 
Среског комитета, у Велику је дошла група илега-
лаца да помогне комунистима и родољубима у 
организовању борбе противу окупатора и његових 
слугу. Мислио сам на те тешке дане и сјећао сам 
се како су тада радили чланови СКОЈ-а : Војо Кне-
жевић, Радомир и Мија јло Симоновић, Мика и 
Марко Јокић, Радомир и Братислав Џудовић, Перо 

и Новица Вуковић, ЈБубо Петровић, Владо Радевић, 
Миљан Гојковић, Љубо Лалевић, Радоња Ж и в а љ е -
вић, Раба Кнежевић и други. Сјећао сам се како 
смо имали јаку 'омладинску организацију, а такође 
и много старијих људи патриота, као и старијих 
жена које су нас, партизане илегалце, свесрдно 
прихватале и помагале. Био би то велики списак 
да се сви именују. Њима захваљујући, Велика је, 
поред Машнице, у 1942. години, на јтежој години за 
НОП у Андријевачком срезу, постала тврђава Н а -
родноослободилачког покрета. Те године од парти-
занских јединица у Срезу Андријевачком остале су 
само групе ;комуниста и илегалаца. Над нашим по-
родицама спровођен је страшАн четнички терор. 
Власти на терену такозване Велике Албаније слич-
но су поступале са припадницима НОП-а и нашим 
породицама. Али Велика је била сигурна база за 
илегалце. У њој су краће или дуже боравили иле-
галци: Мирко Арсенијевић-Глибо, Милорад Ћ у л а -
фић, Љубо, Видо и Радојица Шошкић, Милован 
Делетић, Манојло Кастратовић, Бранислав, Добра-
шини и Војо Зоговић, Видоје Бракочевић, Милица 
Мушикић, Бећо Башић, Вуко Тмушић, Манојло 
Влаховић, Вуко Турковић, Саво Митровић, Ђоко 
Пајковић и многи други, ко ји су пружали велику 
помоћ НОП-у на овом терену, а кра ј ем 1942. године, 
у нашој бази, у колиби Радоша Симоновића, неко-
лико дана су боравили Станко Бурић и Војо Лак -
чевић, које је Врховни штаб НОП из Босне упутио 
за Косово. Ни један илегалац у Велици није на -
страдао, или био проказан. 

Кра јем 1942. године, наш утицај у Велици био 
је тако ј а к да су се неки Величани, ко ји су из-
вјесно вријеме били у четницима, вратили у Ве-
лику и нама се пријављивали, стављајући нам се 
на располагање. 

У Велици и око ње биле су ј аке непријатељске 
снаге у току читавог рата. На Чакору је био један 
непотпуни италијански батаљон. У Велици итали-
јанска посада и станица вунлетара, у Горњој Р ж е -
ници такође. Стално је држан обруч око Кодре, 
преко Јечмишта и Чакора, до Сјекирице, а тамо, у 
Шекулару и Полимљу, биле су ј аке четничке снаге, 
чије су групе повремено упадале у Велику, и вр-
шиле притисак на поједине људе, да ликвидирају 
неког партизана. Међутим, све то није могло омести 
ширење НОП у Велици. 

Извјестан број комуниста из Велике ступио је у 
Андријевички батаљон, приликом његовог форми-
рања на Зелетину 3. ма ја 1943. године. Велики број 
их је са оружјем учествовало у протеривању Ита-
лијана из Мурине септембра 1943. године, а и кас-
није, октобра, у борбама на Приједолу, Сјекирици 
и другим, заједно са борцима Друге Далматинске 
бригаде. Тада је велики број Величана пошао у 
партизанске бригаде, до којих је, на разним боји-
штима широм Југославије погинуло 45 бораца. 

Велика је по други пут била запаљена када су 
непријатељске снаге 23. октобра 1943. године, са 
Чакора и Мокре ушле у Андријевицу, оставивши 
преко 600 мртвих и рањених. 

Наступала је зима 1943/44. Била је још тежа и 
еуровија од ранијих. Фашистичке банде су терори-
сале народ у Велици, убијале припаднике НОП-а, 
интернирале породице. То је било тешко вријеме 
за НОП и цио народ на овом терену. Сјећам се да 
су од октобра 1943. године до августа 1944. године 
њемачке дивизије и пукови, са четничким и бали-



стичким бандама, са разних страна продирале на 
ослобођену територију у долину Лима 15 пута, а 
највише преко Велике. У тим данима Велика је 
плаћала на јтежи и на јкрвави ји данак. 

Но, на јсвежија с јећања су ми била на познате 
ј улске борбе 1944. године, које су вођене око Ан-
дријевице, Вељег Крша, на Баљу, кроз Полимље, 
Велику и на Чакору. У тим борбама непријатељ је 
оставио више од 2 500 мртвих, док се број рањених 
није могао ни утврдити. Његове снаге су биле де-
сетковане и биле би потпуно уништене да парти-
занске јединице нијесу морале, по наредби Врхов-
ног штаба, одмах поћи за Србију. 

Повлачење наших јединица с положаја било је 
кобно за народ Велике. Фашисти су 27. јула извла-
чили своје рањенике из Мурине и Плава преко Ч а -
кора, а 28. јула по трећи пут запалили Велику и 
извршили страховити покољ народа, светећи се за 
своје губитке и поразе, светећи се посебно парти-
занској Велици. 

Тог тужног дана, 28. јула 1944. године, ф а ш и -
стички злочинци су извршили покољ и такве зло-
чине које су само они могли измислити. Масовно 
убиство стараца, жена и дјеце извршено је са изу-
зетном свирепошћу. Свака од ових жртава пред-
стављала по једну тужну причу о начину умирања. 
Неке су једноставно убили, а друге, нарочито 
мушку дјецу, клали, па в ј ешали о дрвеће. Девојке 
и жене су покушали силовати, али то им ниј е 
успјевало, па су их убијали, или живе бацали у 
ватру. Малога Тома Вучетића, сина учитеља Мило-
Е а н а , жива су одрали, па онда убили. Тако су по-
ступали са још неколико дјеце. Трудне жене су 
парали ножем и из утробе им вадили дјецу. И све 
то злочиначко оргијање завршило се за два сата! 
Колико су се фашистички злочинци извјештили у 
убијању поробљених народа, а посебно беспомоћног 
становништва стараца, жена и дјеце, најбоље го-
вори овај страшни и тужни примјер Велике. Тога 
дана, према непотпуним подацима, убијено је 673 
лица, међу којима 120 дјеце. 

Размишљао сам шта да кажем Величанима, ко-
је сам позвао да се окупе тамо гдје је била кућа 
Митана Кнежевића . Знао сам да ће доћи Мина 
Вуковић, Мирго Гојковић и неки други, чији су 
синови јединци погинули. Да ли зна ју да су им 
синови погинули? Како да им то кажем? Сјећам 
се много примјера херојског држања наших парти-
занских родитеља у току овог рата. Али ово је 
страшније, јер су им поред погинулих синова уни-
штене читаве породице. Колико је наш народ по-
казао херојства у овој борби! Како су се херојски 
држале мајке и сестре Манојла и Гојка Кастрато-
вића, када су они погинули. Нијесу пустиле сузу, 
да се четници не насладе. Стрина Миркова, Радо-
сава Крџић, пошла је на стријељање, тврдећи да је 
њена пушка, да би Мирка спасила. Како је било 
херојско држање Симоне Делетић која је поред 
мужа Милића изгубила сва три сина: Бранка, 
Слоба и Славка. Остала је сама и пркоси душма-
нима. Много је таквих примјера. Сјећам се када 
смо послије борбе на Трешњевику 1942. године 
донијели мртвог Милића Кељановића у Краиште, 
а његова мајка ушла и обратила се ријечима: 
, Нека је Милићева смрт срећна за нашу борбу!". 
Говорила је тако сталожено, као да то није био 
њен јединац син. Било ми је тешко и када сам чуо 
како су под рогљом четнички злочинци до бесвије-

сти тукли Савету Шошкић и како им је она храбро 
пљунула у лице. Она се није заплакала када је 
чула да јој је погинуо њен син Којо, млади парти-
зан. Мајка Ха јра Шахмановића, стара Алта, када 
је видјела мртвог Ха јра у његовом Плаву и крај 
њега његовог друга Хисни За јмија . борца са Ко-
сова, тражила је да прво Хиснију понесу, па онда 
Хајра, јер је он гост и њему треба прво одати 
почаст! Сјећам се да су четници у Андријевици 
говорили Микошу Симоновићу да му не ваља сло-
бода, јер му је погинуо син Радомир, а он им је 
одговорио да воли што му је погинуо син у парти-
занима, него да је био четник, па да га данас жени. 
Стана Џудовић је прошла кроз непријатељски 
фронт октобра 1943. године и рањена успјела да 
дође до Пећи, да види шта је било с њеним сином 
Миљаном, ко ји је на превару ухваћен на положају 
са још једним борцем Друге Далматинске бригаде, 
иа су обојица у Пећи стријељани. Пошто се код 
једне породице у Пећи опоравила од ране, и са-
знала како се на стријељању храбро држао њен 
Миљан, (говорећи Њемцима да не дозвољава да му 
вежу очи, јер ни партизани не везују очи Њемцима 
које убијају, пошла је код немачког команданта по 
дозволу да обиђе Миљанов гроб, а када јо ј је он 
понудио дозволу да га пренесе у гробље код Пат-
ријаршије, одлучно му је рекла да неће, јер ће они 
брзо капитулирати, брзо ће доћи слобода, па ће га 
носити у Црну Гору. Тако је говорила јунак-мајка , 
која је у НОБ-и изгубила три сина. К а ж у да је тај 
њемачки командант био запрепашћен. Било је 
много примјера херојског држања наших иородица 
у борби против окупатора. Ја сам за многе чуо, а 
многе лично видео. Али, на ј теже ми је било рећи 
Мини Вуковићу, том старом ратнику, који је изгу-
био око у ранијим ослободилачким ратовима да му 
је погинуо јединац сии, ко ји је био сва његова 
нада. Рећи му то сада, када сахрањујемо брата 
Миља, жену Јелену, снаху и десетак чланова Јеле-
нине родбине! Ишао сам на састанак са Велича-
нима које сам позвао, а стално сам на њега мислио. 

На заказаном мјесту нас је дочекало двадесетак 
људи и жена. Сусрет је био дирљив. Пошто смо се 
поздравили, сједели смо на трави и дуго ћутали. 
Ноћ се примицала. Мина је сједио до мене. За све 
вријеме рата његова кућа била је наша база. Ту су 
навраћали илегалци. Он нас је хранио. Он је био 
у илегалном Општинском одбору Народног фронта. 
Тај стари јунак није се плашио пријетње непри-
јатеља. Он је све дао народноослободилачкој борби. 
Посматрао ме и одједном се накашљао и рекао ми: 
„Ја знам да ти је тешко да ми здравиш главу! Мој 
син је погинуо, кажу, као храбар војник. То је за 
мене довољно, да ме није застидио. Погинуо је и 
твој брат Урош. Он је био школован и велики ко-
муниста. Он нас је организовао и повео на устанак. 
Погинули су и други борци. Али, остало је много 
њихових другова, читава војска. Ми се морамо бо-
рити, а с палима да се поносимо". Пребацио је руку 
преко мога рамена, чврсто ме прибио уза се и за -
пјевао: „Наша борба захтијеза , кад се гине да се 
п ј е в а . . . " Збунио сам се, али сам прихватио пјесму. 
Видио сам како му се низ' образ котрља крупна 
суза. Сви су плакали. Сигурно да ми је то био н а ј -
тежи [тренутак у 'животу, али сам тада најбоље 
осјетио због чега је наш народ непобједив. 

МИЛОШ ЏУДОВИЋ 



РЛТНИ ДАНИ У ВЕЈ1ИЦИ 

Априла 1941. Руговски тјеснац изгледао је још 
т ј ешњи и стравичнији, јер су се њиме, из правца 
Пећи према Чакору, без икаквог реда и поретка, 
даноноћно кретале разбијене колоне бивше југо-
словенске војске. Затим су наступиле колоне Вели-
чана и других избјеглица из Метохије, квислужи 
прогонили као репожељне. Познато је да су тада 
њихове куће паљене и имовина пљачкана у наста-
лом Јопштем безвлашћу. У таквој ситуацији, вла-
дало је мишљење да је једини спас дохватити се 
Чакора и Велике. Злокобне слутње поново су по-
челе да се ј а в љ а ј у кад су наишле њемачке мотори-
зоване јединице, које су се кретале у истом правцу, 
гонећи при том иначе преморене људе. Преплашена 
стока б јежала је с путова гдје је то било могућно, 
а запреге су често падале у провалију према Бис-
трици. Међутим, Бистрица је већ била пуна бачене 
ратне спреме и надутих стрвина државних коња. 
Све ово, и многи други призори, допуњавали су 
стравичну слику нереда. 

У Велици, у Метоху, и по планинским катунима 
тих првих дана и мјесеци послије окупације Југо-
славије, на сваком кораку и у свакој прилици где 
се двоје сретну, говорило се само о рату! Говорило, 
грдило и псовало. 

* * * 

Период април—јул 1941. испуњен је припремама 
комуниста, скојеваца и других напредних људи за 
тринаестојулски устанак. Тако на пример у Лије -
вом Метеху у кућу браће Џудовића, нешто касније 
у летњи стан на Јечмишту, навраћа ју активисти из 
Плава и Велике. У породици су три организована 
члана К П Ј : Радош, Урош и Милош, док је Милен-
ко члан СКОЈ-а . Ту је њихов пријатељ, такође 
члан КПЈ, Вук Ж и ж и ћ (погинуо на Сутјесци као 
комесар партизанске чете) и његов брат Мија јло 
(сада мајор Ј Н А у пензији) из Никшића, ко ји су се 
ту задржали при повлачењу са осталим избјегли-
цама из Метохије. Сви су они били наоружани. 
Често одлазе за Плав и Велику, одакле доносе 
летке и прогласе партизанских и партијских ф о -
рума, с чијом садржином упознавају остале. Из 
Плава на јчешће навраћа ју Ха јро Шухмановић и 
Ј у с у ф Реџепагић. Из правца Велике, као представ-
ник вишег партијског руководства, долази Милија 
Ковачевић, а и други. Дакле, већ се зна ко су ко-
мунисти, скојевци и њихови симпатизери. Зна се 
шта се хоће, шта се т р а ж и и шта се спрема. Сви 
се наоружава ју и припремају, и војнички и поли-
тички, све је спремно и на окупу. Расположење за 
устанак велико. Реакција и пета колона д јелу је 
разбијачки - „Чекајте, још није вријеме! Ви сте 
руски шпијуни, хоћете да се дограбите власти, а 
нас да п о п а л и т е . . . " Биле су то речи тадашњих 

режимлија , на рачун организатора устанка. 
* * * 

Ту је устанак и устанички дани 1941. године. 
Величани су разоружали посаду жандармеријске 
станице: Леко Рацов Кнежевић, члан Партије из 
Велике, с групом активиста, опалио је устанички 
метак са Иван Поља на поштанска кола која су се 
кретала цестом од Плава према Мурини. Следећих 
дана, ради заштите новоослобођене територије, 
формира се фронт устаника на положају од Б р е -
зојевице, преко Ране Ливаде, Јечмишта, Чакора, 
Ваганице, села Десног и Лијевог Метеха. Ту су и 

јединице устаника из Горњег Полимља и група ко-
муниста из Плава муслиманске националности. 
Њихово присуство још више је распалило реакцио-
нарне страсти, па су око тога и на положа ју по-
чели сукоби с комунистима и њиховим симпатизе-
рима. И у овој прилици, као и у ранијим и касни-
јим догађајима, носилац реакционарне активности 
у разбијачке политике био је Новица Поповић, 
просвјетни радник и бивши народни посланик, ко ји 
је преко својих истомишљеника и сада тражио 
уточиште и подршку од Величана. 

И поред настојања активиста, чланова КПЈ, да 
се на фронту одржи војнички морал, пред силно 
надмоћним непријатељем почело је повлачење. И 
овом приликом владали су велики нереди и паника. 
Наоружани квислинзи хитали су испред окупатор-
ске војске да буду први при пљачкању имовине, 
спаљивању кућа и наравно убијању црногорског 
живља, без обзира на узраст и пол. Опет стравична 
слика, као она при повлачењу из Ругова, с том 
разликом што је овога пута простор за одступницу 
шири и што се изнад сваког сљемена још исте 
ноћи вио дим. Тек идућег дана, послије сванућа, 
могло се видјети колика је ж и в а колона збјега, а 
нарочито када су се и народ и војска и стока слили 
и заглавили низ Пишевску ријеку, према Сутјесци 
и Андријевици. 

Ипак не треба заборавити да су тада многи сре-
довјечни људи напуштали фронт и зато да би по-
могли својим породицама да се извуку из угроже-
ног подручја, заборављајући да неће бити ништа 
боље ни тамо куда иду. Пушке су им служиле 
искључиво као подрамак за оно што су жене и 
дјеца уграбили да изнесу из куће уочи паљевине. 
Многи су жељели да се ослободе тих „сјевчина", 
јер их је мучило осјећање кривице што их не ко-
ристе па су избјегавали свачији поглед чак и сво-
јих жена, да не би били прекорени! 

Наступа период окупаторских казнених експе-
диција, или, како се говорило, „привремено угаше-
ње устанка". Величани се како ко зна и умије, 
враћа ју на своја згаришта да се поново „окуће" и 
да животаре на територији „велике Албаније", а 
не на територији „независне Црне Горе"! 

* * * 

У другој половини 1941. године, чланови К П Ј 
одлазе из јединице сваки на свој терен. Они који 
су мање компромитовани предају се ондашњим 
властима и легализују се код својих кућа. Други 
остају у шуми и на терену као илегални радници. 

У периоду март—април 1942. на терену Велике 
налази се Милош Џудовић. С њим сам стално у 
вези. Он се састаје са осталим активистима и сим-
патизерима НОП-а, ко је тек тада почињем поједи-
начно да упознајем. Милош често одлази за Шеку-
лар, Грачаницу, Машницу, Брезо јевије и Горњу 
Рженицу, то јест Криваче. То су све попаљена 
подручја, гдје влада велика глад. 

Многи Величани нијесу у селу. Запослени су на 
граници Албаније. 

Дани су дуги и убитачни, а ноћи још горе. Шума 
још није пролистала. Ватру ложимо само када се 
мора; тражимо добра сува дрва, како би се што 
мање примјећивао дим. У то вријеме једино се у 
дрвима није оскудјевало. 

Ж е н е и дјеца пребискивали су разоре и врзине 
тражећи и берући коприве и друге траве које могу 



послужити као храна. За неке се већ пронијела 
прича да су се отровали травама. 

Поред оружја, Милош има и војничку лимену 
порцију и у марамици непун прегршт неког ж у ћ -
кастог шећера, ко ји је имао мирис меда! То му је 
„следовање" додијељено од запљењеног шећера, из 
окупаторских магацина за вријеме устанка. Имамо 
и два-три пута толико пасуља. Поток је ту близу. 
Тек када се пасуљ скувао, сјетисмо се да нема 
соли. Без соли, пасуљ на гладан желудац не иде. 
Послије краћег ви јећања одлучујемо: шећер у па-
суљ! И тако оста непоједен и шећер и пасуљ, а ми 
и даље гладни. 

* * * 

Старије особе петком доносе из Плава неку 
врсту брашна од горких мекиња, које у редовним 
приликама служе једино као сточна храна. Од 
тога брашна, помијешаног са зељем, жене пеку 
црни хљеб тутован! Због тога је омладина, враћа-
јући се с планине и носећи пуне џакове зеља, 
п јевала : „Тутоване јадо мој, на зло ће ми љето 
дој". За породице с више чланова чак се и на ко-
њима доносило зеље! 

Масовни одлазак омладине у планину ради бра-
ња зеља и за једнички повратак у село предвече, 
била је прилика да се поведу скупни разговори. 
Преко Љуба Петровића и других Милош је органи-
зовао један такав збор омладине, први послије 
устанка. Скупила се већа група омладинаца и 
омладинки на једном шумском препланку више 
Лаза Бошковића и Засаде, којима је говорио Ми-
лош. Послије тог састанка и још неколико сличних, 
више није било проблема у раду с величком омла-
дином. 

Наредних дана и ноћи омладина све чешће 
пјева, и то на познати велички глас. Слушајући те 
пјесме човјек за тренутак заборави на све што се 
десило, што се дешава и што се може десити на 
окупираној територији. Величка омладина више не 
пјева о тутовану, већ праве партизанске пјесме: 
„Ој восанске вите јеле чувајте нам пролетере, од 
снијега и од кише, од граната понајвише". Или: 
„Синоћ ме је мила мати, за четника хт јела дати, 
нећу мајко, нећу мила, за четника поћи жива, чет-
ници су кратка века, ја сам мајко пролетерка"! 

Величка омладина је кроз пјесме изражавала 
одређени пркос, како према четницима у Васојеви-
ћима, тако и према Албанским властима и њиховој 
стражи на Кршини у Велици: „Сву Велику сунце 
грије, Папратиште само б и ј е . . . " ј ер је Кршина, 
гдје се налазила стража, припадала Папратишту. 

Истичем ову „веселу страну" величке омладине 
у на ј тежим данима окупације, јер у томе видим 
њену снагу духа и јединства, што је даљи ток 
догађаја показао учешћем великог броја омлади-
наца и омладинки у редовима НОВ. 

Међутим, окупаторске и четничке власти увијек 
настоје да разбију омладинске скупове чим за њих 
сазнају. Тако нас т ј еру је и хапси групу активиста 
из куће Ј анка Чуковића у Иванпољу, затим четник 
Милован Брлић разгони величку омладину са ску-
па на Зорићу, избија сукоб с четницима и екстрем-
ном омладином из Шекулара на заједничком из -
лету негдје на Чемерну Јанковића и слично. 

Припреме за прославу Првог ма ја 1943. године у 
Велици имала је да изврши омладина. Док су 
остали добили задатак да на одређеним брдима 
припреме паљење ватре, Радивоје Кнежевић и ја 

имали смо да напишемо пароле. Прибавили смо 
разне даске, тестеру, теслу и глачицу. Сав та ј ма-
теријал ноћу смо донијели у шумарак испод Б о ш -
ковића Лаза. Пошто је требало одабрати одговара-
јуће текстове, актуелне пароле, одлучено је да ја 
пођем пијачним даном у Плав и да се обратим 
Бећу Башићу, члану Окружног комитета КПЈ . 
Први сусрет на улици у Плаву био је веома кратак 
— брзо сам му рекао о чему се ради и хтио још 
нешто да кажем, кад ме он прекиде: „Мене прате, 
немој да се окрећеш, кроз два сата наврати у про-
давницу мога брата Ахмета и т р а ж и б о н б о н е . . . " 
Тако сам и поступио. Када сам се обратио Ахмету, 
у продавници је било више особа. Тражио сам му 
бомбоне, а он ме мало погледао и рекао: „Чекај на 
ред". Било ми је јасно да смо се споразумјели. К а д 
је оцијенио да може да ми уручи цедуљицу на ко-
јој је руком био исписан текст десетак прилично 
опширних парола, пружио ми ју је заједно с пет-
-шест бомбона. Код Башића сам добио боју и чет-
кице за писање парола и задатак је извршен на 
вријеме. 

* * * 

У тешком периоду, у другој половини 1942. 
већина старијих и угледних Величана држала се 
на неки начин „златне средине". Њ и х о в став могао 
би се упоредити с једном послератном анегдотом: 
Стари домаћин, Гавро Бацов Јокић, официр црно-
горске војске, на једном скупу командовао је Вели-
чанима на староцрногорски начин да ступе у се-
љачку радну задругу: „У потиљак за Титом, ма јку 
вам вашу, а ја још ове године не могу"! 

Активност К П Ј и СКОЈ-а одвијала се на терену, 
по шумама и кућама, које су служиле као парти-
занске базе. Стари Величани, као и противници 
НОБ, обично су се окупљали на Хановима, у к а -
фани Вуке Поповић, чи ји је муж Вешо тада био 
у четницима. Рачунајући на то, као и да је рођака 
Новице Поповића, а не зна јући да је Вука симпа-
тизер и да помаже партизане, ту се распредало и 
причало о свему и свачему. Неколико пута сам био 
у прилици да чујем дио тих разговора. Ту се могло 
чути и умјерених оцјена: „Ко, да нам Радош Уро-
шевић и Леко Бацов-Кнежевић, донесу неку у једи-
њену слободу и правду? Никада за довијек!" 

Једног дана, почетком 1943. године, напали су 
четнички симпатизери старог ратника Мину Ста-
нића-Вуковића, ко ји је Јг првим ратовима на Ђако-
вици рањен, остао без ока и са ожиљком преко 
цијеле шаке. На захт јев да безусловно отјера из 
своје куће дио породице Радована Цудовића, коју 
је из пријатељских разлога примио, јер ће тобоже 
због тога Велика бити поново спаљена, Мина је 
одговорио: „Не, Мина Станић никада није истје-
ривао госте и пријатеље из куће, па неће ни сада, 
а ако сви Величани тако мисле, нека дођу да обје-
симо двије бабе (баба Загру и Јелицу), а ја ћу им 
помоћи, па нека и та брука пукне!" Више се нико 
није појавио са таквим захтјевом, што значи да је 
то била само ж е љ а појединаца. 

* * * 

У овом чудном времену и људи су се, понекад, 
још чудније понашали. Поред вјерских и друтих 
раздора, Величани и Новшићани су сачували и не-
што заједничко. На примјер — њихови међусобни 
односи, прије свега понашања Албанаца из Нов-



шића. Рекао бих да је ту људски и комшински 
фактор уствари био и остао изнад оних који су их 
раздвајали. 

Карактеристично је и то да се једна група иле-
галаца — чини ми се Милош, Манојло, Мирко и 
Саво — срела на пртини, на простору од куће Ми-
тана Кнежевића према кући Вуша Вучетића, с 
групом вулнетара, у којој је био Хусо Шабан-бегов 
Реџепагић. Све се добро завршило уз договор да се 
„нијесу видјели"! 

# зјс 

Навео бих сада неколико анегдота, које карак -
теришу вријеме и ситуацију у којима су настале. 

Кметови су пренијели наређења Авда Авдића, 
предсј едиика општине, да сви пунољетни грађани 
понесу своје фотографије, да би добили личне 
карте. О томе разговарају Реља Томовић и Ради-
воје-Кико Џудовић, па се Реља ж а л и К и к у : „Ова 
ми слика не ваља, нијесу ми очи добро испале. 
„Неће ти ваљда никада ни испасти" — рече Кико 
мислећи при том на тренутну ситуацију у Велици. 

Маја 1943. дошла Мика Симова Раденовић из 
Крушева у Велику у кућу Мине Вуковић. Пита је 
Мина у присуству Јелице Џудовић и своје жене 
Јелене: „Има ли што ново, Мике у том Полимљу?" 
А она као из пушке, оштрим и повишеним гласом: 
„Има вала и то доста. Четници су пропали!" При-
сутни је радознало упиташе откуд зна, а она на-
стави да је дошла четничка петорка да јо ј ухапси 
јединца сина и да га спроведе за Колашин, да је у 
тој патроли био и неки, како га је она назвала 
„погани Вукајло", а да је њен син избјегао хап-
шење тако што је рекао ма јци да четнике послужи 
ракијом, док се он умије и пресвуче —• па за то 
вријеме побјегао (Душан је годину дана касније 
погинуо као комесар чете у партизанима). 

Реља Томовић и његов син Драгољуб били су 
везани у групи родољуба који су поведени на стре-
љање у логорима код Бекине воденице. Стигавши 
на стрелиште, неколико њих успије да одвеже 
руке. Тада стари Реља рече онима у ланцу: „Кад 
прве пушке запуцају, није срамота побјећи!" 

Стари Митар Стојнић говорио је рођацима и 
осталим Величанима: „Вика за вама не правите низ 
Велику џаду, а ви направисте џаду и доведосте 
швабу!" 

Има Милисав Вошковић више синова, а међу 
њима и четника и партизана. Стари се определио 
за оне који се боре „за краља и отаџбину" и често 
критикује партизане. Међутим, дођоше и први дани 
по ослобођењу Велике, те партизани послали по-
већи буљук заплијењених оваца Народноослобо-
дилачком одбору да подијели величким породи-
цама као неку врсту помоћи. Био сам члан те 
комисије за подјелу оваца и када сам примјетио 
старог Милисава да чека ,на ред, позвах га к себи, 
схватих једног подебљег брава и у ш а л и му рекох: 
„Узми, чика Милисаве, причао си противу нас, 
ваљда више нећеш"! Узе стари и поче да вуче 
брава низ њиву Рада Бјелановића, а жене из реда 
повикаше: „Пуштај, Милисаве то је ш у т а н . . . " 
„Е, не пуштам, богами, да је још оволики" одговара 
им чича и додаје: „Ај, помагај боже, поче правда 
да избија!" 

Пред Први ма ј 1943. године Величани, а посебно 
омладина, већином су били опредијељени за НОП. 
Постојала је спремност да се пође у војничку 
акцију када дођу бригаде, а прије тога у попуну 

илегалног батаљона. Зато су, ;по Првомајској ди-
рективи Партије, активисти из Велике, а прије 
свега чланови првог актива СКОЈ-а , изузев мене 
и Мике Јокића, пошли у Андријевачко-берански 
батаљон. Нас двојица смо остали на терену Велике 
са посебним задацима: рад с преосталом омладином, 
која је већ ,била обухваћена организационополи-
тичким радом, припреме за дочек бригаде и за 
ступање у њихове јединице, одржавање везе с већ 
формираним батаљоном. 

К а д |је батаљон пошао низ Санџак у сусрет бри-
гадама, у Велици је, поред нас, остао стари и 
исцрпљени револуционар и првоборац чика Љубо 
Шишкић. Код њега сам одлазио често, па смо са-
тима разговарали у шуми испод куће Мигра Гојко-
већа, гдје му је била база. Он ме поучавао ратним 
вјештинама и говорио: „Кад се крећеш у јутарњим 
часовима путем преко потока, кроз шуму и преко 
шумских пропланака, па наилазиш на вране по 
путу и око пута, то је знак да испред тебе нико 
није прошао. За сваки случај , вазда буди опрезан, 
пушку јна готовс, с метком у цијеви, да те неприја-
тељ не изненади. У ратном стању, на сваком ко-
раку рачуна ј на свакакву ситуацију и настој да 
сачуваш хладнокрвност, нарочито у тренутку када 
дође до пуцања. У таквој ситуацији млад човјек 
може да погријеши, а та се грешка више не ис-
правља. Млад човјек, толико мрзи непријатеља да 
му на брзу руку пуца у главу, а куршум оде у 
брдо. Зато, док те бог учи, с в е ж и ти њему мушицу 
за пупак, па не брини. А кад ти се раскриви ка 
говече, зна ј да је готов. И о томе треба разговарати 
са свим омладинцима, ко ји се спремају за одлазак 

у партизане, а не само о С К О Ј - у . . . " 

* * * 

Очекивала се капитулација Италије. У Велици 
се тада затекла група од три-четири илегалца, 
међу којима Вука јло К у к а љ и Милош Џудовић. 
Вијест о капитулацији требало је провјерити. Од-
лучено је да ја пођем у Криваче, до куће Мите 
Крџића. Тамо сам добио обавјештење да је Италија 
већ капитулирала и одмах се вратио у Велику и 
даље према Осојима, гдје се налазила група парти-
зана. К а д сам дошао близу куће Томице Милоше-
вића, видио сам изнад пута на тридесет — четрде-
сет метара, два човјека у италијанској униформи, 
ко ји се низ долину крећу према мени. Побјегао сам 
низ њиву, кукурузом према Хановима, а од ораха 
Јакова Мирошевића продужио јазом према Б ј е л и -
цама и даље за Осоје. Партизане и илегалце тамо 
нијесам нашао, јер су у међувремену обавијештени 
да се италијанска посада повлачи према Мурини, 
па су пошли у Лијеву Ри јеку код Милана Јанко-
вића, да заједно с њим поставе засједу и разору-
ж а ј у Италијане. Међутим, Италијани су камио-
нима прошли прије него што су они стигли до 
цесте. Накнадно сам дознао да сам ја побјегао То-
мици и његовом сину Разку јер су они већ стигли 
на Чакор и иекористили капитулацију Италије да 
се „униформишу". 

Послије капитулације Италије, пред долазак 
наших бригада из правца Босне, Мурина је била 
неколико дана у нашим рукама. Осим десетак иле-
галаца, ту се окупило још неколико омладинаца и 
других активиста и симпатизера НОП, као и група 
омладинаца и омладинки, која је прије тога дошла 
из Пећи. Одмах је формирана партизанска чета, 



која је држала положај према Крушеву, гдје су се 
концентрисали четници. На другој страни, од Алба-
није, Плава и Гусиња, а вјероватно и Метохије, 
окупила ее под барјацима војска ко ја је на све 
личила само не на војску. Код четника влада де-
морализација, ј ер су им партизани за петама. Му-
рина је пуна збјегова. Италијански магацин оружја 
је у нашим рукама и о њему се стара Бранко 
Пауновић. Ту се одржава збор на коме говоре Х а ј -
ро Шахмановић и Милош Џудовић. Све наоружано, 
а види се само гдјекоја петокрака. Неки Конић, 
имена му се не сјећам, узвикује паролу: „Комуни-
сти, мичите нам бјелу капу из Мурине!" Први му 
се супротставља Тома Ђорђевић, наоружани рад-
ник с петокраком на Капи и кратком италијанском 
пушком у руци. Због велике гужве не може да 
окреие пушку на Конића, па се хвата ју за прса. 
Томо Гарчевић, ко ји је прије тога напустио чет-
нике Драже Михајловића и прикључио се партиза-
нима, у овој гужви прилично сретно командовао: 
„Партизани, у стрелиште"! Нас непуна десетина 
ускочи у Муринско гробље и заузе неку врсту 
заклона. То изазива тајац, ко ји говорници иско-
ристише да присутнима саопште: „Ко неће са нама, 
нека иде на Крушево код четника, па ћемо разго-

варати преко мушице"! Тада се десетак људи 
издвоји и под оружјем, у колони, пође према Баћи. 

Ситуација се убрзо поправља. Наше бригаде се 
примичу. Четници се предају нашим мањим једи-
ницама у позадини. Велику контролишу наше пат-
роле. Долази и патрола са специјалним задатком 
да 'извлачи из Велике све оне ко ји су спремни да 
се прикључе бригадама. Зборно мјесто је у одре-
ђено вријеме код куће Вукадина-Вуша Вучетића. 
На брзу руку позвали смо све оне на које смо ра~ 
чунали и у мраку се окупило нешто више од 
четрдесет Величана. Међутим, тога дана и ноћи 
цестом низ Велику пролазила је огромна моторизо-
вана колона Нијемаца. Значи, нова офанзива! Све 
ово збуњује, уноси страх и панику код људи, јер 
је само патрола наоружана . . . 

$ $ $ 

Пред Величанима је још много тешких и тра-
гичних дана. Они још имају да преживе стрељање 
групе родољуба 16. октобра 1943. године и покољ 
и уништење села 28. јула 1944. године. 

ВРАНИСЛАВ ЏУДОВИЋ 

СЕЋАЊА О УРОШУ ЏУДОВИЋУ 

Познајем га још од пре рата, као ученика гим-
назије у Пећи: слабуњав, ж и в а х а н у покретима и 
дискусији. Био је један од најспособнијих и најбо-
љих ;у школи. Имао је велику ж е љ у да чита све 
што му је пало у руке, жедан науке и знања. Али 
не само то био је дубоко надахнут духом напред-
них ученика Пећке гимназије. Себе је сматрао ко-
мунистом. Са одушевљењем је говорио о пролета-
ријату о класној борби, увек је био у друштву 
млађих — најнапреднијих комуниста, учествовао 
је у свакој акци ји младих пећких интелектуалаца. 

Године 1941. као члан Комунистичке партије, 
ставља се у првим борбеним редовима народа Ц р -
не Горе против окупатора и њихових помагача. 

И овога пута, са истом овом његовом ватреном 
живахношћу, са пушком у руци, борио се против 
окупатора ради остварења циља КПЈ . Оптимизам, 
елан и лична храброст омогућили су му да се име-
нује за комесара батаљона Леве Реке. У првим бор-
беним редовима био је и онда када је настала н а ј -
већа јкриза у Н О Б и црногорског народа. Када је 
било најтеже, постављен му је задатак да остане у 
позадини. Када је криза достигла кулминацију. 
одлуком Партије, прешао је у Метохију. Одмах се 
повезао са партијским руководством и дисциплино-
в&но је извршавао све задатке. 

Током јуна месеца 1943. године знача јан број 
радника, око 150 њих, дошло је у ш а р у саставу 
шарског одреда. Међу њима и друг Урош, који је 
утицао да се одреду припоји тако велики број бо-
раца. Б а ш у овом периоду шарски одред је прежи-
вео своју на јвећу кризу. Када је на јвећи број бо-
раца био ненаоружан, такорећи без одеће и обуће, 
када је завладала потпуна глад, када су сви били 
исцрпљени и када је настала велика неодлучност 
у редовима оних који су дошли, лик друга Уроша 
маркантно се истицао. И поред тога што је био не-
измерно исцрпљен, није дозволио да се сломи ње-

гов челични карактер, његова отпорност као човека 
и револуционара дошла је до пуног изражаја . Мак-
симално се заложио да би онемогућио одлазак људ-
ства из Одреда, ангажовао се за став Штаба одре-
да, и у оваквој ситуацији створио је оптимизам и 
елан, говорио је о перспективи. У овој на јтежој си-
туацији, због своје изузетне активности и несало-
мљивог става наименован је за партијског руково-
диоца одреда, односно за заменика комесара одре-
да. То је допринело да се Шарски одред извлачи 
из кризе. Још током јула одред је постао мешовит. 
У њему је било Срба, Албанаца, Црногораца и Ма-
кедонаца. Урош одгојен интернационализмом још 
од младих дана прожиман целим својим бићем 
братством и јединством међу нашим народима, ин-
тензивно је радио, као партијски руководилац за 
братство и јединство не само у одреду већ и међу 
становништвом. 

После капитулације Италије сазнали смо да је 
велики број косоваца напустио кампове у Албанији 
и да су формирали једну посебну јединицу на те-
риторији Албаније. Био је врло срећан када сам 
му рекао да са делом Шарског одреда треба да иде 
и да се састане са њима. Ж е љ н о је очекивао овај 
сусрет, јер је знао да ће одред постати бројчанији 
и јачи. Великом жељом је очекивао састанак са из-
весним бројем интимних предратних другова. 

Током октобра месеца 1943. године били смо у 
Пишкопеји ослобођеном граду Албаније, заједно са 
албанским партизанима. 

У Пишкопеји изненада се погоршала ситуација. 
Тих дана састао сам се са друтом Мехмет Хоџом 
од кога сам добио детаљне податке о томе како ће 
кас напасти једна велика група Балиста и Немаца. 
Требало је бранити град. Б а ш у ово време добили 
смо једно писмо од друга Темпа, којим се наређује 
да хитан прелазак у ослобођени Дебар, без икакве 
опасности. Али како дозволити да другови Албан-
ци, партизани, сами одбране Пишкопеју. Нашли 
смо се у тешком положају . Да ли можемо преузети 
одговорноет на себе за неизвршење наредбе члана 



Извршног штаба Народноослободилачке војске и 
гартизанских одреда Југославије. И поред тога, 
преовладало је мишљење да требамо одбранити 
Пишкопеју, без обзира на последице. Знали смо да 
се КП Албаније бори за исте идеале за које се и 
ми боримо и да је било потребно баш у том мо-
менту у ватри револуционарне борбе народа Југо-
славије и Албаније, да развијамо револуционарни 
дух и сарадњу и да не треба чинити ништа које 
би било чпме довело ово у питање. Одлучили смо 
да за једнички делимо судбину са друговима Албан-
цима. 

Управо, сутрадан напало нас је неколико хиља-
да балиста и Немаца. Целу ноћ и цео дан били смо 
на положајима где смо се борили исцрпљени до 
краја . 

Напали и разбили смо опсаду, ослободивши по-
ново Пишкопеју. Затим смо сви заједно стигли у 
ослобођени Дебар са косовцима из кампова у Ал-
банији, као припадници два Косовска батаљона. 
Друг Урош је био врло срећан, пошто му се оства-
рио сан за ојачање наших снага и за сусрет са 
знатним бројем својих другова. 

Ујутро, 11. новембра 1943. године, пришао ми је 
друг Урош и рекао ми: „Да ли је истина да ће се 
формирати заједничка Косовско-македонска бри-
гада". Када сам му потврдио то, врло расположен 
кличе: Да, ово ће стварно бити интернационална 
бригада". Сада треба доказати колико смо способ-
ни. Б а ш тог дана, друг Урош је постао четни коме-
с-ар. Убрзо је бригада добила нови задатак да се 
пробије до места Богумил у Македонији и да сру-
ши Богумилски тунел. Пошли смо на извршење 

згдатка. Колона бригаде корачала ]е 21. новембра 
ка падинама Коз јак планине. Имала је око 800 бо-
раца. На челу колоне налазила се чета, којој је 
друг Урош био политички комесар. Изненада су се 
чули митраљески рафали. Колона је била обаси-
ггана ватром. Било нам је јасно да су то били ф а -
шистички бугарски зојници. Непријатељ је по сва-
ку цену настојао да онемогући наш продор и да 
уништи наше снаге. Митраљеска заседа требала је 
да задржи бригаду што дуже, како би добили у 
времену да стигну главне снаге непријатеља. 

Дата је наредба да се осмотри и испита положај 
иепријатеља, како би се израдио план продора и 
настављање марша. Међутим, чета у којој је био 
друг Урош, не само да је вршила извиђање већ је 
фронтално пошла према непријатељској заседи. 
Одлучено је да тешки митраљез, који је непреста-
но обасипао ватром треба уништити. Урош заједно 
са неким друговима извео је напад на митраљеско 
гнездо и тог дана 21. новембра 1943. године пао по-
кошен од митраљеске ватре, удаљен свега неколи-
ко метара од њега. Није се заклонио ради одбра-
не, већ је јуришао право стојећи имајући пред со-
бом само један циљ уништити непријатеља. Он је 
реализовао ово, али је дао и свој живот. Неприја-
тељ је био збуњен оваквим хероизмом и одмах се 
предао са неоштећеним митраљезом. 

Тежак је био растанак са једним оваквим јуна-
ком и револуционаром. Немогуће је заборавити ње-
гов насмешени и оптимистички лик. Такав је остао 
лик друга Уроша код свих оних који су га позна-
вали. 

ПЕТАР БРАЈЕВИЋ 

РАД СА ОМЛАДИНОМ 

Кра јем фебруара 1942. године послали су ме у 
Велику, да радим на организовању омладине. Са-
стајали смо се ноћу, крили по шуми, повремено 
добијали неке брошуре и неки материјал. Сјећам се 
да ми је Бећо Б а ш и ћ дао на јприје три брошуре на 
којима је писало „Комсомол". Касније смо добија-
ли и билтене и разне вијести с којима смо радили. 
Имали смо актив СКОЈ-а први руководилац био је 
Војо Кнежевић. 

Касније, кад се актив проширио, подијелио се 
на три дијела. Ја сам руководила једним од та три. 
На састанцима смо се договарали о организацији, 
сакупљали разне прилоге, одјећу, обућу, храну за 
илегалце. Прво смо омладини објаснили циљеве 
наше борбе, због чега сакупљамо помоћ за илегал-
це, а касније смо прешли и на остале облике поли-
тичког рада. 

Једном приликом били смо се окупили у кући 
пашег сусједа Мија јла Чуковића, једног од најбо-
љих скојеваца у селу. Кућу су изненада опколили 
вулнетари. јер се Велика налазила тада на тери-
торији коју је окупирала Албанија. Примјетили смо 
вулнетаре у посљедњи час, па су неки од нас успје-
ли да побегну кроз прозор или кроз подрумска вра-
та. Ја сам била међу њима, али остало је једно 15 
омладинаца. Међу њима био је и мој брат. 

Оне омладинце вулнетери су довели до кмета, 
који их је све пустио, само је задржао мога брата. 
Њега су задржали 24 часа, затим га спровели у 
Муринок а тамо се нашао неки пријатељ наше по-
родице, који је интервенисао па су га пустили. 

Међутим, то је било за кратко, јер је он касније 
био поново интерниран. Док се налазио код кмета, 
вулнетари су га претукли, избили су му три зуба. 

У првој половини 1943. године опет су нас ухва-
тили вулнетари на препад. Били смо се окупили у 
кући Милорада Бошковића, на сијело. Таман ја 
стигао Саво Митровић, кога смо звали Мали и по-
чео да нам чита вијести, када је наишла патрола. 
Али, вулнетари никога нису хт јели да поведу, не-
го су нас само растурили. Нешто касније то се по-
новило и у кући Ђока Бјелановића. Иначе смо се 
састајали готово сваке друге ноћи и читали вије-
сти. Дошао је Милош Џудовић да нам прочита шта 
има ново, када је наишла патрола и наредила да се 
растуримо. Неколико наших су ишамарали, међу 
којима и Влада Томовића. 

Од тада смо се скривали пажљиви је и водили 
рачуна да нас никако не затекну на окупу. 

Од априла 1943. рад са омладином је знатно 
оживео, Партија је почела да нас мобилише за 
партијске одреде. Омладинци су одлазили у гру-
пама, укупно су из Велике у партизане отишла 23 
скојевца као добровољци. 

Оружјем нас је снабдијевао Бећо Башић из Пла-
ва. Једном сам дошла код њега у Брезовице. Он је 
живио илегално, али тога пута био је код куће. 
Он ми је дао тада пиштољ и бомбу, па сам тако 
отишла у партизане 1. маја 1943. године. По задат-
ку сам отишла у Шекулар да радим на организо-
вању омладине, па у Слатину, Велику, Брезовице, 
Мартиновиће и другдје. Редовно смо одржавали 
р.езу са омладином у Гусињу и Плаву, одлазили 
смо код њих, а и они су долазили к нама. Додуше, 
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увјек смо једни другима долазили ноћу, да не ри-
зикујемо ништа без потребе. 

Од она три скојевска актива најбољс је радила 
група којом је руководио Љубо Петровић. Он се 
показао као одличан организатор. Његови скојев-
ци су нападали карабињере, кидали жице, силази-
ли у Ругове гдје су рушили мостове, били су као 
права војска. 

Приликом познатог покоља у Великој 1944., са 
осталим народом страдало је много скојеваца, на-
нарочито ђевојака. Нешто прије тога знатан број 
мушкараца отишао је у партизане, свега неколико 
их је остало у селу, а ђевојака је на терену било 
знатно више. Тако су оне ту и страдале. 

Сјећам се кад је наишла бригада из Боке у наш 
крај , ми смо им преносили и рањенике и храну 
и муницију чак до Пећи. Око 50 омладинаца и ом-
ладинки ишло је са њима, нијесмо им дали да 
носе ни оружје, јер су борци били страховито из-
нурени. Када смо извршили и та ј задатак, било је 
другога посла; обрађивали смо земљу да бисмо 
обезбједили храну, поправљали спаљене куће, по-
магали нараду колико год смо могли. 

Велика је иначе за вријеме рата паљена 4 пута, 
а посљедњи пут, приликом паљевине убијено је и 
много жена, ђеце и стараца. 

МККА ЈОКИЋ-СТАМАТОВИЋ 

ЗАПАЖАЊА ИЗ РАТА 

После капитулације Југославије нализио сам се 
на терену села Велике срез андријевачки. Као 
предратни члан К П Ј одмах сам се .повезао са пар-
тиским радом, припадао сам партијској ћелији у 
којој су били Урош и Милош Џудовић из Метеха, 
Милија и Видра Ковачевић који су тада живели у 
Велики, а секретар нам је био Милија Милачић из 
Папића. Кандидати су били Воја Пауновић, Леко 
Кнежевић, Радош Џудовић, Р. Симовић и Чедо 
Кнежевић који Не на првом састанку партиске ће-
лије предложен за пријем. 

Први састанак је оджан у шуми изнад места 
Иванпоља и ту су дати задаци за припрему устан-
ка јер су немци извршили тих дана напад на СССР. 
Радили смо са народом а посебно са омладином у 
СКОЈ-у су били Љубо М. Петровић, Б л а ж о И. Ж и -
ваљевић, Радомир Симоновић, Војо Кнежевић и 
Комлен. 

После пар дана у планини званом месту Ј е ч -
миште формиран је Партизански одред. За коман-
дира одреда је постављен Радош Џудовић а за ко-
месара Чедо Кнежевић. 

Дана 12. јула 1941. године одржан је већи скуп 
на планини Мокри, (тог датума је раније одржаван 
традиционални сабор на Мокри) на том скупу је 
била већином омладина где је поред весеља говоре-
но и о потреби борбе против окупатора. Одмах за 
тим је букнуо устанак у Црној Гори у Велици је 
разаоружана карабињерија гдје је било 7—8 кара-
бињера. Одмах истог дана запоседнут је положај 
на Чакору где су узели учешћа масовно становни-
ци села Велике и једна је група сашла у кањон 
Ругове у Котлове и запалили три моста. Међувре-
мено су формиране јединице од устаника и држа-
ле положај Чакор—Ваганица. После пар дана до-
шло је до борбе у Котлове јер је једна италијанска 
колона покушала да се пробије према Чакору, која 
је долазила од Пећи. Затим је окупатор упутио ве-
лики број Волнетара на положају према Чакору 
који су послужили као његова предходница. По-
сле више борби они су потисли устанике и у току 
једне ноћи на читавом фронту наставили да пале 
куће поменутог села, народ се споро повлачио и 
приликом сванућа скоро је био затворен обруч 
около села. Да би омогућили народу одступницу је-
дан број устаника међу којима је био и које је 
предводио мајор бивше југословенске војске Ми-
личко Јанковић а где смо и ми комунисти учество-
вали извршили смо контранапад и потисли напа-

даче на читавом фронту у дужини од пет киломе-
тара тј. до Чакора. (Овај наш контранапад омогу-
ћио је да се народ повлачи из села. У овој борби 
рањен је Величко Зоговић а из села је погинуло 
неколико бораца. Треба напоменути да се посебно 
истакао у борби скојеваца Љубо Петровић из Ве-
лике који је касније погинуо као борац Четврте 
пролетерске црногорске бригаде. 

Пошто су Чакор, држали волнетари Италијанм 
су избацили артиљерију на Чакору која ;је тукла 
наше положаје . После три—четири дана наш фронт 
је разбијен и ми смо се повлачили према Секирици 
и Баљу. Слуге окупатора попалиле су тада сва се-
ла до Грачанице и Крушева. 

У повлачењу сам био са мајором Миличком Јан-
ковићем капетаном Мирком Кржићем доктором 
Миливојем Крџићем и са Миланом Шаљићем. У 
Зорићу срели смо се са Васом Лабаном. Ту су Кр-
цићи и Јанковић разговарали са њим и предочили 
му да ће окупатор из нашег народа наћи слуге да 
их Јубаци у борбу против патриота. Васо је њима 
одговорио ударајући шаком по пушки „ја и моја 
пушка никада нећемо служити окупатора". Касније 
се зна да је ту ријеч погазио. 

Кра јем септембра или почетком октобра 1941. 
године формиран је први партизански одред у се-
лу Грачаници. Приликом формирања 'одреда било 
је присутно око 16 другова међу којима: Радун Ђу-
кић, Манојло Кастратовић, Чедо Мијовић, Петар 
Дедовић, Владо Мирковић, Мирко и Миливоје Кр-
џићи и други. За командира је постављен Петар 
Дедовић а за комесара не знам тачно да ли је Чеда 
Мијовић или Раде Ђукић. Није прошло много вре-
мена Крџиће и Јанковића ухватили су италијан-
ски окупатори уз помоћ наших издајника, а реак-
ција је почела да се организује на страну окупа-
тора и да при.јете комунистима. Ја сам са групом 
другова кра јем новембра 1941. године прешао пре-
ко планине у Пећ односно у Витомирицу. 

Јула 1943 године налазио сам се у одреду „Емин 
Дураку; у Малисије Албанија. Милош Гилић одре-
дио је 4—5 другова и мене да прихватимо један 
број припадника покрета из Пећи и Витомирице и 
да их пребацимо на терену среза андријевачког, 
Пошло је око 56 другова али због слабе организа-
ције покрет је откривен и у планини Копривник 
изнад Пећи разбијен где Је погинуо командир од-
реда Воја Дамјановић. 

После Краћег времена Милош Гилић дошао је у 
Витомирицу и прихватио нас једну групу у (којој 
сам био и ја, Мишо Вуковић, Мишо Мићковић, Ј а -
года Бобичић, Деса Баровић, Деса Драшковић, Б а -



трић Вујисић, Милутин Мићуновић, Вуксан Вули-
кић, Крсто Алексић, Радован Баровић и . . . прво 
смо пошли у планину Богићевицу изнад Плава те 
смо се задржали пар дана, затим је дошао код нас 
Бећо Башић са друговима Војином Д. Зоговићем и 
Јусуфом Реџепагићем и пребацили нас у базу из-
над села Машнице затим одатле у Јеловицу и при-
кључили партизанском батаљону Беранско-Андри-
јевачком. 

Маја 1944. године налазио сам се у једну терен-
ску јединицу у Андријевици, био сам позван од 
стране Павла Јовићевића, Спасоја Ђаковић и Миша 
Мичковића да пођем за Пећ ради пребациван.а дру-
гова из Пећи и Витомирица на ослобођену терито-
рију у Андријевици. У групи смо били ја, Мило 
Драгићевић, Радомир Јокић и Радомир Булатовић 
из Брезојевице. После напорног пута од недељу 
дана успели смо да пребацимо групу од око 45 дру-
гова у А.ндријевицу, на ослобођену територију. Они 
су скоро сви били без оружја , приликом преласка 
реке Бистрице испод Пећи тада се утопила друга-
рица ЈБзгбица Петровић. Из Пећи је била, члан ме-
сног комитета К П Ј у Пећи и она је требала да иде 
са нама у Андријевицу. Ја сам том приликом у 
путу пао у једну провалију и повредио бубреге. У 
групи између осталих били су: Иво Лазовић, Ста-
ница Радојевић, Кока Крушчић, Вуле Грагићевић, 
Божо Петрушић, Мишко Љумовић и други. Посли-
је 10—15 дана мене су позвали исти другови да 

кдемо за другу групу у Пећ ја нисам могао због 
болести, пошао је Мило Драгићевић, Радомир Б у -
латовић, Радомир Јокић и још један друг чијег се 
имена не сјећам, знам да је покрет успео и преба-
чено више од 40 дрЈтова, ова група је већином би-
ла без оружја . 

1944 године после офанзиве наших јединица на 
Чакору када су разбили СС дивизију „Принц 
Еуген" и балисте, наше јединице су пошле према 
Србији. Немци су продирали од Пећи преко Чако-
ра и запосели пут — цесту од Чакора кроз Вели-
ку према Мурини. У Велику су Есесовци и балисти 
извршили масован покољ од становништва. Убија-
ли су народ у кућама од најстаријег до најмлађег 
тј. детета у коловци. Палили су куће све редом а 
мртве и рањене спаљивали у кућама. Тада је уби-
јено више од 600 људи, жена и деце. 

После извјесног времена када сам пошао са је-
диницом кроз Велику наишли смо на стравичан 
призор, све спаљено пред (згариштима кућа скоро 
сваке куће видиш гробове од 6—7 од већих до ма-
лих још у згариштима р у ћ а могло се наћи коске 
спаљених жртава. Они који су избегли покољ са-
храњивали су жртве после повлачења окупатора. 

Када смо разговарали са преживелима имали 
смо пуно поверења у нашу војску да ће победити 
и да ће злочинци бити кажњени. 

БРАНКО Ј. ЖИВАЉЕВИЋ 

ВРЛИНЕ ЗА БУДУЋНОСТ 

Прва жртва у Велици пала је 19. маја 1941. го-
дине. Из окупаторског оружја и издајничких ба-
листичких руку на подмукао начин, из засједе, 
испаљено је неколико смртоносних хитаца који су 
лишили живота једног од најчувенијих јунака бив-
ше црногорске и српске војске. За мјесто злочина 
крвожедни разбојници изабрали су Ругово. Иако 
је убиство извршено у оно вријеме када је пут 
уз Ругово био тијесан да прими избјеглице које су 
хитале да се што прије домогну Чакора и спасу 
голе животе. Убице су изабрале !место и време да 
без иједног очевица изврше гнусни злочин. 

Када се Великом пронио глас да је у Ругову 
погинуо носилац двије златне :и једне сребрне „Ме-
даље Милош Обилић", „Карађорђеве звијезде с 
мачевима", „Ордена бијелог орла" и других дома-
ћих и страних одликовања и признања, Гавро Јо-

кић признати официр и неустрашиви ратник црно-
горски, одмах је упутио своје синове и још неко-
лико одважнијих Величана да пронађу и донесу 
мртвог Гавра. Ово путовање у оно вријеме било је 
опасно, али нико од њега није одустајао, јер су 
знали да 'би и Гавро у оваквом случају жртвовао 
себе. На дан сахране цијела Велика је била у ж а -
лости. 

Људи су над његовим гробом изнијели истину 
о његовим херојским подвизима на солунским и 
другим бојиштима, мукотрпни и часни живот у 
злогласном мађарском заробљеничком логору Нађ-
међеру, бјекство кроз бодљикаве жице са Радуном 
Томовићем и учешће у пробоју Солунског фронта. 

Тако је одата достојна пошта човеку и врлина-
ма које ће бити преко потребне у времену које је 
д о л а з и л о . . . 

ВЕШО ОГЊАНОВИЋ 

ДОБРИ ДРУГ И БОРАЦ 
ВОЈО СТАМАТОВИЋ 

Седамнаестогодишњи добровољац бивше Југо-
словенске војске Војо Стаматовић, рођен је у че-
ститој партизанској породици и братству познатом 
од давнина по „чојству и јунаштву". Слушајући 
приче у рођеном дому о Цодвизима својих дједова 
Милете Стаматова и Арсенија Јованова код њега 
се :још од ране младости развила нека силна ж е љ а 
да их у свему надмаши. По причању другова из 
прослављеног Комског одреда он је заиста показао 
све врлине доброг борца и друга, па је као такав 
одређен у извиђачку групу која је илегално прела-

зила измишљену, добро брањену границу срамне 
творевине окупатора такозване Велике Албаније. 

Ова мала одабрана јединица ко ју су сачињавали 
искусни и најбољи борци Одреда: Цајо Прашче-
р.ић, Вујадин Живаљевић, Милорад Вучетић, Војо 
Попадић, Раде Бјелановић и Јово Чађановић има-
ла је задатак да извиђа и осматра покрете непри-
јатељу у дубини његове територије, а нарочито 
правце од Чакора и Плава и да у одређеним слу-
чајевима пружа помоћ и штити народ од балисти-
чког терора. 

Кобног 16. марта 1944. год. Војо је добио одо-
брење од командира групе да посјети породицу. 
Тсм приликом несмотрено је ушао у кућу која се 



налазила под сталном контролом албанских ж а н -
дарма и плавских вулнетара који су ко зна колико 
чекали овако богат лов. Чим је ушао у кућу зли-
ковци и слуге окупатора сасули су еа свих страна 
ватру из аутоматског оружја и позвали на предају. 
У овако безизлазној ситуацији борац Комског од-
реда није и никад не би могао прихватити позив да 
с-е преда ради спаса породице и себе, јер је знао да 
би таквим поступком окаљао углед свој, породице 
и јединице којом се поносио. Дакле, смрт је била 
кајбоље и најчасније р јешеше и у покушају да се 
борбом извуче из пакленог обруча погинуо је на 
самом кућном прагу. 

Сахрана је обављена под веома тешким услови-
ма и еа великим ризиком, јер су се Шемсови ле-
шинари, који су пред лицем потомства стекли ж а -
лосну славу сваког часа могли сручити са околних 
брда на незаштићену и ненаоружану масу која се 
у велеком броју окупила да достојно испрати и ода 
дужну пошту свом првом и једином партизану ко-
ји је изгубио живот на територији Велике. Раз -
бојници и слуге окупатора нијесу се смјели поја-
вити на дан погреба, али су касније мучки и на 
на ј зв јерскији начин отјерали Војову породицу у 
ропство и за собом оставили праву пустош. 

Другови који су га добро познавали а нарочито 
командири Милош Вулатовић и Милорад Вучетић 
говоре све на јлепше и потврђују да је Војо био 
добар друг и врло храбар борац, а по неком старом 
лијепом нашем обичају такви војници ужива]у 
највећи углед. 

* 

* * 

НАЈВЕЋИ ДОМЕТ У ИЗДРЖЉИВОСТИ 
ЉУДСКОГ ОРГАНИЗМА 

У јулском устанку 1941. године Сено Џудовић се 
до последњег борио штитећи народ Велике и гор-
и.ег кра ј а који се повлачио пред окрутним једини-
цама окупатора и разузданим домаћим паликућама. 
Кад је завршено одступање Сена није било међу 
устаницима. Нико ништа није знао за његову суд-
бину. Једино је била искључена сумња да је за -
робљен, јер ко је познавао тога дива био је сигуран 
да се такви не предају живи. 

После извјесног затишја напустили смо слободну 
Јеловицу, Лису и Штавну и вратили смо се на зга-
ришта која су представљала стравичан призор. 
Спаљена и опљачкана Велика, уништени усјеви и 
воћњаци свједочили су до које границе може стићи 
људско безумље. Одиграо се и један невјероватан 
догађај. Случајно је пронађен живи људски костур 
у ш и п р а ж ј у поред једног потока у засеоку Папра-
тиште са више рана у ногама и грудном кошу. 
Право је чудо како је тако тешки рањеник остао 
ж и в у тој стравичној пустињи у којој се осјећало 
само присуство смрти и ничег и никог више ко би 
му могао помоћи. То је, вјероватно највећи домет у 
издржљивости човјечијег организма. Сена Џудо-
вића који је давао последње знаке живота нико 
није препознао, јер су његову дивну младост уни-
штиле удружене невоље: болови, глад, жеђ, ноћне 
хладноће и дневне врућине, муве, црви и изнад 
свега самоћа. 

Исцрпљени организам се врло брзо опорављао и 
кад је мало ојачао ево што је испричао: „Чим сам 

осјетио да се не могу кретати припремио сам бомбу 
да минирам самога себе уколико случајно наиђу 
групе пљачкаша које су тражиле сакривене ствари 
по шумама и док сам имао снаге да је употријебим 
одлично сам се осјећао, јер није постојала опасност 
да ж и в паднем у руке непријатељу. Глад сам не-
како трпио. Сав лист са жбуња које ми је било на 
дохват руке по.јео сам. Ж е ђ је била неподношљива. 
Цио дан би ми прошао у вађењу црва из рана. И 
што сам их више вадио све их је више било." 

После оваквих патњи и кратког одмора албан-
ска и италијанска полиција му је ушла у траг, 
ухватила га и спровела у злогласни подгоричКи 
затвор из којег је побјегао на слободну територију 
и одмах ступио у 4. црногорску пролетерску бри-
гаду у којој је погинуо као један од најбољих ње-
них бомбаша. 

Дакле, за морал Сена Џудовића укратко се 
може рећи да се састо.јао у искрености, човјечо-
љубљу и освједоченој храбрости. 

* 

* * 

ЖИВОТ И СМРТ У ЗБЈЕГУ 

Пошто смо превалили тегобни пут преко врлет-
них и тешко проходних планина, трпјећи свакојаке 
кевоље и ватру непријатеља, најзад смо стигли 
уморни и исцрпљени на слободну ваеојевичку пла-
нину Лису која нам је пружила искрено гостоприм-
ство и сигурну заштиту од двије сурове добро нао-
ружане војске окупатора и од једне избезумљене и 
издајничке којој људске крви никад није било 
доста у току цијелог прошлог рата. Доследна у 
својој немилосрдности та монструозна руља овлаш-
ћена од својих господара без милости је убијала, 
пљачкала и палила све пред собом. 

Било је веома тешко спасити голи живот од те 
троглаве аждаје . Ипак нам је успјевало да уз из-
вјесне жртве стигнемо на гостољубиву Лису које 
ће се сваки Величанин с поштовањем сјећати. 

Живот у збјегу су пратиле многе тешкоће. Ж и в -
јсло се и умирало под ведрим небом. Природа у 
пустој планини била је доста шкрта и мало се што 
могло користити за исхрану. Соли није било ни-
откуда, па се коприва и остале траве нијесу могле 
употребљавати. Мала дјеца су скапавала од глади 
на празним мајчиним грудима. Призори су били 
мучни и остављали су пуно психичких рана на 
срца преживјелих. 

На Лиси у збјегу умро нам је један од најста-
ријих и најомиљенијих чланова Милосав Јованов 
Кнежевић чија се смрт подударила са његовом 
животном судбином, јер је рођен, растао и остарио 
у кући и братству која је дала доста познатих ју-
нака у ранијим и у овом Народноослободилачком 
рату. Овај познати ратник са пуно животног иску-
ства био је искрени патриота који је у току повла-
чења стално саветовао да се туђој војсци не смије 
вјеровати нити јој се предати. А када му је изне-
нада позлило смогао је снаге да каже : „Добро је 
кад умирем слободан". 

ВЕШО ОГЊАНОВИЋ 



ПАРТИЗАНСКА МАЈКА ДОЛА 

У улици Васе Чарапића бр. 12 у Гроцкој близу 
Београда живи данас срећним животом стогодиш-
ња, ведра и расположена Величанка Дола К н е ж е -
вић, истакнута и популарна партизанска мајка — 
како је то више пута истицао један од најистакну-
тијих руководилаца у Васојевићима Саво Митровић 
,.Мали". Сматрам да је овај признати ратник овом 
реченицом доста казао о овој неустрашивој жени, 
борцу и добротвору НОП-а, али желим са неколико 
мојих личних запажања да освијетлим овај дивни 
људски карактер. 

Рођена и васпитавана у кући Рада Божова и 
братству Вучетића у којем се увијек говорило о 
поштењу и јунаштву код ње се још од на јранијих 
дана формирао ј ак култ о правди и слободи. Посје-
дујући на јлепше особине као дјевојка, а поријек-
лом од доброга рода стицајем околности имала је 
срећу да се уда за чувеног јунака онога времена 
Илију Кнежевића који је храбро погинуо 1912. на 
Скадру у борби против Турака. Млада удовица са 
сином Војом од непуне године остаје, подиже га 
школује и поклања му цио свој живот. Васпитава 

га у новом духу, али и трпи велики терор од ж а н -
дармерије и ондашњих власти. Њ е н а кућа је у 
предратном периоду безброј пута претресана а она 
са Војом прогањана и затварана. И поред толиког 
терора ова пркосна и неустрашива Црногорка ни-
кад није клонула духом. Никакве пријетње нијесу 
је могле одвојити од сина и његових другова. Сво-
јим радом и понашањем стекла је била велики 
углед код величких ж е н а које су по њеном наго-
вору биле спремне на извршавање и на јтежих по-
слова. А стражара као што је била Дола мало је 
која војска имала. Другови који су под њеним 
обезбеђењем одржавали важне састанке били су 
сигурни и никад нијесу изненађени. И нас млађе 
кад би Војо окупио да нам прочита вијести или 
неку лакшу литературу брижно је савјетовала и 
чувала на чему смо јој неизмјерно захвални. Није 
ми познато која је или каква све друштвена при-
знања добила ова изузетна заслужна жена, и мис-
лим да се њене заслуге не би смјеле заборавити 
за њен рад, а тиме би се донекле одужили овој 
ггартизанској мајци. 

ВЕШО ОГЊАНОВИЋ 

МУЧЕЊА ПОД ЧАКОРОМ 

Благоје Рађеновић рођен је 1898. године, а његов 
син Милан 1923. године у селу Метеху, општина 
Плав. Погинули су као симпатизери НОБ-а у Ј еч -
мишту на подручју Велике, 23. октобра 1943. године. 
А ево како: 

За вријеме НОБ-а, Велика и остала Потчакор-
ска села била су изложена сталним нападима 
непријатељских формација које су на јчешће 
крстариле путевима у правцу Пећи и обратно. За 
вријеме НОБ-а у октобру мјесецу 1943. године, раз-
јарене групе вулентара, насртале су на недужни 
живаљ Велике, па су не јаки (старци, жене и дјеца) 
најчешће правили склоништа у шумама, потоцима 
и другим тешко приступачним мјестима. Тако је 
било и 23. октобра 1943. године када су Благоје и 
његов син Милан, да не би пали у руке неприја-
тељу, пронашли склониште у омару на обронцима 
Јечмиштз, које је откривено од стране вулентара. 
Њ и х двојица нијесу имали оружја, па су их наору-
жани вулентари почели тјерати. Ранили су Ми-

лана, а његовог оца Благоја заробили. Тада су 
наступила мучења, како би приморали Милана и 
Благоја да открију збјегове, склоништа. Међутим 
Милан и Благоје подносили су све те муке. Тада 
су их вулентари узели са собом и кренули у прав-
цу Чакора, да би наставили са мучењем у потоку 
званом „Кртво лаз". Милана су свезали за једну 
смрчу, одсјекли му нос, унаказили ножевима ње-
гово лице, задавали му убоде по тијелу а затим му 
вадили цријева и истим га везали око стабла, иако 
је био везан конопцем. Све су ово радили док је 
Милан био у животу, на очиглед његовог оца Б л а -
гоја. Затим су почела страховита мучења Благоја. 
После тога обојицу су убили а затим и у онако 
мртва тијела, испалили плотуне. 

Цијела Благојева породица била је на страни 
НОБ-а, а посебно његови синови Милован и Мирко 
који и данас живе у Метеху. Код Благоја и Ми-
лана било је склоништа илегалаца, комуниста и 
скојеваца. 

МИЛОВАН, МИРКО И МИЛОСАВ 
РАЂЕНОВИЋ 

ДИЧНА МАЈКА ГОРЊЕ РЖАНИЦЕ 

Стана Џудовић из горње Ржанице, имала је пет 
синова. Сви су били партизани и ни је се знало који 
је од којега био бољи јунак. Када се рат завршио 
Секуле, Миљан и Владо нијесу се вратили својој 
кући. Станини пролетери погинули су као прави 
јунаци противу непријатеља далеко од своје ро-
ђене Ржанице. И етари отац Фиљо, био је неко ври-
јеме борац VII. омладинске Бригаде, који није изо-
стајао од двадесетогодишњих младића ове црослав-
љене црногорске Бригаде. Када се рат завршио Фи-
љо је чуо да су му три сина погинула, а један те-
шко рањен. Т е ж а к је та ј моменат за њега био, а 
још теже како то саопштити Стани, која је сваког 

момента ишчекивала да види своје драге синове. 
Једног дана муж Фиљо рече јо ј истину о погибији 
синова. Чим је Стана чула његове ријечи стегла је 
своје храбро срце и рекла попут оне легендарне 
мајке Кнежопољке: Петорицу -сам родила и у Ти-
тову војску радо послала и да сам их још толико 
имала и њима би мјесто било тамо. И ако је Стана 
тврда срца била, поименично је за сваког понешто 
рекла. Ж а л и л а је Стана свезане Миљанове руке 
од непријатеља, Владове непотпуне године за пу-
шку, а на јвише је Стана жалила тешке Секулове 
ране у устанку 1941. год. са којима је не излечен 
пошао у Пролетере. (У једној поеми за једног 
српског ратника пише: Б јеху данас ране на све 
стране али рана каплара Ж и в а н а поноснија од 



Кајмакчалана . Таква је рана била и Џудовић Секу-
ла, који је тешко рањен 1941. године у Велици, над 
еобом убио два непријатељска војника). Стана је 
знала патриотизам својих, синова и да слобода 
не долази без великих жртава, па је са разуме-
вањем храбро Цримила вијест о погибији своја 
три сина. Ипак је имала снаге да рече само десет 
ријечи: „Поносим се са њима пали су ми за сло-
боду храбро". Није пропустила да не помене и си-
новца Уроша који је храбро погинуо као комесар 
Косовске бригаде, и на вјечној стражи остао на 
Шари планини. Ето, они су погинули у рату и си-
гурна сам да су се замијенили. Ж а о ми је што ни-
један сем Секула, није оставио потомство иза себе, 
већ једино понос, али ми је н а ј ж а л и ј е кад се с је-
тим погибије Душанове, кога нам |зликовци прије 
рата убише од непуних 17 година, а рођеног му 
брата Сава 1944. године, мада је у прошлости мало 
ко од овог храброг браства умирао природном смр-
ћу, већ једино од пушчаног куршума. 

Та одважна Величка одива која је од своје 
на јрани је младости сакупљала и сахрањивала ко-
сти својих на јмилих по Чакору и околним брди-
ма, ко ји су гинули бранећи границу од Османлија, 
добро је знала и овог пута да борба за слободу 

тражи и велике жртве. 
Стана је и сама била активан учесник НОП-а, 

од 1941. године, и као илегални одборник по линији 
А Ф Ж - а , неуморно је радила на мобилизацији жена 
за помоћ НОВ-е. Нарочито је њено присуство било 
корисно у збјеговима, да се одржи морал жена 
услед неподношљивих услова живота: глади, хлад-
иоће, лажних прича од стране реакције противу 
НОВ-е и много другог што би мало ко издржао као 
Стана вазда достојно. Као илегални радник Стана 
је често пута прелазила преко границе и обратно, 
обављајући разне задатке за НОП, и као таква јед-
ном је била теже рањена од стране непријатеља. 
Стана је уживала велики углед у друштву, посебно 
код ратника који :су често у разним говорима исти-
цали примјер Станино учешће и рад у току НОБ-е. 
Стана је била примјерна супруга, нежна мајка, 
изузетно добра комшинка и пријатељ. Срећна је 
била ако је могла неком добро да учини. Ж и в ј е л а 
је врло скромно, тихо али и доста тешко, јер су јој 
такви услови живота били, али увијек часно. 

Умрла је и сахрањена уз 1све почасти својих 
суграђана, остављајући свом потомству поносан лик 
за сјећање. 

ВУЧЕТИЋ МИЛОРАД 

СЈЕТИМО СЕ И ЊИХ 

У краткотрајном априлском рату 1941. године 
учествовало је и неколико официра бивше Југо-
словенске војске родом из Велике. После војне и 
државне пропасти сви су са својим јединицама за-
робљени !сем једног и сви су часно и достојанствено 
поднијели све тешкоће ропскога живота. Прикљу-
чу јући се благовремено антифашистичком покрету 
дали су скроман допринос уништењу најмрачније 
идеологије у историји развитка људског друштва. 
Четири године великих патњи и искушења стојич-
ки су издржали и у слободну Југославију се вра-
тили чисте савјести, поносни што су непоколеб-
љиво, чврсто и вјерно ста јали уз НОБ-у и свој 
народ. 

Године 1945. вратили су се у ратом разорену и 
опустошену земљу и искрено ставили на распола-
гање све своје физичке и интелектуалне способно-
сти. На позив Врховне команде Војо Гој ковић, Ми-
лић Јокић и Радота Гојковић ступили су ЈНА и 
као школовани официри, патриотски расположени 
дали су драгоцјен допринос у оспособљавању мла-
дих кадрова неопходно потребних новој Армији 
која је тек била изишла из револуције. Пилот Ми-
лић Јокић — популарни ћале — како су га из ми-
лоште звали питомци Ваздухопловне војне акаде-

мије мајчинском бригом је прилазио својим слуша-
оцима и искрено улагао кра јне напоре да од њих 
створи добре браниоце нашега неба. Радота Гојко-
вић је као наставник у Војној санитетској школи 
у Љубљани годинама предавао и важио као један 
од најбољих васпитача. А Војо Гојковић, правник 
веома добрих људских особина радо је преносио 
своје искуство на млађе. Лијеп примјер самоприје-
гора у обнови и изградњи ратом разорене земље 
показао је Богдан Томовић који је као геодета дао 
безброј добровољних радних часова. У ђенерал-
-штабног мајора Миличка Јанковића Величани су 
полагали велике наде. У устанку 1941. године ко-
мандовао је Величким одредом на сектору Чели-
гред—Ваганица. Исте године је оаробљен са браћом 
Крџић у планини Б а љ и као герилац стријељан од 
окупатора 14 септембра 1941. у Андријевици. Вели-
чани су тешко поднијели та ј губитак, ј ер су од 
њега као патриоте и школованог официра пуно 
очекивали. После стријељана кроз Велику су се 
проносиле приче О његовом витешком држању на 
губилишту. Кад су му извршиоци смртне казне на-
редили да се окрене да би му пуцали у леђа одго-
ворио јје: „Црногорци никад нијесу окретали леђа 
непријатељу па нећу ни ја." 

В.Н.О. 

МАЛИ РАЊЕНИЦИ 

28. јула 1944. године пронио се глас да су у 
Андријевици и (њеној околини десетковане двије 
непријатељске дивизије и то њемачка „Принц 
Еуген" и албанска „Скендер Бег". Величани су се 
радовали што је Андријевица постала ко зна по 
кој и пут гробница окупатора и домаће олоши, али 
радост је била кратког вијека и брзо се претворила 
у болне јауке, јер су Велику изненада опколили 

поражени остаци непријатеља који су безглаво 
б јежали уз долину Лима и успутно пред собом 
уништавали, убијали и клали све живо. 

Приче о језивим призорима пред сваком запа-
љеном кућом никад не б и ' имале почетка нити 
краја , зато их намјерно изостављам, јер човјек 
здраве памети који није био свједок догађаја не 
може прихватити као истину то што се тога дана 
урадило на територији Велике. И неколико дана 
после покоља било је чудних доживљаја . У једној 



гомили људског меса гдје су били лешеви убијених 
породица Вукмана и Ватрића Вучетића и Воја То-
мовића нађени су изрешетани куршумима мали-
шани: трогодишњи Божо Томовић и нешто мало 
старији Бранислав Вучетић, а тамо нешто даље 
преко Вукадинова потока страдала су чељад: Ра -
дована, Милована, Милана, Душана и Мија јла Ву-
четића, затим: Љуба, !Арсенија и Сима Огњановића. 
На овом стратишту затечен је жив под тешким 
ранама двогодишњи Ратомир Огњановић гдје сиса 
искасапљене груди мртве мајке Станије. 

Од свега је било на јжалосније то што се није 
могла пружити никаква помоћ овим невиним и не-

моћним мученицима, јер се са њима није имало 
куда. Шуме су претраживане чак уз помоћ дреси-
раних паса, па се у збјеговима морало жив јети под 
режимом строге тишине, а донијети рањенике к о -
јима се то није могло доказати било је веома 
опасно. Божо и Ратомир су остављени на грудима 
мртвих и на њима су умрли, остављен је и Брани-
слав, али он је био ј ачи од смрти и сада живи као 
инвалид у Качареву. 

Очеви ових несрећника ни сада не зна ју под 
каквим мукама су жив јели и умирали њихови ми-
љеници, јер су се налазили у партизанима далеко 
од својих породица. 

МАЈКА И ОСАМ СИНОВА 

Јелица Цудовић, рођена Томовић убрајана је у 
своје вријеме у најбоље величке дјевојке па се 
добро и удала. Узела је чувеног црногорског јунака 
Радована и у браку са њим родила ћерку Вукосаву 
и осам синова: Радуна, Радомира, Ратка, Радоша, 
Уроша, Милоша, Миленка и Братислава. Била је 
то, можда, једина мајка у Југославији која је то-
лико синова послала у партизанску војску. Ово је, 
вјероватно и на јлепша биографија једне мајке 
црногорске. Поодмакле године нијесу јој сметале да 
евоју личност увелича личним учешћем у НОБ-и. 
Заједно са Долом, Вуком, Стојанком, Јеленом, Див-
ном и још неким својим другарицама дочекивала 
је, хранила, испраћала и чувала партизане—иле-
галце. Свога крова над главом није имала, већ се 
као избјеглица са Косова настанила код великог 
пријатеља народноослободилачког покрета Мине 
Вуковића. У Мининој, Долиној и Вакиној кући су 
одржавани скупови жена на којима су се догова-
рале како и на који начин помоћи покрет. Јелица 
и поменуте активисткиње много су допринијеле у 
развијању моралних врлина међу женама, а наро-
чито младим дјевојкама којима је пријетила више-

струка опасност од подмуклог непријатеља. Резул-
тат ролитичког рада са женском омладином био је 
више него добар. Није забиљежен ниједан морални 
преступ. Нико није видио Величанку у друштву са 
непријатељем, а о некој сарадњи са крвницима 
није могло ни да се замисли. Јелица је често гово-
рила да се уцјенама не смије подлећи, мора се из -
држати без соли и хлеба, босо и голо и да се „на 
муци познају јунаци", а често је употребљавала и 
једну реченицу: „Остаће неко ж и в да и после овога 
рата прича како се ко понашао". 

Овакви савјети су потстрекивали омладинке на 
право јунаштво. Велики број |њих међу којима су 
биле: Ната Радованова, Раба Лекова, Милојка Ј а н -
кова, Драга Андрова, Дара Монћова, Вуца Гаврова, 
Вуца Урошева, Пољка Менина, Мара и Милена 
Вакина, Дара, Боса и Роса Микошева, Лела М и ј а ј -
лова, Милка Новова, Дара Радованова, Боса Нови-
чина и друге. У живом сјећању су и случајеви 
када је велики број сасвим младих дјевојака у 
јулском покољу 1944. сјекирама и тојагама одбијао 
од себе до зуба наоружане раз јарене фашистичке 
звјери. Драга Томичина и Пољка Крстова су ско-
чиле са дуварине, а било их је које су гореле, али 
се нијесу дале живе осрамотити. 



ВОЈНО СЕЛО 

Војно село налази се у подножју огранака горо-
стасног планинског вијенца Проклетије, на десној 
(слабијој и неизграђенијој) комуникацији Гусиње— 
Плав. Управо оно се простире дуж тог неизграђе-
ног макадамског пута који од Гусиња пролази по-
ред реке Врује и Луче повезујући насељена мјеста 
са Плавом и Гусињем. Ту у близини на 5—6 кш 
налази се државна граница према суседној Алба-
ни ј и. 

Ово древно и лијепо мјесто на падинама Заврша 
досеже својим њивама и ливадама до Плавског 
језера, а дијелимично и до ријеке Луче, те ви ју-
гаве планинске лепотице, чије хладне и бистре 
воде скривају неколико врста надалеко познате 
племените рибе (липијан, пастрмка, клен и др.). 
Луча испод Гусиња сачекује неколико брзих пла-
нинских ријека и речица ко је сливене у Грнчару и 
В р у ј и заједно настављају свој кратки ток (6—7 к т ) 
до језера, да би се у њему мало одмориле а одатле 
поново снажно иаставиле свој далеки пут сливене 
у ријеку Лим све до Црнога мора. 

Посебни природни драгуљ у овом к р а ј у чини 
Плавско језеро за које народне приче и легенде 
к а ж у да су га виле створиле да би се купале у 
њему, односно да га је свети Сава својим чаробним 
штапом прекрстио зауставивши брзе планинске 
воде да се смире ту у њему. Језеро је чисто и 
бистро па се у њему као у каквом великом сребра-
ном огледалу огледају високе планине што га об-
грљују са свих страна. Нарочито се над језером 
надвио велелепни Виситор који је и пјесми опје-
ван и чији скоро увијек снијежни врхови пониру 
дубоко у плаветнило овог глечерског бисера. 

У језеру живи мноштво разноврсних риба, тј. 
богато је флором и фауном које до данашњих дана 
још не загађује индустријска цивилизација. У 
њему постоји чувена младица која може да нарасте 
до 50 к^, затим пастрмка, липљан, штука, дерач 
(врста сома) и многе друге рибе. Ту се јатима ли-
јегу дивље патке и остале језерске и барске птице, 
а зими кадкада долете и јата дивљих гусака да би 
на свом далеком путу ту нашле предах. 

Поред језера Војносељани имају своја имања 
(њиве и ливаде) чије земљиште, тј . његове низине 
често плаве надошле воде језера дајући јој благо-
творне сокове за бољи плод и берићет. 

Околне до неба високе планине чија валовита 
подножја запљускују таласи Луче и језера пуне су 
пашњака и богате столетним шумама које у себи 
кри ју разну племениту дивљач као што су срна, 
дивокоза, куна, видра, веверица, зец и др. Ту живи 
и црни медвед, рис, тетреб и др. Ове велелепне 
планине у летњим данима примају крда говеда и 
буљуке оваца на испашу које су богатији станов-
ници овога кра ј а некада у изобиљу га јили и про-
изводили сир и ка јмак, вуну и месо за своје потре-
бе, вишак односили у Пећ, Подгорицу (Титоград) и 
друга мјеста на пазар. 

Становништво Војног села у недалекој прошло-
сти, а и сада претежно се бави земљорадњом и сто-
чарством, док врло мало занатством. Постојало је 
десетак богатијих породица, који су држали поло-
вину имања у селу, поседовали своје планине и 
пашњаке за испашу мноштво оваца и говеди, док 
су остали били подељени на средње и сиромашне 
сељаке. Наравно, више је било ових задњих које 
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су богатији сељаци и средши слојеви користили 
као радну снагу уз мршаву надницу и храну. 

Ето ту у таквом природном амбијенту настало је 
Војно село које се данас простире на неколико сто-
тина метара и представља једно од на јвећих села 
плавске општине. 

Постоје записани подаци да је на овој просто-
рији — локацији још у 13. или 14. вијеку постојало 
насеље, а можда и прије када је Плавогусињски 
кра ј припадао манастиру Дечани, односно српској 
држави Рашкој , те да је претежно било насељено 
Словенима — Србима. Први пут се спомиње као 
насеље Ј о в о и н о на почетку 17. вијека у опису 
санџаката који је оставио Которанин Маријан Бо-
лица 1614. године. Према том опису Јовоино је тада 
имало 29 домова и 60 војника.1) 

Под турском влашћу 

У вријеме владавине Турака овде су владали 
аге и бегови, а ра ја им је служила као робље, 
слуге или чивчије, без елементарних права и сло-
бода. Први званични сачувани документи и записи 
о попису становништва у овом кра ју датирају из 
1485. године. Наиме, у турским пореским књигама 
(девтерима) спомиње се и Војно село у којем пре-
тежно живе Словени.2) 

У народу ггостоји вјеровање да је село добило 
своје име по вој ницима који су ту дошли са оруж-
јем. Крајем 17. или почетком 18. вијека. У времену 
владавине Турака Војно село почињу насељавати 
црногорска братства (племена) б јежећи од „крви" 
(крвне освете) и због тешких економских услова. 
Постоји предање да су неки Кучи хтели овуда да 
иду у Србију, али да им Турци нијесу дозволили 
већ су их аге и бегови задржали да им обрађују 
земљу као чивчије. Муслиманима и народу овога 
к р а ј а она их поистовећује са Турцима подвргава 
насиљу, врши освете и то углавном над недужним 
становништвом које присилно покрштава а ко крст 
неће 'да прими одводе их на Превију и друга мјеста 
и тамо их убија ју — на стотине људи, што ће се 
негативно одразити 1941. године, када је у овом 
к р а ј у погинуло неколико десетина Црногораца као 
одмазда за 1912. и 1919. годину. 

Продирање идеја радничког покрета и 
формирање прве ћелије КПЈ 

Интересантно је напоменути следеће чињенице: 
Прво, Војно село је у бившој краљевини Југосла-
вији после Првог (светског рата извјесно време 
било засебна општина са околним селима: Ђуричка 
ријека, Хоти, Хакање, и др. и да је један од првих 
председника био Станиша Турковић, а затим Ника 
Арсовић и Лука Турковић, што нам говори да је 
оно као такво на почетку стварања државе пред-
стављало извесну какву-такву економску целину. 

У Војном селу 1933. године се вратио из Србије 
кројач и радник Милован Љутић који је још као 

' ) М а р и ј а н Б о л и ц а - К о т о р а н и н : о п и с с а н џ а к а т а с к а д а р -
с к о г о д 1614. г о д и н е — п р и к а з С и м е Љ а љ и ч и ћ а у Ј у г о с л о -
в е н с к о ј а к а д е м и ј и з н а н о с т и и у м е т н о с т и — к ш и г а 12. 
З а г р е б , 1880. г о д и н е с т р . 183. 

5 ) С е л и м и П у л а х а : С т у д и м и Х и с т о р и к 1/1972. Т и р а н а , 
с т р а н а 68. 

дечко отишао на изучавање заната у Крагујевац. 
Тамо се упознао са напредним идејама радничког 
покрета и стекао основне појмове из научног соци-
јализма, о циљевима борбе радничке класе. Он са 
собом доноси нешто Јмарксистичке литературе и 
да је на читање сеоској омладини и ђацима. Одржа-
вао је везу са Крагујевцем, тј . са друговима са ко-
јима је тамо радио и од њих добијао напредну 
литературу. Због тога је био у току догађаја и 
акција које је раднички покрет тада предузимао у 
Србији. Истина, Љутић није тада испољавао већу 
активност јер није био члан КПЈ, али је поје-
диним људима давао на читање расположиву лите-
ратуру како у Војном селу, тако у Плаву и Гусињу. 
Он је 1936. до 1940. године одржавао везу са поје-
диним напредним радницима и ђацима у Гусињу, 
као што су били Аљо Хот, Чедо Ђулафић , Голуб 
Лончаревић, Ђуро Лончаревић, Вешо Дракуловић 
и другима. Долазио је обично пазарним даном јед-
ном или два пута месечно навраћа јући у занатским 
радњама Муша Ибрахимагића, кројача, Спаса Дра-
куловића, обућара, Маље Хаџијавића, Шећа Хо-
џића (обоје обућари) и других као и код кафеџи је 
Мулић Ама — Амтате. Љутић је овде остваривао 
контакте са радницима, ђацима и сеоском омлади-
ном, а слично је радио и у Плаву. У томе му је на-
рочито помагао Чедо Ћ у л а ф и ћ у чијо ј су се кући 
њих двојица састајали и окупљали остале омла-
динце. Све у свему утицај Милована Љутића био 
је веома запажен и позитиван, над њим је вршила 
надзор ондашња жандармерија , хапсила га је да би 
га 1940. године интернирала у логор у Смедеревску 
Паланку. Може се слободно рећи да је Милован 
био један од првих идеолога напредног покрета у 
овоме крају . Он се 1941. године укључује у при-
преме за Устанак и постаје кандидат КПЈ . Уче-
ствује са Цветком Вуком и осталим комунистима 
Војносељанима на свим састанцима које организује 
Партија не само у ЈВојном селу него ;и другде 
(Плаву, Брезојевицама итд.) где су доношене важне 
одлуке и заузимани ставови у вези са предстојећим 
догађајима — Устанком. Наравно он међу првима 
узима учешће у брезојевичком партизанском од-
реду све до његовог повлачења. Љутићево даље 
учешће у ,НОП-у и НОБ-у је непрекидно све до 
његове јуначке погибије у 4. Црногорској проле-
терској бригади јануара 1944. године. ' [ 

Поред Милована Љутића, напредне идеје прено-
сила је студентска и ђачка омладина, међу којима 
су се истицали Цветко, Вуко и Мито Турковић и 
други, ко ји су деловали не само међу омладином 
него и код старијих људи. 

Омладина Војног села учествује у културно-
-уметничком програму 1937, 1938, 1939. и 1940. го-
дине. Организују се приредбе у Плаву, Војном селу 
и другим селима на којима се говори о ситуацији у 
земљи и у свијету. На тим приредбама цступају 
напредни студенти и ђаци са поздравним говорима, 
а приходи са ових приредби иду у студентску „са-
мопомоћ". На јумешнији у овоме послу био је Бећо 
Башић који је био и најобразованији у маркси-
стичком смислу. Посебно је Бећо имао смисла за 
организацију и рад на окупљању омладине. Поред 
њега ту су спадали Цветко Турковић, Ха јро Ш а х -
мановић, Ђуро Лончаревић, Јусуф Реџеповић, Вуко 
Турковић, Урош Џудовић, Милован Љутић, Вида и 
Цвета Турковић, Чеба Ф. Реџепагић, учитељица, и 
други. Сви они су са собом и у себи доносили на-
предне идеје из Берана, Подгорице, Пећи, К. Мит-



ровице, Скопља, Београда и других градова где су 
се школовали и студирали. Те идеје су вешто и 
брзо преносили на осталу омладину Плавогусиш-
ског краја . То су чинили и поједини радници као 
на пример Љутић у Војном селу, и други у Гусињу 
и Плаву. Добијана је марксистичка литература са 
разних страна. Тако на пример 1938. године Хајро 
Шахмановић преко једног туристе Француза добија 
историју СКП (б) на српскохрватском језику што 
је у многоме помогло да се комунистичке идеје што 
брже шире у овоме крају . Јер утицај владајуће 
странке Ј Р З на челу са Новицом Поповићем, по-
слаником за овај кра ј , био је доста ј а к не само код 
православног ж и в љ а већ и код Муслимана силом. 
Јасно уз помоћ ондашњих председника општина 
Шемса Феровића и Саља Никочевића, као и бога-
тијих трговаца ко ји !су их подржавали и финанси-
рали. Године 1938. и нешто раније јавља се З у ф е р 
Мусић који са Митом Турковићем и још неким 
организује своју кандидатуру за народног посла-
ника на листи удружене опозиције као представ-
ник земљорадничке странке у чијем је руковод-
ству и сам био. И З у ф е р и Мито били су тада 
блиски идејама К П Ј и због тога се касније опреде-
љ у ј у за НОП. З у ф е р је тада био подржан од свих 
напредних радника, сељака, ђака и студената који 
су агитовали за «.ега па је добио велики број гла-
сова у свом изборном срезу. Међутим, поред Но-
вице Поповића и Ђорђа Ћ у л а ф и ћ а јерезоваца (ЈРЗ) 
тада нико није могао проћи јер је на њиховој 
страни била ондашња власт која је терором и 
претњама присиљавала народ да гласа за ЈРЗ , од-
носно за владу Милана Стојадиновића. 

По директиви К П Ј у јесен 1939. године у Плаву 
је организована конференција радничко-сељачке 
лартије. На њој присуствују и неколико Војносе-
љана међу којима су Мито Турковић и Милован 
Љутић. На конференцији је прочитан акциони про-
грам партије и продискутовано о истом. 

Маја 1940. године растурен је по улицама Плава 
и Војног села Првомајски проглас и излијепљене 
пароле Централног комитета К П Ј . Ово је била 
једна од првих акција овакве врсте у овом крају . 
Због овога исте ноћи су ухапшени Хајро Шахма-
новић, Мито, Цветко и Вуко Турковићи, спроведени 
у Београд и тамо од суда за заштиту државе осу-
ђени од 8 до 9 месеци затвора. Једини доказ за 
пресуду био је исказ Аљка Луковића који их је 
теретио на суду. Док су били под истрагом сви су 
подвргавани малтретирању и батињању, али су све 
то комунистички издржали. Последњи је из затво-
ра, априла или маја 1941. године дошао Мито Тур-
ковић који је био месец дана више осуђен. Тако су 
уочи устанка скоро сви били на окупу сем болесног 
Мита који је био у болесничкој постељи и на не-
што више од месец дана пре Устанка умро. 

Љета 1940. године комунистичка омладина је 
организовала масовни излет на плавско језеро на 
којем је учествовала омладина из цијелог андрије-
вачког среза где учествује и војноселска напредна 
омладина. На излету су говорили истакнути кому-
нисти овога кра ја , Бранко Делетић и Павле Алек-
сић. 

Јануара 1941. године формирана је прва партиј -
ска ћелија у општини. Њу су сачињавали три 
члана: Милија Милачић, радник, секретар ћелије, 
Вуко Турковић, студент и Божо Чађановић, земљо-
радник. Фебруара 1941. примљен је у К П Ј и друг 
Хајро Шахмановић, а рдмах затим марта исте го-
дине примљен је у КП и Цветко Турковић, студент 

права. Комунистичка партија Југославије је уочи 
рата 1941. године имала доста ј ак утицај у Војном 
селу, а нарочито међу омладином. Она је најприје 
преко својих симпатизера, као што је био кројачки 
радник Милован Љутић и студент права Мито Тур-
ковић, а затим путем чланова СКОЈ-а и партије 
Цветка и Вука Турковића остваривала приличан 
уплив и на старије људе. (Као на примјер на Ива-
на Турковића који је гласао за комунисте. Уочи 
устанка у Војном селу делују и активно раде сви 
скојевци и чланови партије, тако Цветко иде у 
Брезојевице на састанак партијске ћелије, а Вуко 
долази у Војно село да у њему организује отпор 
евентуалним фашистичким нападачима. Ту су ,и 
остали напредни студенти Вида и Цвета Турковић 
са осталом сељачком омладином спремни за сваку 
евентуалност. 

Међутим, један од ветерана напредног покрета 
овога кра ј а Мито Турковић који је за Зуфером Му-
сићем припадао земљорадничкој странци не може 
више да се активно укључи у припреме за Устанак. 
Њега су јотл 1940. године затворили у злогласну 
београдску гламњачу и тамо мучили. Он је после 
априлског слома једва дошао до Плава боље речено 
донијет је из Београда претучен. Због тако наруше-
ног здравља и жестоких батина које је добио на 
полицији Мито умире уочи самог Устанка маја или 
јуна 1941. године не дочекавши тај, велики револу-
ционарни дан и тренутак о коме је годинама са-
њао и прижељкивао га. Његова сестра Драга Раду-
ловић у својим сјећањима к а ж е да је Мито после 
затвора био толико изнемогао да није могао да 
етоји на ногама. Тијело му је било модро и крваво 
од рана, ребра поломљена, бубрези повријеђени да 
је мокрио крв, а плућа ионако већ нарушена од 
Т Б Ц потпуно пропала од гладовања и лежања у 
хладној бетонској ћелији тако да је избацивао 
крваве комаде из плућа. Но и поред тога он је на-
лазио снаге и воље да контактира са друговима 
Бећом Башићем, Цветком Турковићем, Хајром Шах-
мановићем и Вуком Турковићем интересујући се о 
збивањима у свијету и код нас. К а д а је Мито умро 
на његовој сахрани поред покушаја Ризе и Шемсе 
Феровића да је омету дошло је мноштво народа из 
свих кра јева општина Плава, Гусиња, Мурине, Ве-
лике, Машнице и других. На истој је учествовао 
и приличан број Муслимана, мада су их власти 
спречавале и одвраћале. На сахрани је у име К П Ј 
и напредне студентске омладине говорио Хајро 
Шахмановић, а испред Плава Урош Џудовић. Том 
приликом је испољено опште народно негодовање 
на ненародне режиме који су народне борце хап-
сили и мучили у главњачама и казаматима и услед 
таквог терора пао је комуниста борац Мито Тур-
ковић. 

Рат и капитулација бивше Југославије 

У периоду до 6. априла 1941. године Партија је 
организовала неколико акција у којима активно 
учествују и војноселски комунисти и симпатизери. 
Организовано је прикупљање добровољних прило-
га за КПЈ . Тада се први пут прилазило људима от-
ворено и тражила помоћ за Партију. Акција је про-
ведена успешно и у Војном селу. Организовано је 
слање протесних телеграма за распуштање концен-
трационих логора и пуштање интернираних кому-
писта на слободу. Тада су се у концентрационом 
логору Смедеревске Паланке налазили Милован 



Љутић из Војног села и Милош Џудовић из села 
Метеха. 

На сваком кораку људи су испољавали одлуч-
ност и спремност за одбрану земље од фашистичке 
агресије, и 27. марта 1941. године дочекан је са 
одушевљењем. Истина, код једног мањег дијела 
муслиманског и албанског живља такве спремно-
сти није било што је одраз ненародне политике 
бивше краљевске владавине и деловања страних 
обавештајних служби у првом реду италијанске 
ОВР-е и такозваног „Косовског комитета" са ко-
јим су појединци одржавали везу. Када је 6. апри-
ла нападнута Југославија партијска организација 
упућује Вука Турковића у мјесни комитет у Ан-
дријевицу, код Бранка Делетића ради добијања но-
вих упутстава за окупљање и слање добровољаца 
за одбрану земље. Комунисти преко Виде Турко-
вић дотурају војницима летке и п р у ж а ј у им осталу 
помоћ. У међувремену омладина Војног села са 
осталом омладином и народом општине одлази на 
Чакор у добровољну акцију за чишћење снега к а -
ко би могла наша војска да несметано прелази ову 
комуникаци ј у. 

Када је наступила капитулација краљевске вој-
ске целокупно наоружање бившег Комског одреда 
и дијелова других јединица остало је поред пута 
од Чакора па све до јГусиња. Читаво становништво 
се самоиницијативно латило сакупљањем оружја и 
муниције. Завладала је општа несигурност код на-
рода и страх од крвних освета и плаћања рачуна из 
прошлости. Неки Муслимански главари х у ш к а ј у на 
крвопролиће, т ј . на убијање православаца. Све је 
то као и обесправљеност у старој Југославији има-
ло одраза на Јулски устанак 1941. године. Наиме, 
одмах после капитулације, уз италијанске ф а ш и -
сте, долазе из Албаније појединци и групе разу-
ларене банде на челу са Пренк Цалом и Ризом Фе-
ровићем да би Плав и Гусиње и даље до Мурине 
и Чакора припојили новој фашистичкој творевини 
тзв. Великој Албанији. Они још прије јулског 
устанка почињу са убиствима и злочинима. 

У таквој ситуацији безвлашћа, јер окупаторских 
јединица још ту није било, комунисти Плава ор-
ганизују са комунистима Војног села састанак у 
кући Ба јрама Метовића, на којем присуствује око 
30 напредних људи и .омладине. Хајро Шакмановић 
износи политичку ситуацију у овом крају . Развила 
се дискусија. Неки плавски муслимани з а л а ж у се 
за братску слогу између муслимана и православних 
и нападају Шемса Феровића и друге. Усвојени су 
задаци и форме за даљи рад. Након неколико да-
на долази до другог састанка. Чу је се тенденциозан 
предлог да власт преузме омладина, што би довело 
исту до повезивања са окупатором. Предлог је од-
бијен. Нажалост, било је и таквих ставова који су 
долазили од некада напреднијих студената (један 
Албанац Е. М.) да пропаст старе Југославије и 
стварање велике Албаније треба примити као на-
ционално ослобођење Шиптара па према томе и 
муслимана, те да се у таквој држави треба борити 
да се економски положај Муслиманског и шиптар-
ског народа побољша и извоју ју њихова права. 
Овакав став добро је дошао кољебљивцима, он се 
управо подударао са линијом окупатора и домаће 
реакције. Овоме су се супротставили од муслиман-
ских студената једино чланова КП и кандидати 
Хајро, Бећо, Јусуф, Емин и Бајрам, док се један 
број студената пасивно односио према том погреш-
ном ставу, а један број такав став је потпуно усво-
јио. Б и л о је и таквих који су на појединим сахра-

нама позивали муслимане да се „Србима освете" 
за злочине које су муслиманима учинили 1912. и 
3919. године". 

На свим овим састанцима активно су учество-
вали и војноселски комунисти Цветко, Вуко, Ми-
лован и други. 

Припреме и Устанак 1941. године 

Маја 1941, године дошло је неколико чланова КП 
из Метохије па је заједно са њима одржан саста-
нак комуниста Плава, Гусиња, Војног села, Брезо-
јевића, Велике и других у кући Бећа Башића. Ту 
је извршена подела дотадашње ћелије на плаво-
гусињску и величку организацију. За секретара 
прве ћелије изабран је Ђуро Лончаревић, а друго 
Милија Милачић. Донети су ставови и одлуке у 
циљу даљег провођења политичког рада у масама, 
да се стварају групе напредних људи и омладине и 
с њима појача организован рад, да се на јактивнији 
и најбољи омладинци кандидују за Партију, да се 
проведе акција за прикупљање оружја , да се утиче 
на поштене људе и патриоте да не предају оружје 
окупатору и сл. 

Партијска ћелија Плава и Гусиња бројала је 6 
чланова од којих су били двојица из Војног села 
(Цветко и Вуко Турковић) и један кандидат — Ми-
лован Љутић. 

За ово време ни реакција није сједела скрште-
них руку. Док на једној страни д јелу је међу пра-
вославнима Новица Поповић и Вуксан Гојковић, 
дотле се у Плаву и Гусињу све више и више ор-
ганизују с једне стране у Плаву Ризо И Шемсо Ф е -
ровић којима се придружио и Бе јто Хаџи Хајров 
(по злу познати Бејто Пљава) иначе официр ф а -
шистичке полиције из Тиране и с друге стране у 
Гусињу Саљо Никочевић и Пранк Цале. Они сви 
заједно делују у правцу распиривања националне 
и вјерске мржње, х у ш к а ј у муслимане на освету 
према православном ркивљу, а све то у циљу чиш-
ћења ових кра јева од „крста" како су то обично 
говорили и стварања хомогене муслиманске група-
ције ко је би се постепено асимилирале у албанску 
нацију. За то вријеме Војносељани „мирно" раде 
али су и опрезни за сваку евентуалност. Прва ж р т -
ва у Војном селу је Станиша Турковић, плем. капе-
тан, угледни сељак и велики патриота. ЕБега укла -
њ а ј у Ризо и Шемсо помоћу Шаре Аџовића, јула 
1941. године. 

Међу Војносељанима д јелу ју Цветко, Вуко и 
Милован као и остали напредни омладинци и омла-
динке. Они преносе и спроводе у живот ставове и 
задатке партијске организације и утичу на право-
славни ж и в а љ да не одговарају на провокације 
мус. и алб. реакције. Вуксан Гојковић је познати 
шовиниста и крвник, који је „Огњем и мачем" уни-
штавао жене, децу и старије људе из Муслиман-
ских породица, палио њихове домове све наводно 
„За крст часни и слободу златну". Један Вуксан је 
био довољан да на територији среза разбукти пла-
мен националне и вјерске мржње и изазове брато-
убилачки рат, а да не говоримо о Новици Поповићу 
том превејаном петоколонашу, ко ји је умешније од 
свих других распиривао братоубилачки рат, не ки-
дајући везе ни са муслиманском ни са православ-
ном реакцијом. 

У јуну је поново одржан састанак партијске ће-
лије на којем је присуствовао Бранко Делетић. Он 



је говорио о најновијој политичкој ситуацији у 
свијету и у вези с тим одредио задатке за будући 
рад у условима окупације и припајања овога кра ј а 
фашистичкој Албанији. Он је пренео партијској 
ћелији поздрав ПК К П Ј за Црну Гору, Боку и 
Санџак и изразио увјерење да ће она извршити 
задатке који се пред њу постављају, поред свих 
тешкоћа и тешких услова за њен рад. Бранко је 
нагласио да К П Ј не признаје никакво мењање гра-
ница и да ће та територија бити такође у саставу 
М. К. Андријевице. 

На партијски састанак од 16. јула 1941. године 
који је одржан у Брезојевичком пољу 'Милија Ми-
лачић је пренео директиву да се формирају два 
герилска одреда: ј едан у Брезојевици, а други у 
Војном селу, с тим да одред у Војном селу до даљ-
нег не Изводи акције осим у случају напада на село 
да пружи отпор. 

Истога дана увече у Брезојевицама је формиран 
герилски партизански одред са Цветком Туркови-
ћем на челу као командантом и Бећом Башићем, 
комесаром одреда. Том приликом је Вуко Турковић 
добио задатак да пође у Војно село и да тамо фор-
мира герилски одред. Он је 17. јула 1941. године 
рано изјутра у Војном селу одржао састанак са 
групом која је била обухваћена партијским радом, 
упознао их са одлуком о отпочињању оружане ак -
ције против окупатора. Овом састанку су прису-
ствовали Милован Љутић, Вида и Цвета Турковић, 
Вешо Турковић и други. Том приликом је оружје 
које је раније било сакупљено и сакривено подеље-
но друговима и другарицама и речено им да ће бити 
формиран одред. Од наоружања поред пушака, ра -
сполагало се са два пушкомитраљеза, једпим сан-
дуком крагујевачких дефанзивних бомби и са ве-
ћом количином муниције. Вуко је иначе тих љет-
њих јулских дана окупљао Војносељане на ноћна 
сијела и позивао их да се припреме и организују 
за предстојећу борбу против окупатора. Дао је за -
датак симпатизерима К П Ј где ће ко да буде у слу-
ч а ј у напада на Војно село и ш т а ко има да ради. 
Тако су Вешо, Вида и Цвета Турковић добили за-
датак да буду на Главици. 

Пошто је пукла прва устаничка пушка у Брезо-
јевачком пољу, односно након што је том прили-
ком грешком рањен један муслиман из Плава, плав-
ска реакција на челу са Ризом и Шемсом Ферови-
ћем користећи овај случај успева да добије сагла-
скост уплашених Италијана и да покрену већи део 
нахушканих и заведених муслимана у х а ј к у на 
црногорске куће у Војном селу. У томе су имали 
успеха и за неколико часова окупили, наоружали и 
покренули добар део одраслих муслимана и Ш и п -
таре и повели их на Војно село. Тако је 17. јула 
око 12 часова почео напад на Војно село. Прво је 
са Заврша нападнута Турковића Главица, а затим 
и остали дијелови села: куће Арсовића, Дракуло-
вића, неколико Ђуричана, куће Шошкића, Љути-
ћа, Јануша и других. Вуко се у моменту напада на 
Војно село нашао на Б и ј е ж а н потоку где је са 
осталим Војносељанима био спреман да прихвати 
борбу. Тамо је био и Милован Љутић. 

Турковићи, са неколико Ђуричана нашли су се 
ушанчени у двије куле — Станишиној и Лукиној 
где су пружили жестоки отпор нападачима који су 
уз алак и повике јуришали на Главицу. У првим 
борбама рањен је Саво Прашчевић кроз обје ноге. 
Ворба се развија св.е--"бсешће, падају прве жртве. 
Смртно је рањен Владо Радетин Турковић. Када 
му је пришла Вида да му превије ране рекао је: 

,.Видо, сестро, немој се око мене мучити, видиш да 
ми нема спаса, него ми да ј мало воде и иди да по-
могнеш борцима". У поменутим кулама отпором 
руководе Лука и Вешо Турковић. Лука је стари и 
искусни ратник из Балканског и Првог светског 
рата, а Вешо се као командир чете у 38. пешадиј-
ском пуку показао у шестоаприлском рату као вр-
ло храбар и борбен. Вешо је предратни симпатизер 
К П Ј па као такав зна како се треба борити и да-
вати отпор подивљалим вулнетарско-фашистичким 
у.ордама које у групама насрћу на Војно село. Мно-
ги су у ову нечувену братоубилачку х а ј к у пошли 
спонтано или заведени а неки су одвођени и на 
силу, затровани старом нетрпељивошћу и вјерским 
антагонизмом који води корене још из турског вак-
та, односно међусобних крвавих обрачуна које су 
подстицали Турци, Аустро-угарска, црногорски гла-
взри и др. 

У исто вријеме води се борба у Б и ј е ж а н потоку. 
Повећа група нашла се у кућама Нике Арсовића 
која је била погодна за одбрану, као и у кући Љу-
тић Радоње. Вуко Турковић се нашао у том тренут-

—-ку међу Арсовићима, Дракуловићима, Љутићима и 
Шошкићима. Када му је постављено питање шта 
да се ради, одговорио је да је устанак на окупато-
ра, али да треба пружити отпор свим оним који 
нападну њихове домове. Саветовао је да се скон-
центришу у кућама које су јаче (камене) и да одат-
ле п р у ж а ј у отпор свима који их нападну. 

Одједном је почело да пуца са Заврша и Вој-
носељани прихватају ову неравну и наметнуту бор-
бу, борбу на живот и смрт. У нападу учествује око 
1000—1500 нападача, док је на другој страни 45 цр-
ногорских домова са укупно око 60 пушака — бо-
раца спремних да бране своје куће, животе својих 
укућана и своје од људи са којима су до јуче били 
добре комшије, пријатељи и кумови па чак са не-
кима и рођаци. 

И овде падају прве жртве. Старог Сима Шош-
кића који има преко 100 година убија ју на прагу 
куће. Тешко је рањен Вуцо. Г. Дракуловић (Вуко-
тић) (касније су га мучили и мрцварили, али је 
храбро умро у на јтежим мукама у присуству своје 
породице, мада је као тешки рањеник био остав-
љен на „бесу"). Разуларена банда не оставља ни 
дјецу на миру. Они убија ју једно дијете Лазовића 
које се сакрило на дрвету. Убили су и Нову Вуко-
1 ића — Дракуловића који је био болестан и није 
хтео кућу да напусти. Гине се и на другој страни, 
оли се тамо не зна броја. Но они су многобројнији 
и надмоћнији, боље наоружани, располажу са ла-
ким и тешким пешадијским наоружањем. Борба се 
води до касно у ноћ. Почињу куће да пале и у њи-
ма са муком стечену имовину. Село гори, кућа по 
кућа, прво оне с кра ј а села па онда редом. 

Освиће други дан борбе међутим нико се још не 
предаје. Турковићи, Дракуловићи, Арсовићи, Љ у -
тићи, Ђуричани, Шошкићи, Јануши, Чађановићи и 
други пружа ју натчовечански отпор. Када су про-
тивници видели да се не може доћи лако до Војно-
селских глава, њихова мала (имовине) и да се не 
да ју тако брзо и јефтино савладати, јер борба тра-
је већ два дана, онда нападачи почињу да прегова-
рају, на јприје са Турковићима и Ђуричанима (из 
Ђуричке ријеке). Међутим, тешко долази до спора-
зума. У међувремену Турковићи, другог дана бор-
бе, пред ноћ покушавају под борбом да се са поро-
дицама повлаче преко Бара ка Језеру и Лучи, али 
их тамо Мартиновички вулнетари дочекују с ват-



ром. Они тада мијењају правац повлачења ка селу 
Хакање и тамо оетављају жене и дјецу код Албан-
ца Нима Нуке и његових рођака. Нима Нука као 
стари пријатељ прима жене и дјецу, смјешта их у 
кућама, нахрањује и даје пуну заштиту породица-
ма, док борци на челу са Луком и Вешом Турко-
вићима са осталим браниоцима одлазе са оружј ем 
ка Меминој планини па преко Рида на слободну 
територију у Велику, где се придружују устани-
цима. 
, Група на челу са Ником Арсовићем (15) морала 

је 18. јула под борбом на јуриш да се пробије усред 
дана (око 7 часова) да би дошли до куће Радоње 
Љутића удаљене на око 200 метара од куће Арсо-
вића. Они су се тако спојили са Љутићима, Драку-
ловићима, Јанушима и Чађановићима. Овде су пру-
ж а л и снажан отпор све до 21 час а затим напра-
вили продор према слободним Брезојевицама. У 
овој групи су још били Ђукић Михајло, Ђуричанин 
Михајло, Љутић Леко и Љутић Тома Панто, Јануш 
Вукман и др. Поред погинулих који су напред из-
нети било је три-четири рањена борца. Тада је ра-
њена Радосава Љутић Гаља, која се јуначки бори-
ла. Касније је интернирана у Кавају—Албанија. 

Војносељани са Мијатом и Ником на челу су се 
још неколико сати борили, а онда друге вечери, 
под борбом направили продор ка реци Лучи и тако 
се пробили на слободну територију у Брезовице. 
Том приликом је јуначки погинуо Радоња Љутић, 
а у овом продору су се нарочито истакли Нико и 

—— Радомир Арсовић, ;Лазовић Милорад, Милутин и 
Богић Дракуловић, Јово Чађеновић и други који 
имају велике заслуге за успешан продор из непри-
јатељског обруча, као и за пружање жилавог от-
пора, те храброст коју су показали борећи се за 
част и слободу. У овом пробоју храбро )је погинуо 
осамнаестогодишњи Лазовић Милорад. 

Прије него што су се Арсовићи и Дракуловићи 
пробили, једна група Арбанаса и Муслимана на 
челу са Али Шабаном и Адемом Ба јрамијем, бар-
јактаром из Албаније, те браћом Селиманин из Ј е -
сенице и Реџом Фератовићем из Будевице понуди-
ше заштиТу и бесу Грубану и Ники Арсовићу. Гру-
бан је тражио да заштите и остале али је Нико то 
одбио, док је Грубан са још неким Арсовићима по—• 
шао на бесу и тако су се нашли у кући Беке и Де-
ме Селиманина Ђулиних синова —• она би сада (1977. 
умрла) имала 105 година. Приликом спашавања 
Војносељана Ђуља Селиманин (Мемедовић) била је 
рањена, па је после рата одликована. Томовићи и 
Миличићи су такође уз помоћ Албанаца из Ака-
ња и Вишњева пребачени на слободну територију. 

Трећа група Војносељана од 25 људи међу ко-
јима је био Вуко Турковић пружила је отпор из 
куће Авдије Челића. Покушао је Шаро Аџовић да 
их на лукав начин превари и одведе Феровићима у 
Плав. Не обазирући се на све то, они се пробијају 
под борбом и одлазе на слободну територију. 

Тако се завршила ова дводневна епопеја Војно-
селских житеља у борби против тридесетоструко 
јачег непријатеља који су хтели да их униште и 
поробе. У овој неравној борби погинуло је 13 бораца 
и то: Дракуловић Г. Вукотић Вуцо, Дракуловић 
Гадун, Дракуловић Ново, Ђокић Трифо, Јануш 
Вукман, Лазовић Милорад, Љутић Радоња, Турко-
вић Владимир и Шошкић Симо, као и Нурка К у -
чевић, муслиманка која је бранила жене и дјецу 
од нападача. 

Било је драматичних тренутака па и трагичних 
момената приликом спашавања. Тако на пример, 

када је један албански фашиста хтео да баци бом-
бу у кућу Реџа Кучевић где је било још неколико 
породица (жена и дјеце) Љутића, баш у том тре-
нутку је прискочила Нурка Кучевић и ухватила 
за гушу нападача, отела му бомбу и тако га у зад-
њем моменту спријечила да бомбом разнесе многе 
недужне животе. Овај разбојник је ту храбру али 
несрећну жену ударио пушком у груди. Међутим 
ова одважна и честита жена је својим животом 
спасила животе двадесетак жена и дјеце од сигур-
не смрти. Њ е н дјеверичић Реџо Кучевић са ције-
лом породицом отворено се ангажовао и супрот-
ставио нападачкој банди у спашавању црногорских 
фамилија . Поред тога он је помогао Мијата Драку-
ловића, Ивана Турковића, Милисава Јануша и Ар-
совић Алексу у извлачењу из села !а тиме и из 
сигурне смрти. Он је касније преузео из затвора 
породицу Сава Турковића и Радивоја Арсовића и 
држао их у својој кући. 

Што се тиче збијега Турковића и Ђуричана ко.је 
је Нумо Нука са Адемом Ба јрамијем узео у зашти-
ту и довео у Хакање, њих је након пар дана преу-
зела италијанска команда и пребацила у новофор-
мирани логор у Плаву. Неке жене су успјеле (Вида 
и Цвијета Турковић) да се некако пробију на сло-
бодну територију. Наравно то им је пало врло те-
шко и уз велике перипетије. Приликом узимања у 
заштиту породица Турковић, Адем Ба јрами је из ја -
вио да се он ;не слаже са оваквим поступком загри-
жених Муслимана и Албанаца и да се ограђује од 
њихових недјела, злочина и пљачке, те да он није 
за уништавање Црногораца са којима су до јучс 
жив јели у пријатељству. 

Услови у прихватном италијанском логору у 
Плаву били су врло лоши. Живот жена и дјеце у 
баракама са веома слабом исхраном и хигијеном 
био је биједан. Дјеца су обољевала од дезинтерија 
и других заразних болести и умирала у тешким 
мукама. Логор је био пун јер су у њега трпали цр-
ногорске жене и дјецу из осталих села. Видјевши 
д а г а н е м о г у одржати Талијани су га нешто каеније 
расформирали. Једне су интернирали у Албанију, 
у Кавају , а неке су упутили у Пећ у злогласну Се-
ремет кулу. Један број жена које су сматрали „опа-
сним" цо налогу Ризе и Шемсе Феровића интерни-
рали су у логор Каваја—Албанија . Међу њима су 
биле Васа, Митра, Иконија, Васиљка и Јевра Тур-
ковић, Гаља Љутић и стара Јануш Сава која је 
услед болести и исцрпљености брзо умрла у логору. 
Овде треба истаћи још неке чињенице: 

Приликом опсаде кућа Турковића, Нимо Нука 
се пробио до њих са пуним колима сакривених 
пушака, бомби и муниције, дотуривши им то за од-
брану. Пошто је исти прихватио жене и дјецу не-
ких Војносељана дошао је Ризо Феровић у Хакање 
да их узме. Он на албанском к а ж е евоју намјеру а 
Нимо Нука му на то одговара: „Збори бошњачки, 
ја сам Југословен и не знам албански". Тада Ризо 
на српскохрватском понавља свој захтјев. Нумо 
Нука на то реагује ријечима: „Не дам Црногорце 
док иједан камен постоји у темељима моје куће и 
док постоје моји Хакањи". Затим се попео на кулу 
и позвао их да бране његову и своју част и образ, 
јер му је Ризо с војском опколио кућу. Тада је у 
Нуминој кући било око 100 жена и дјеце. Међутим, 
дошли )су Хакањи те је Ризо морао да се повуче. 

Приликом покушаја бјекства Момчила Стани-
шина Турковића преко .језера, примјетио га је ј е -
дан од рођака (рођак његове мајке, која се као Му-



слиманка Бада удала за Станишу и постала Анђа). 
Бјекство није успјело. Тада Митра Турковић о 
томе обавијести Нима Нуку и затражи помоћ. Ни-
мо Нука тобоже организује свадбу као да доводи 
дјевојку и пође у кућу Купше Реџепагића и Ђема 
Мула Мусића гдје се крио Момчило. Тамо су га 
обукли у женско свадбено одијело и одвели под 
фереџом на коњу у Хакање. У спашавању Мом-
чила1) значајну улогу одиграла је ћерка Ниме Ну-
ке Душа која је била обучена у мушко и наору-
жана, те Н Нукини синовци Елет и Брахим Ха-
кањи. После првог ослобађања Плава, Н. Нука био 
је са Савом Јоксимовићем и другим партизанима, а 
затим се одметнуо'2.) 

Многи од Војноселских бораца на челу са Цвет-
ком и Вуком Турковићем прикључили су се оста-
лим устаницима у Брезојевицама и Велици и тако 
наставили у партизанским одредима борбу против 
окупатора и домаћих издајника. 1 

Након јењавања устанка почетком 1942. године 
у бившем Андријевићком срезу Цветко и Вуко су 
се повукли у машничке и величке шуме а остали 
устаници су се легализовали на терену Велике, 
Машнице и Улотине и другде широм Полимља, 
гдје су наставили живот као избјеглице укључив-
ши се у активан рад и сарадњу са НОП-ом на да-
том терену. Међу Војносељанима су биле веома 
активне Вида и Цвета Турковић које су због своје 
активности биле осуђене од стране злогласног чет-
ника Лукачевића на Рогљане. И остали Турковићи 
и Љутићи такође су били активни. 1941. године у 
6-то априлском рату заробљен је Радован-Љако 
Турковић, који је у њемачком заробљеништву имао 
добро држање и активно |сарађивао са НОП-ом. 

Један мањи број је касније пришао четницима 
али су се 1943. г. поново придружили НОП-у тако 
да је само један Војносељанин остао до кра ја у 
четницима (Митар Арсовић) који се повукао са 
њима преко границе и сада се налази у иностран-
ству. Према томе, огромна већина Војноселских бо-
раца и оних из сусједних села, као на пример Ђу-
ричани и други, дали су свој велики допринос 
НОП-у и НОБ-и сарађујући у тешким временима 
1942/43. године да би се па јзад поново укључили у 
бригаде и :одреде у које 1су масовно ишли крајем 
1943. и почетком 1944. године. 

На кра ју овдје треба истаћи да су се комунисти 
Војног села Цветко, Вуко и Милован после разби-
јања комског одреда, односно андријевичког бата-
љона, вратили на терен у илегалу. Цветко и Вуко 
су једно вријеме заједно са осталима радили на 
терену Машнице и Велике, а када је терор окупа-
тора и квислинга надјачао, они су прешли у Мето-
хију гдје се средином 1942. године повезују са пар-
тијском организацијом у Пећи да би затим обојица 
пошли у шарпланински партизански одред, односно 
у Прву косовско-македонску бригаду. Цветко се 
тамо брзо истакао као комуниста и борац па је био 
постављен за команданта Шарпланинског одреда 
на којој је дужности храбро погинуо октобра 1943. 
године на Шар планини у борби са окупатором и 
домаћим издајницима. 

Поред Цветка храбро је погинуо у Четвртој цр-
ногорској бригади 1944. године Милован Љутић, тад 

' ) Г и н е х р а б р о к о д К н и н а к а о б о р а ц I I д а л м а т и н с к е 
б р и г а д е , н о в е м б р а 1944. г о д и н е . 
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стари и истакнути револуционар и један од пре-
теча напредних идеј а у Војноме селу. 

У нашој НОБ-и Војно село је дало око 33 ж р т а -
ва и то: 12 у јулском устанку 1941. године у Војно-
ме селу и око њега од којих је једна жена (мусли-
манка). Године 1942. 2 жртве. Арсовић Радомир, Ј а -
нуш Сава умрли у логору, 1943. године погинула су 
3 Војносељана, (један у шарпланинском одреду, а 
други у Андријевици), 1944. !године 5 бораца (1 у 
четвртој, 1 у одреду-комском и 1 на Превији), 1945. 
године 8 бораца од којих 2 ју Летој пролетерској 
црногорској бригади, 1 у Деветој, 1 у Четвртој и 
1 је умро од последица рањавања 1945. године. Од 
13 пог. 1941. — 2 жртве фаш. терора. 

Од овог броја 24 |су Црногорци, (двије жене), 6 
Муслимана, (једна жена) и 1 Албанац. 

Војно село је имало једног носиоца „Партизанске 
споменице 1941" — Вуко Турковић, пуковник ЈНА 
који је умро 1971. године у Београду. 

У војном селу је 1941. године спаљено 35 црно-
горских кућа. Касније није имало више шта да се 
пали. Учествовало је у НОР-у укупно око 180 бо-
раца и помагача НОБ. Од овог броја 85 је учество-
вало са пушком у руци или активно и организовано 
радили за НОБ. Како је напред речено, 33 лица је 
погинуло у току НОБ-а од којих су двије жртве 
фашистичког терора и две умрле у логору; 16 бо-
раца је рањено у току рата од којих су десетак 
ратни војни инвалиди. Укупно интернирано у ло-
горе 14 лица од којих 9 жена. Рат је преживело 32 
борца од којих са чином официра 15. Од укупног 
броја учесника 28 је Црногораца, 26 Муслимана и 
5 Албанаца. (Од броја учесника су две жене). Ово 
су активни борци који су са пушком у руци уче-
ствовали у НОР-у. 

1941. године било је два члана Партије и један 
кандидат и то: Вуко и Цветко Турковић и канди-
дат Милован Љутић. До кра ја рата је постало не-
колико десетина чланова К П Ј и СКОЈ-а, док је 
народних одборника било 7 и то: Турковић Гурко, 
председник НОО, Арсовић Владимир, секретар, Ку-
чевић Реџо, Маркишић Бајро, Руговац Суљо, Фера-
товић Реџо, Метјахић Брахо — чланови одбора. 
Цвета Р. Турковић, члан среског НОО. 

У току рата коришћено је 10 партизанских база 
од којих 2 у муслиманским кућама и 1 у албанским. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ У ТОКУ НОР-а : 

АРСОВИЋ Љ. РАДОМИР. рођен 1910. у Војном 
селу, земљорадник, учествовао у јулском устанку 
1941. године. Приликом бацања бомбе на митраље-
ско гнијездо којег је ућуткао, у пробоју кроз обруч, 
рањен је у том јуришу и омогућио осталима да се 
пробију на слободну територију јула 1941. године. 
Касније је заробљен и интерниран у Албанију где 
је и умро. За собом је оставио жену и четворо 
дјеце. 

ДРАКУЛОВИЂ (ВУКОТИЋ) Г. ВУК, рођен 1908. 
у Војном селу, земљорадник. У НОВ-у од 13. јула 
1941. године. Погинуо 17. јула исте године као бо-
рац у борби против фашистичких помагача окупа-
тора. 

ДРАКУЛОВИЋ (ВУКОТИЋ) В. НОВО, рођен 
1916. године у Војном селу, земљорадник, био глу-
вонијем. Учесник у устанку јула 1941. године, када 
је и погинуо у пробоју из Војног села. 



ДРАКУЛОВИЋ М. РАДУН, рођен 1889. год. у 
Војном селу, земљорадник. У НОВ-у од 13. јула 
1941. Погинуо 17. јула исте године у борбама за 
Војно село. Тада му је била одсијечена глава а 
тијело објешено на мрчи изнад Будојевица. 

ДРАКУЛОВИЋ А. МИЛУТИН, из Војног села, 
стар око 70 година (тада земљорадник, учесник 13. 
јулског устанка и цробио се под борбом из Војног 
села. Касније помагао активно НОП и као такав 
погинуо октобра 1943. године у Андријевици од 
непријатељске гранате. 

ЂОКИЋ ТРИФО, стар око 60 година, родом из 
Метохије, резервни официр бивше југословенске 
војске, учествовао у устанку 1941. где је био зароб-
љен и зви јерски мучен а затим стријељан. 

ЋУРИЧИН Р. СТАНОЈЕ, рођен 1891. у Ђуричкој 
Ријеци. Учесник 13. јулског устанка у Војном селу, 
где је погинуо 18. јула 1941. године. По занимању 
земљорадник. 

З Е Љ К И Ћ X. СУЉО, рођен 1912. године у Војном 
селу, земљорадник. У НОВ-у од октобра 1944. у V 
Црногорској пролетерској бригади. Погинуо 15. 
марта 1945. на Сухој Ријеци код Трнова у истој 
јединици. 

ЈАНУШ ВУКМАН, рођен 1915. године у Војном 
селу, земљорадник. Узео учешће у 13. јулском 
устанку 1941. године. Као рањен, заробљен 17. јула 
исте године а затим одведен у Будојевице где је и 
убијен. 

ЈАНУШ САВА, мајка Вукманова, као припад-
ница НОП-а интернирана 1941. у Албанију, где је и 
умрла 1942. године. 

ЛАЗОВИЋ Н. ИЛИЈА, рођен 1905. године у Вој -
ном селу, земљорадник. Учествовао у 13. јулском 
устанку 1941., а послије пробоја из Војног села 
активно и организовано помагао НОП на терену 
Мурино. Погинуо од експлозије њемачке гранате 
октобра 1943. године као борац теренске јединице. 

ЛАЗОВИЋ И. МИЛОРАД, рођен 1922. године у 
Војном селу, равршио 4 разреда оснозне школе, 
земљорадник. Учесник 13-јулског устанка 1941. По-
гинуо као борац 17. јула исте године пробија јући 
се из обруча у Војном селу. 

ЛУТИЋ Р. МИЛОВАН, рођен око 1907. године у 
Војном селу, завршио 4 разреда основне школе, по 
занимању кројачки радник. Од 1938. припада на-
предном радничком покрету. У НОВ је од јула 1941. 
године када је учествовао у устанку а затим актив-
ко и организовано ради за НОП на терену Васоје-
вића. Поново ступа у НОВ у IV пролетерску црно-
горску бригаду октобра 1943. године у којој гине 4. 
јануара 1944. на Метериз-брду у борби против Њ е -
маца и четника у близини Ријеке Црнојевића. 

Љ У Т И Ћ Р. МИОМИР, рођен 1926. у Војном селу 
завршио 4 разреда основне школе, земљорадник, 
био члан СКОЈ-а . У НОВ-у од октобра 1943. у V 
црногорској пролетерској бригади где је и погинуо 
крајем 1944. у борби за Матешево. 

Љ У Т И Ћ С. РАДОЊА, рођен 1890. у Војном селу, 
земљорадник. Учесник 13-јулског устанка и погинуо 
17. јула 1941. бранећи своју кућу у Војном селу од 
албанских и муслиманских фашиста. ј 

М А Р К И Ш И Ћ М. ФЕРИЗ, рођен 1922. године у 
Војном селу, завршио 4 разреда основне школе, 
земљорадник. У НОВ-у од октобра 1944. у 9. црно-
горској бригади, 2. батаљон, 2. чета. Погинуо 15. 
марта 1945. у борби на Трнову као борац исте једи-
нице. 

МИЛАЧИЋ 3. ДАНИЛО, рођен 1914. године у 
Војном селу, земљорадник. У НОВ-у од октобра 
1943. у једној од српских бригада. Погинуо 1944 го-
дине у борбама у Србији. 

МЕМЕДОВИЋ Б. ХУСО, рођен 1. маја 1915. у 
Војном селу, завршио 4 разреда основне школе, 
земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. у V црно-
горској пролетерској бригади, 3. батаљон. Погинуо 
3. марта 1945. године у борби за Трново као десетар 
у чети. 

Љ У Т И Ћ М И Л О -
В А Н 

Ђ У Р Ч И Н О В И Ћ 
Р . С Т А Н О Ј Е 



МЕТЈАХИЋ Г. АХМЕТ, у НОВ-у од октобра 
1944. године у V црногорској пролетерској бригади. 
Погинуо у Босни почетком 1945. године. 

ТУРКОВИЋ С. МОМЧИЛО, рођен 1922. године у 
Војном селу, завршио 4 разреда основне школе, 
земљорадник. У НОВ-у од октобра 1943. године а 
од 1941. активно помаже НОП. 1943. ступа у Ком-
ски одред а затим почетком 1944. у 8. црногорску 
бригаду где је био рањен да би цослије опоравка 
кра јем исте године ступио у 1. далматинску бри-
гаду где је погинуо исте године. 

Т У Р К О В И Ћ Р . 
В Л А Д И М И Р 

Т У Р К О В И Ћ В . 
В О Ј И Н 

ТУРКОВИЋ В. ВУЈАДИН, рођен 1920. године у 
Војном селу, завршио 4 разреда основне школе. 
земљорадник, у НОВ-у од октобра 1943. у 7. црно-
горској омладинској бригади „Будо Томовић". Био 
је водник и члан КПЈ . Тешко је рањен 1945. године 
и од тих посљедица умире у Скопљу исте године. 

ФЕРАТОВИЋ М. ЋЕРИМ, рођен 1909. године у 
Будојевицама, земљорадник, у НОВ-у од октобра 
1944. у 5. црногорској пролетерској бригади. Поги-
нуо марта 1945. године на Трнову као борац исте 
јединице. 

Т У Р К О В И Ћ С . момчило 

ТУРКОВИЋ Р. ВЛАДИМИР, рођен 1910 у Вој-
ном селу, завршио 4 разреда основне школе и 2 
разреда гимназије, земљорадник, у НОВ-у од 13. 
јула 1941. Погинуо 18. јула исте године у Војном 
селу приликом пробоја обруча као устаник. 

ТУРКОВИЋ В. ВОЈИН, рођен 1923. у Војном 
селу, ђак, члан СКОЈ-а од 1941. године, У НОВ-у 
од октобра 1943, у 4. црногорској пролетерској бри-
гади. Погинуо на сремском фронту почетком 1945. 
као делегат вода односно комесар чете. Био члан 
КПЈ. 

Т У Р К О В И Ћ В . 
В У Ј А Д И Н 



ЧЕЋИЋ С. УКШИМ, рођен 1917. у Војном селу, 
завршио 4 разреда основне школе, земљорадник, 
Албанац. У НОВ-у од 20. октобра 1944. у 5. црно-
горској пролетерској бригади, 4. батаљон, 2. чета. 
Погинуо 24. децембра на Планиници, код Матешева, 
као борац у истој јединици. 

ШОШКИЋ С. СИМО, стар око 100 година, из 
Бојног села, земљорадник, учествовао у 13-јулском 
устанку 1941. године када је и погинуо 17. јула јер 
као старац није могао да одступи па је пао пред 
својом кућом бранећи је. 

ШОШКИЋ А. АЛЕКСАНДАР, из Војног села 
земљорадник, ступио у НОВ 1943. године (нема по-
датака у ко ју јединицу), погинуо 1945. године у 
Босни. 

Ж Р Т В Е Ф А Ш И С Т И Ч К О Г ТЕРОРА: 

ТУРКОВИЋ М. СТАНИША, рођен у Војном 
селу. К а д а је погинуо имао је око 60 година. Иму-
ћан земљорадник и веома интелигентан и бистар 
човек па је као такав биран за председника војно-
селске општине. Био је врло цијењен и поштован 
у своме селу и широј околини. Погинуо је јуна 
1941. године од руке изда јника којег су потплатили 
Ризо и Шемсо Феровић, да би обезглавили брат-
ство. У Црногорско вријеме био капетан. 

ШОШКИЋ Т. ЗОРКА, рођена у Војном селу, 
стара око 17—18 година, у борбама за Војно село 
била је т е ж е рањена а затим од последица рана 
умрла. 

ЧЛАНОВИ К П Ј П Р И Ј Е РАТА И У ТОКУ РАТА: 

а) прије рата : Турковић В. Вуко, члан Партије 
постао је 1939. године; Турковић М. Цветко, члан 
Парти.је од 1941. године; Љутић Р. Милован, канди-
дат Парти је 1941. а члан 1943. године. 

б) у току рата: Дракуловић М. Богић, члан К П Ј 
од 1944. године; Љ у т и ћ Р. Миомир, члан К П Ј од 
1944. године; Турковић С. Момчило, члан К П Ј од 
1944. године; Турковић В. Војин, члан К П Ј од 1944., 
Турковић В. Вујадин, члан К П Ј од 1944. године; 
Турковић Р. Видосава, члан К П Ј од 1944. године; 
Турковић Р. Цвета, члан К П Ј од 1944. године; Ми-
лачић 3. Данило, члан К П Ј од 1944.; Шошкић А. 
Александар, члан К П Ј од 1944. године; Шошкић 
Мирка, члан К П Ј од 1944. године; Ћ у л а ф и ћ Крсти-
ња, члан К П Ј од 1944.; Арсовић Вукајло , члан К П Ј 
од 1944. год. 

Б О Р Ц И НОР-а ОД 1941—1945. ГОДИНЕ: 

_ Арсовић Љ. Радомир, Арсовић А. Велимир, Ар-
совић А. Вука јло , Арсовић М. Милорад, Арсовић 
Алекса, Дракуловић (Вукотић) Г. Вук, Дракуловић 
(Вукотић) В. Ново, Дракуловић М. Радун, Драку-
Ј.овић А. Милутин, Дракуловић М. Богић, Ђукић 
Трифо, Ђукић Михајло, Ђукић Вуксан, Дракуло-
вић А. Мијат, Ђуричанин Р Станоје, Зељкић X. 
Суљо, Зељкић А. Кадрија , Ј а н у ш Вукман. Ј а н у ш 
Сава, Кучевић Нурка, Кучевић Б. Мехмед, К у ч е -
вић Р. Дино, Лазовић Н. Илија , Лазовић И. Мило-
рад, Лазовић Лакић, Љ у т и ћ Р. Милован, Љутић Р. 

Миомир, Љутић С. Радоња, Љ у т и ћ Р. Радосава, 
Гаља Маркишић М. Фериз, Маркишић Маља, Мар-
кишић Му)о. Маркишић А. Фериз, Маркишић 
Биљко, Милачић 3. Данило, Мемедовић Б. Хусо, 
Мемедовић Мухарем, Мемедовић А. Зеко, Мет ј ахић 
Г Ахмет, Мет јахић Б. Зајо , Мет јахић М. Хасан, 
Мет јахић Алим, Мет јахић Г. Омер, Руговац У. Ука, 
Руговац И. Хасан, Руговац С. Фазли ја , Мусић А. 
Арслан, Мусић А. Омер, Синановић Реџо, Томовић 
М. Вукајло , Турковић Мито, Турковић С. Момчило, 
Турковић В. Војин, Турковић Т. Вујадин, Турковић 
Р. Владо, Турковић М. Цветко, Турковић В. Вуко, 
Турковић М. Радован-Љако , Турковић Б. Иконија , 
Турковић Р. Видосава, Турковић Р. Цвета, Турко-
вић М. Глигорије-Глиго, Турковић Л. Станисава, 
Ниља, Турковић М. Саво, Турковић В. Вукадин, 
Турковић В. Љубомир, Турковић В. Костадин, Тур-
ковић С. Миомир-Мишо, Турковић М. Велимир-
-Вешо, Турковић С. Дојчило, Турковић Спасо, Тур -
ковић Васо, Турковић С. Гојко, Томовић Миро, Ф е -
ратовић М. Ћерим, Фератовић О. Баља , Фератовић 
А. Синан, Фератовић А. Бего, Фератовић Алим, 
Фератовић Гаљо, Фератовић Шаћир, Фератовић X. 
Ујкан, Фератовић О. Делија , Фератовић Исљам, 
Фератовић Исо, Х а к а ј и н С. Зумбер, Челић С. У к -
шим, Челић С. Усеин, Чађановић Јован, Ш о ш к и ћ 
С. Симо, Шошкић Т. Данило, Ш о ш к и ћ Љ. Новак. 

П О З А Д И Н С К И РАДНИЦИ ОД 1941—1945. ГОДИНЕ; 
И ПОМАГАЧИ Н О Б - а : 

А Арсовић Стоја, Арсовић Ника, Арсовић Н. Зорка, 
Арсовић Љ. Даринка, Арсовић Ната, Арсовић Р а -
дивоје, Арсовић Владимир, Арсовић Р. Рака , Дра-
куловић М. Вук-Вуцо, Дракуловић Раде, Дракуло-
вић Миливоје, Дракуловић Госпава, Дракуловић Н. 
Зорка, Дедушевић Ујкан , Ђ у к и ћ Мара, Ђ у к и ћ В у к -
ман, Ј а н у ш Богдан, Ј а н у ш Милисав, Ј а н у ш Фема, 
Ј а н у ш Анђа, Кучевић Реџо, Кучевић А. Омер, К у -
чевић Б ј е ш к а , Љутић Радосав-Љако, Љ у т и ћ Панто, 
Љутић Маша, Маркишић А. Ш е ф к а , Маркишић 
Ба јро , Метјахић Брахо, Мет јахић Меља, Мет јахић 
Рамо, Мемедовић Зуко, Маркишић Ба јрам , М а р к и -
шић Б . Нурка, Маркишић Раза, Маркишић Хаџија , 
Милачић Урош, Новићевић М. Миливоје, П р а ш ч е -
вић Саво, Руговац Суљо, Руговац Алија , Турковић 
Комнен, Турковић Вукман, Турковић Вукота, Тур -
ковић Никола, Турковић Вукајло , Турковић К. 
Анђелија , Турковић Гурко, Турковић Лука, Турко-
вић М. Радун, Турковић С. Бранко, Турковић Г. 
Стоја, Турковић Л. Мага, Турковић В. Пољка, Тур-
ковић Мирјана, Турковић В. Драга, Турковић Ми-
лица, Турковић Т. Драго, Турковић Иван, Турковић 
Јевра , Турковић Радојко, Турковић Тоља, Турко-
вић С. Драга, Турковић С. Миомир, Турковић С. 
Перо, Турковић Милован, Турковић Милунка, Тур-
ковић В. Милијана , Турковић М. Роса, Турковић Г. 
Даница, Турковић Станија, Томовић Ката, Ферато-
вић Реџо, Фератовић Јунуз, Фератовић Зајо, Х а -
кањин Зума, Х а к а њ и н Елез, Х а к а њ и н Брахим, 
Челић Љаца, Челић Устреф, Шошкић Томица, 
Шошкић Митра, Шошкић Лакић, Шошкић Коса, 
Шошкић Велика. 

О Ф И Ц И Р И Н О Р - а : 

Дракуловић Богић, потпуковник, Турковић Вуко, 
пуковник, Турковић Спаео, потпуковник, Турковић 



Васо, капетан, Турковић Велимир, капетан X класе, 
Турковић Радован Љако, капетан I класе, Чађано-
вић Јован, капетан, Љутић Р. Милован и Турковић 
С. Момчило. 

ИНТЕРНИРАНИ И ЗАТВАРАНИ У ТОКУ НОР-а: 

— |Т> Арсовић Пеко, Арсовић Стефанија, Арсовић Јо-
ванка-Вана, Арсовић Велимир, Арсовић Милорад, 
Дракуловић Госпава, Дракуловић Мирко, Дракуло-
вић Милица, Дракуловић Даница, Дракуловић Ми-
лић, Дракуловић Стака, Дракуловић Злата, Драку-
ловић Станојка, Дракуловић Ката, Љутић Маша, 
Љутић Милун, Љутић Милка, Љутић Милутин, 
ЈБутић Мирка, Турковић Радован, Турковић Јо-
ванка, Турковић Иконија, Турковић Митра, Турко-
вић Станислава, Турковић Јевра, Шошкић Велика, 
Фератовић Алим. 

Р А Њ Е Н И У ТОКУ НОР-а : 

— Арсовић Никола, Љутић Радосава, Љутић Радо-
сав, Мусић Омер, Метјахић Зајо, Метјахић Халим, 
Прашчевић Саво, Турковић Спасо, Турковић Васо, 
Турковић Вујадин, Турковић Велимир, Чађеновић 
Јован, Томовић Миро, Фератовић Синан, Ферато-
вић Ујкан, Селиманин (Мемедовић) Ђуља. 

ПОПАЉЕНЕ К У Ћ Е У ВОЈНОМ СЕЛУ: 

Прашчевић Сава ; Турковић Вукман, Турковић 
Вукота, Турковић Лука, Турковић Гурко, Турковић 
Радун, Турковић Владимир, Турковић Станиша, 
Турковић Саво, Шошкић Тоља, Турковић Крсто, 
Турковић Мито, Дракуловић Раде, Вукотић Божо, 
Турковић Иван, Турковић Љубо, Шошкић Симо, 
Дракуловић Радун, Арсовић Радивоје, Дракуловић 
Ново, Љутић Дако, Љутић Панто, Љутић Вако, Љ у -
тић Рашо, Дракуловић Милутин, Дракуловић Ми-
јат, Дракуловић Вуцо, Новићевић Миливоје, Нови-
ћевић Милош, Арсовић Нико, Арсовић Р а д и в о ј е , ^ 
Арсовић Радомир, Арсовић Милош, Јануш Милосав, 
Ј ануш Богдан. 

ВУКО ТУРКОВИЋ, рођен је 20. 04. 1918. године 
у Војном селу — Плав, од оца Васа и мајке Ми~ 
лице. Рано је остао без оца и сву бригу око издр-
ж а в а њ а породице преузео је на себе. Основну 
школу завршио је у родном мјесту, гимназију у 
Беранама, Пећи и Призрену, а правни факултет у 
Београду. 

Од ране младости је учествовао у напредном 
омладинском покрету, а 1937. год. примљен је у 
СКОЈ и од тада неуморно ради са својим друго-
Еима на окупљању и организовању средњошколске 
и студентске омладине тадашње плавске, гусињске 
и величке општине. 

У вријеме избора 1939. год. учествује у свим 
акцијама које организују чланови К П Ј и удружена 
опозиција у андријевичком срезу. Исте године, по 
налогу Партије, организује оснивачку скупштину 
за формирање радничко-сељачке странке (странке 
радног народа). 

Члан К П Ј постао је 1939. год. и до кра ј а живота 
се на њему својствен начин борио за остварења 
њених циљева и идеала. Вуко је у предратном пе-

риоду због своје револуционарне дјелатности стал-
но био под полицијском контролом. 02. 05. 1940. год. 
је ухапшен и осуђен по основу Закона о заштити 
државе на осам мјесеци затвора. Тамновао је у 
Беранама, Београду и Новом Саду. После издржане 
казне, јануара 1941. год. стражарно је доведен у 
Плав и предат жандармеријској контроли као врло 
опасан комуниста. 

Ријешен да се до кра ј а бори за права народа, 
он под веома неповољним условима организује 
политички рад и шири истину међу народом о пра-
ведној борби коју води КПЈ . 

1941. год. један је од истакнутих организатора 
устанка у плавско-гусињској околини, а главни 
руководилац за одбрану Војног Села ко је се тих 
дана налазило у окружењу. Извлачење опкољеног 
народа и устаника у правцу слободне територије 
било је право војничко мајсторство. 

1942. године услед новонастале ситуације, а по 
налогу Партије пребацује се у с. Велику, а затим 
у Пећ. Чим је стигао у Пећ повезао се са покретом 
и ступио у Шарски одред. 

Почетком 1943. год. заробљен је и спроведен у 
Тирану, а дан капитулације Италије користи и 
б јежи из логора. За комунисту као што је био Вуко 
било је доста посла и у затвору. Организовао је 
политички рад међу робијашима, храбрио их да 
издрже тешке услове живота, дочекивао ново-
дошле затворенике и повезивао са антифашистима. 
Његов предани рад и на овом задатку био је од 
непроцењиве вриједности. 

Кад се вратио из Тиране одмах је ступио у 
Косовски партизански батаљон кој и је касније 
ушао у састав Прве македонско-косовске бригаде 
(15. пролетерске). 

У НОВ и ЈНА обављао је врло одговорне дуж-
ности и развијао се упоредо са развојем револу-
ције. Командовао је четом, батаљоном и дивизијом. 
Из рата је изишао као мајор, а 1948. год. унапређен 
је у чин пуковника. Носилац је Партизанске спо-
менице 1941. године и других високих војних рат-
них и мирнодопских одликовања. 

га 

Т У Р К О В И Ћ В У -
К О , п у к о в н и к 



Прекаљени комуниста остао је в јеран војиик 
Партије све до смрти 1971. године. Као војни стар-
јешина испољио је изузетне квалитете. Колико је 
у њему било људског осећања, педагошког знања и 
стрпљења свједочи чињеница да он у својој дугој 
војничкој каријери никад није користио казну као 
васпитно средство. Окупљао је око себе ђаке, сту-
денте, интелектуалце, сељаке и раднике и ненамет-
љиво уливао вјеру у Партију. 

Цијелога живота се борио за братство и једин-
ство па је и због тога био подједнако поштован и 
цијењен од Арнаута, Црногораца и Муслимана. 
Блистава прошлост, блистава личност којом се по-
носи цио плавско-гусињски крај . 

ЦВЕТКО ТУРКОВИЋ, рођен је 1916. год. у Вој-
ном Селу — Плав. Врло рано се опредијелио за на-
родни револуционарни покрет. Његов животни пут 
нераздвојно је повезан са борбом К П Ј чији је члан 
од 1939. год. Због јавног иступања у штампи против 
ненародног режима хапшен је 1936. год. а поново су 
га ухапсили 1939. год. и осудили на годину дана 
затвора којег је издржао у Новом Саду. 

У јеку устаничких борби 1941. год. Цветко је 
командовао партизанским одредом који је на поло-
жајима у селу Брезојевица успјешно бранио сло-
бодну територију од најезде талијанских и албан-
ских фашистичких снага. 

После јењавања устанка прешао је у илегал-
ност. Услови илегалног живота у долини Лима 
били су необично сурови. Окупатор и његови пома-
гачи уништили су све што је било потребно за 
опстанак, дано-ноћне х а ј к е Италијана и четника, 
илегалцима нијесу дале нигдје мира. Од свега н а ј -
горе су биле уцјене. После борби на Трешњевику 
у којој је погинуо народни херој Милић Кељано-
вић а у којој се посебно истакао Цветко, италијан-
ске и четничке власти су за њим расписале потјер-
ницу и понудиле велику награду за његово хвата-
ње и ликвидирање. 

1943. године постао је командант Шарпланинског 
партизанског одреда. Стицајем околности у штабу 
одреда нашао се неки Бугарин у којег се сумњало 
да би могао бити провокатор, али се његов дуги 
партијски стаж у К П Ј уважавао. То је била 
заблуда. 

Увече, 18. 09. 1943. Бугарин-издајник је не-
стао са Шаре, а већ 19. 09. у рану зору дјелови 
једне бугарске фашистичке дивизије опколили су 
т т а б одреда. Развила се жестока и неравноправна 
борба у којој је Цветко тешко рањен. Излаз из 
обруча био је немогућ, па је због тога одлучио и 
уништио архиву, радио-станицу, оружје, а затим 
активирао бомбу и легао на њу. Са њим су подије-
лили судбину још два партизана. 

Тако је завршио 27-годишњи живот студент 
права, командант и комуниста Цветко Турковић. 

СЈЕЋАЊЕ НА ЖИВОТ У ЛОГОРУ 

Био сам као активни потпоручник бивше југо-
словенске војске у Нишу на служби. Нашао сам се 
пред шестоаприлски рат, кад је избио, на положа-
јима према Пироту. Ту су нас Нјемци разбили, па 
сам одступио до Краљева гдје сам заробљен и 
интерниран у Њемачкој . Први логор у који сам 
одведен налазио се на Балтичком мору, брзо су ме 
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пребацили у други логор, али већ у тим логорима 
образовали смо групе гдје смо прорађивали марк-
систичку литературу. У једном логору, некој ка -
сарни, на тавану смо нашли веома много књига на 
руском језику, те брзо окупили групу преводилаца. 
Ту територију су Руси били заузели 1940. године 
па је за њима на тавану остала огромна литера-
тура, и на нјемачком и на руском језику, коју смо 
прорађивали по групама. У групи нас је било по 4 
или 5, а у руководству покрета били су у то ври-
јеме Ото Бихаљи и Војо Гузина. 

Ми смо као симпатизери напредног покрета 
били сврстани с Јеврејима, ко ји су носили оне 
жуте траке, а као групу противника фашизма се-
лили су нас из логора у логор. Једном смо одведени 
у логор у Померанији гдје су били совјетски зароб-
љеници, који с.у умирали од глади. Сваких два-три 
дана довозили би Нјемци камионом репу и купус, 
а гладни заробл>еници су навалили на купус. Онда 
би их стражари убијали и бацали у ровове, прска-
лн кречом и затрпавали. Нама, официрима, дали су 
као посилне те руске војнике. Било је међу њима 
и дечака од 17 и 18 година. 

Једном 1942. године кад смо били у логору 
„Кронпринц", књижевник Милан Богдановић на-
бавио је радио апарат, па смо свакодневно слушали 
вијести из Слободне Југославије, Москве, Лондона. 
Б а ш у мојој соби налазио се радио. Кад би Нјемци 
с моткама долазили да врше претрес, ми смо изла-
зили испред барака и са собом износили радио и 
сакривали га. 

Иако се у логорима ужасно живјело, јер је 
главна храна била кувана репа, па смо силно па-
тили од глади, ипак је већи број заробљеника са-
чувао висок морал. Ту су огромну улогу одиграли 
људи који су раније били везани за Партију. Под 
њиховим утицајем, нарочито млађи официри од 20, 
21. године готово листом су били опредељени за 
напредни покрет и НОБ. Дубоко су ми у с јећању 
остала предавања тих најеминентнијих људи, као 
што су били Ото Бихаљи-Мерин, Стеван Јаковље-
вић, Милан Бертош, Војин Гузина, Вита Петровић 
и други. 



У логор Стриг у јесен 1943. године доведен је 
поред осталих Павле Ђуришић и његов секретар 
Драгутин Букмир са још неким четницима. Били 
су некаквих месец и по дана с нама па одједном 
нестали. Послије тридесетак дана чули смо како 
су поново организовали четничке јединице у Сан-
џаку. Занимљиво је да је Букумира био мој школ-
ски друг. Затражио је једном од мене да запали 
цигарету, а ја сам га опсовао, па су четници нава-
лили да се обрачунају самном. 

О Турковићевом држању у заробљеничким ло-
горима Ђорђе Мандић, уредник „Филмских ново-
сти" изјавио је послије рата: 

Турковић је од октобра 1941. године, од када га 
и познајем, па све до повратка 1945. године припа-
дао илегалној логорској организацији, која је руко-
водила борбом на линији НОБ и радио непрекидно, 
организовано и интензивно. 

Одмах по доласку у Стриг, приликом образовања 
логорске партијске организације 1943. године, Тур-
ковић је међу првим повезан с групом од пет чла-
нова. 

— Још првих дана заробљеништва када сам га 
упознао јуна месеца 1941. године — к а ж е о Турко-
г.ићу Во.јин Гузина — он је јавно и недвосмислено 
раскринкавао и нападао бивши поредак у Југосла-
ви ји и иступао против логорског руководства, гене-
рала бивше југословенске војске, које је поставила. 

Бојкотовао је и критиковао предавања генерала 
која су била усмерена на одржавање „војне дисци-
плине", као и на оправдавање пораза југословенске 
којске. 

По доласку совјетских заробљеника у наш логор 
октобра 1941. године био је одређен за „повереника" 
блока са задатком да прикупља храну од наших 
заробљеника, коју је уз велику опасност пребаци-
вао у одвојени блок совјетских заробљеника. По 
пресељењу заробљеника у логор Хамел-Турк још 
интензивније је радио на свим задацима, нарочито 
на разношењу и читању вести по баракама, које су 
припремане под руководством напредних другова 
у логору. Једновремено онемогућавао је читање 
вести које су припремали реакционарни заробље-
ници и генерали. 

У више махова учествовао је у физичким обра-
чунима са реакционарним заробљеницима. У Страс-
буру и Бакенбургу састанци Антифашистичког 
већа и логорског партијског руководства одржа-
вани су у његовој соби. 

Због оваквог политичког става и рада, 1943. го-
дине пребачен је у казненички логор Стриг. Одмах 
по доласку у Стриг, приликом образовања Логорске 
партијске организације, међу првим сам га повезао 
у логорску партијску групу од пет чланова. 

РАДОВАН ТУРКОВИЋ 

ГРАЧАНИЦА У НОБ-у 

Грачаницу чини пет заселака: Зориће, Баре, 
Граово, Горње Грудице и Доње Грудице. Простире 
се од Пишевске ријеке до Зорина потока, грана се 
кспод Виса Висибабе и планине Сјекирице и отуд 
име Грачаница. 

За вријеме балканског и првог свјетског рата 
имала је Грачаница двије чете у Полимском бата-
љону: Грачаничку и Зорићку. 

Грачаничани су учествовали у значајним битка-
ма: на Кривачама, Буковој Пољани, Новшићу, а 
садејствовали у Мојковачкој операцији, те стизали 
до Гласинца, Призрена, Ужица и Скадра. Прије 
рата село је бројало око 200 домова. Прва основна 
школа основана је 1892. године у Зорићу. Село је 
дало више интелектуалаца и школованих официра. 

Године 1935/36 прве марксистичке идеје доносе у 
Грачаницу, Бранко Делетић и Чедо Мијовић, који 
су били чланови КПЈ . Већ 1937. године, придружује 
се и Б л а ж о Радуновић. 

Они су доносили марксистичку литературу, лет-
ке, окупљали омладину, утицали на пријатеље и 
рођаке. 

Њихове идеје брзо прихватају другови: Владо 
Мирковић, Петар Дедовић и др. а нарочито омла-
дина. 

Посебан утицај на Грачаничане имао је током 
1935. и 1936. године и касније Бранко Делетић. Он 
је пионир напредног омладинског покрета у селу. 

Велики утицај на омладину имају и ђаци Б е -
ранске и Пећке гимназије и студенти Београдског 
универзитета, Слободан Делетић, Јездо Јелић, Ми-
лорад Мајо Радуновић, Мило Ј. Станковић, Владо 
Н. Мијовић, Радун Ђукић и други. 

Године 1940. створено је прво партијско одјељење 
у селу и до тада су чланови К П Ј били повезани с 
партијском ћелијом у Улотини. 

Секретар одјељења била је Боса Зекић, а при-
падали су му Радун Ђукић, Владо Н. Мијовић и 
Слободан М. Делетић. 

Актив СКОЈ-а образован је 1940. а први секре-
тар је Јездо Јелић. Чланови СКОЈ-а су били Ми-
лорад-Мајо Радуновић, Вук Зекић, Драшко Лабан, 
Драгутин Радуновић, Вујадин Лазовић, Мило Стан-
ковић, Бранко и Вучина Мијовић, Сретен, Никола, 
Љубо, Микосов, Добрашин, и Деса Вуканић, Вла-
димир и Александар Вугделић, Вукман Дедовић, 
Ра јко и Ото Коматина из Машнице. 

Године 1941. били су секретар партијског одје-
љења Радун Ђукић (до устанка 13. јула 1941), а 
секретар актива СКОЈ-а Вујо Лазовић. Боса Зекић 
и Јездо Јелић добили су виша задужења. 

Устанак 

Дванаестог јула 1941. године на сабору на Ће-
мену (зараван на планини Сјекирица) одржан је 
збор омладине Грачанице и осталих сељана. Гово-
рили су Бранко Делетић, Чедо Мијовић и Петар 
Дедовић и у име Комунистичке партије позвали 
народ на устанак". 

Почетком јула организован је Герилски одред 
села код Зоричког моста. Имао је у почетку 43 бор-
ца. Командант одреда био је Радун Ђукић, као пар-
тијски секретар, а десетари Петар Дедовић, Владо 
Мирковић и Манојло Кастратовић. 

Петнаестог јула одржани су зборови по засеоци-
ма и народ је позван у борбу. Јула је формиран и 
сеоски НОО Грачанице, у који су ушли: Петар Де-
довић, као предсједник, Радош Лако Јелић, као се-
кретар и чланови Војин Мијовић, Владо Мирко-
вић и Даница Вуканић. 

Дан касније, зором, окупио се дио одреда на 
Долинин Бријег, (више Зорића) и са зборног мје-
ста пошао у борбу за Мурино, Велику и Плав, а 
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дио одреда је касније стигао на положаје према 
Плаву. Други дио одреда пошао је да руши пут 
Мурина-Андријевице, па је потом пошао на поло-
ж а ј е према Плаву. Грачаничани су у Мурино стиг-
ли тек пошто су Машничани и Мурин>ани ослобо-
дили мјесто, па су учествовали у успостављању 
реда. 

На положајима према Плаву, одреду се из села 
придружило читаво људство способно за борбу, па 
је тако формирана грачаничка устаничка чета, ко-
ја је имала око 200 бораца. За командира чете иза-
бран је Новак Р. Мијовић, генералштабни капетан, 
за замјеника Радун Ђукић, а командири водова би-
ли су Петар Дедовић, ђак-наредник, Манојло К а -
стратовић, резервни поручник, Милован Брлић-Ми-
јовић, црногорски наредник и Велимир-Веко Деле-

тић, гранични поднаредник. Чета је водила борбе 
од 20. јула до 6. августа 1941. у Брезојевици, Ви-
ситору, Пепићу, Приједолу, Сјекирици и Грачани-
Ци, када је разбијен фронт и реакција склопила 
примирје са окупатором. 

У току устанка стријељан је Вла јко Н. Мијовић, 
а у борби су погинули Радун Радуновић и Алексан-
дар-Лека Лабан. Рањен је Петар Дедовић. 

Петог августа запаљени су заселак Баре и дио 
Зорића, укупно око 50 кућа. Послије угушења 
устанка један број герилаца повукао се у планине. 
Тамо су остали током јесени 1941. 

Окупатор је у то вријеме захтевао предају оруж-
ја, пријетио паљевином, интернацијом и стријеља-
њем, али комунисти нијесу предали оружје . 

Током јесени 1941. реакција се повезује са оку-
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иатором и пријети народу. Тако је 21. еептембра 
одржан збор сељана Грачанице, на коме је реак-
ци ја покушала да наметне потписивање резолуци-
је за борбу против комуниста у цијелој Југослави-
ји, по угледу на нека друга села. Но, то није успје-
ло, јер је утицај комуниста био велики, а нарочито 
Бранка Делетића, Чеда Мијовића и Петра Дедовића. 

У јесен 1941. враћа ју се герилци у село, орга-
низују рад и активирају нарочито Народни фронт 
и омладину. 

Октобра 1941. формира се партизанска Чета По-
лимља, а Грачаница има партизански вод од 41 бор-
ца. Командир вода био је Манојло Кастратовић, а 
командир одељења Владо Мирковић и Никола Ву-
канић. 

По задатку КПЈ, новембра 1941. године из Гра-

чанице су пошли на Пљевља: Манојло Кастрато-
вић, Радош-Леко Јекић, Сретен Вуканић, Вујадин 
Лазовић, Владо Мирковић, Милорад-Маја Радуно-
вић, Драгутин Радуновић и Мијовић Н. Владо. У 
тој бици рањен је био Радош-Леко Јелић и од 
последица рањавања умро после рата. 

Четнички утицај узима маха децембра 1941. и 
почетком 1942. године. Нарочито су активни Мило-
ван Мијовић, Васо 3. Лабан, Владо Перовић, Бог-
дан Кастратовић, Милоња Милованов Делетић, Ве-
лимир-Веко Делетић, Миљан Конић, Вуксан Стан-
ковић, Милован М. Мијовић, Велимир С. Лабан и 
Вуксан Коматина. 

Касније су убијени као издајници Миливоје Де-
летић и Васо Лабан, а побјегли су Милоња Мило-
ванов Делетић и Новак Мијовић. 
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Четничка страховлада 

Почетком 1942. године, формирана је у Грачаии-
ци четничка чета чији је командир био Милован 
Мијовић-Брлић. Четничка парола је тада била: 
„Неутралци непријатељ број један, партизани не-
пријатељ број два". 

Грачанички партизански вод учестовао је ј а -
нуара 1942. године прешавши по великом снијегу 
преко планинских превоја са шекуларским водом 
и разбијању организоване четничке јединице. Том 
приликом отета је четничка застава. У току исте 
зиме грачанички вод је комплетан учествовао у 
акцији против четника на Трешњевику. 

Партизанска чета се концем фебруара 1942. го-
дине, вратила на терен Полимља, а вод на терен 
Грачанице. Партизани су се легализовали, а у пла-
нини су остали: Бранко Делетић, Петар Дедовић и 
Манојло Кастратовић, док је Чедо Мијовић раније 
пошао за Метохију. 

За вријеме страховладе четника настаје врло 
тешка ситуација у селу. У пролеће 1942. године, уби-
јени су: Бранко Делетић (у Краљима-Токов Лаз) 
и Милић Делетић, отац Бранков. Затворени су Боса 
Зекић, Владо Мирковић, Гојко Кастратовић, Ву ја -
дин Лазовић, а касније Јездо Јелић, Радун Ђукић, 
Бранко Р. Мијовић, Саво Лабан, Лепосава и Крсти-
ња Кастратовић. 

Стрељан је Гојко Кастратовић у Колашину. На-
стала је тешка ситуација за партизански покрет. 
Али организација К П Ј и СКОЈ-а д јелују у селу. 
Илегалци одржавају појединачне везе. Активно ра-
де на терену другови-це Драшко Лабан, Радомир 
Радуновић, Вук Зекић, Сретен, Добрашин, Деса, 
Љубомир и Микосав Вуканић, Рабија Кастратовић, 
Милован Љутић, Радош Лако Јелић, Вукман Дедо-
вић и други. 

Сав рад политичких организација је илегалан 
и строго конспиративан. 

Кра јем априла 1942. године, познати борци који 
су били у шуми Петар Дедовић и Манојло Кастра-
товић, а са њима Богдан Дашић из Шекулара, ра -

М И Ј О В И Ћ Р . Б Р А Н К О 

дећи политички у селу, свратили су код Анђе К а -
стратовић. У тој кући су били опкољени од стране 
четника. Они се нијесу предали. Четници их не 
нападају. Воде се преговори. Четници их пуштају, 
али да пођу својим кућама. Петар и Манојло од-
лазе у кућу свог оца Николе. Богдана Дашића 
преузима Стефан Станковић и отпратио га у шуму. 
Четници поново опкољавају кућу Николе гдје се 
налазе Петар и Манојло. Помажу им батаљон Ита-
лијана из Мурине које је довела Вида Лабан. Тра-
же предају. Петар и Манојло вјешто напуштају 
кућу кроз шупљине стрељачког строја, одлазе у 
шуму. Четници и Италијани се враћа ју без извр-
шеног задатка. Акција није успјела. 

Током љета 1942. у Грачаници су формиране три 
такозване „легалне партизанске десетине". Оне има-
•ју велики утицај на омладину. 

Двадесет првог новембра 1942. године, четници су 
у кући Милована Радивојевића у Барама убили 
Петра Дедовића, Манојла Кастратовића и Радула 
Јеврића. 

Током јесени формирана је чета четника- јуриш-
лија на челу са Ранком Станковићем, ваздухоплов-
ним поручником. Поред Грачаничана, у њој су ве-
ћином биле избјеглице из попаљених крајева . 

Али погибије, затвори и мучења нијесу уни-
штиле партизански морал већ су калиле старе 
борце и њихове сараднике. 

Тешка 1942. година 

Кра јем децембра 1942. године, четници врше 
обимне припреме за мобилизацију и јачање својих 
редова. Реорганизују евоје јединице и свој старе-
шински кадар. 

Почетак зиме 1943. године био је тежак и су-
ров, с великим снијегом и несносним хладноћама. 
Партизани-илегалци и припадници НОП-а у про-
леће 1943. године, изводе разне акције: нападају 
мање непријатељске колоне, кидају телефонске 
линије, руше мостове, растурају летке по кућама 
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и раскрсницама, раде с људима на популарисању 
НОП-а, раскринкавају четничку организацију. Чет-
ници одлазе за Босну, Херцеговину и Санцак. Та-
мо врше покоље, али трпе и поразе, губе морал и 
углед. Погибијом четничких вођа из Грачанице: 
Милованом Мијовићем, Миљаном Конићем, Владом 
Перовићем, још 'рише наступа деморализација код 
четника. 

Војно-политичка ситуација у мјесту била је тад 
погодна да се 22. априла 1943. изнад села Цецуне, 
одржи састанак Мјесног комитета К П Ј за Андрије-
вицу на коме је одлучено да се од илегалаца-пар-
тизана (чланова К П Ј и СКОЈ-а) формира Андрије-

В У К А Н И Ћ м . 
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Е И Ч К И партизански батаљон. Оваква одлука прим-
љена је у Грачаници са одушевљењем. Тако је 3. 
ма ја у Лушком катуну, на Зелерину, образован Ан-
дријевачки партизански батаљон који је тада имао 
92 борца распоређених у три чете. 

Формирање овог батаљона имало је изузетан зна-
ча ј и велики одјек у читавом Полимљу, а посебно 
у Грачаници. Батаљон изводи успјешне акције. 
Међутим, да би спријечили даље јачање јединица 
НОВ-а и разграње НОБ, непријатељ поред зло-
стављања, убијања и стријељања почиње да врши 
и интернирање. Из Грачанице су у злогласне ло-
горе и мучилишта у Колашин, Бар, београдско Сај -
миште, Краље и другде одведени познати борци, 
чланови К П Ј и СКОЈ-а и симпатизери НОР: Боса 
Зекић, Вујадин Лазовић, Владо Мирковић, Бранко 
Мијовић, Јездимир Јелић, Ново Вуканић, Вук Зе-
кић, Радун Ђукић, Сретен Вуканић и Вукман Де-
довић и други. 

Посебно Италијани 27. јуна 1943. године доводе 
из Барског логора двадестак присталица НОР-а, од 
којих су из Грачанице познати борци и чланови 
К П Ј Јездимир Јелић и Бранко Мијовић и све стри-
јељају у Луговима испод Андријевачке цркве. Ова 
два неустрашива и прекаљена борца храбро су се 
држала на стријелишту. 

Када су поведени на стријелиште, пјевали су 
пјесме и извикивали пароле „Живјела КПЈ", 

, ,Живјела слобода", „Живјели партизани". Пркоси-
ли непријатељу и пљували му у лице. 

Примјер четничког терора био је рогљашки по-
ход злогласног команданта Воја Лукачевића. Он је 
са својом пратњом ишао у обилазак села, гдје су 
његови пратиоци батинали и стављали рогље ак-
тивним помагачима и симпатизерима НОР. Дошао 
је ред и на Грачаницу. 

Осамнаестог августа 1943. године заказан је 
збор људи на Пшеничишту, када је у пратњи Ми-
лована Мијовића дошао Војо Лукачевић са својим 
јуришлијама. Одржао је говор и напао партизане и 
читав покрет. Позвао је све да одустану од пома-
гања покрета, а ако то неће, примијениће се дра-
стичне казне и батињање. Тога дана он је наредио 
да се из Грачанице прозову ради рогљања и бати-
њања Миљан Дедовић, с породицом, Велиша Вуг-
делић, Роса Вугделић, Анђа Вуканић, Радош-Леко 
Јелић (иако он није био на збору), Десанка Вука-
нић, Рабија Кастратовић, Марија Зекић и други. 
Злогласни Лукачевић желио је посебно да припре-
ти и страхом од батина и рогљи одврати од актив-
ног рада за НОБ, па је поново позвао Рабију К а -
стратовић, Десу Вуканић и Велишу Вугделића, и 
упитао их: „Идете ли у шуму и да ли носите храну 
партизанима". Рабија је одмах одговорила: „Не но-
сим храну, јер је немам, пошто су ми кући двоје 
мало дјеце стријељаног брата, а имам само једну 
козу. Иначе, идем у шуму, одржавам везу с парти-
занима и одржаваћу је и даље. Оваквих има пола 
Грашчанићана." Ипак, до извођења казни није до-
шло, јер је предходне ноћи на Улотини једна пар -
тизанска патрола пуцала на рогљаше, а истога да-
на увече убила четничког стражара. Угледни људи 
Грачанице супротставили су се томе, а посебно учи-
тељ и симпатизер НОП Ново Р. Вуканић. Он је 
отворено рекао Лукачевићу да ће, ако примјени 
такве казне, то имати тешке послиједице и позвао 
га да одустане од терора. Казне нијесу извршене. 
Збор је претрпио неуспјех. 

Почиње 1943., као година прекретнице и успона 
НОП. Јача омладинска организација и организаци-
ја СКОЈ-а . У селу су тада примљени у СКОЈ: Да-
вид Дедовић, Рабија Кастратовић, Новица и Милан 
Перовић, Добрислав Лабан и Александар Шошкић. 
Чланови СКОЈ-а и омладинци пишу пароле и ра-
стурају летке. Први мај прославља се паљењем 
ватре на планини Сјекирици. 

Вијест о капитулацији Италије и у Грачаници 
примљена је са одушевљењем. Створена је поли-
тичка клима за даље нарастање и омасовљење 
НОП-а. Посебно, то је позитивно утицало на оне 
који су се још колебали. 

Из правца Колашина незадрживо наступају на-
ше јединице: друга далматинска и IV пролетерска 
(црногорска) бригада. 3 батаљон II пролетерске бри-
гаде, III батаљон III санџачке бригаде и Васојевич-
ки батаљон. Оне су разбиле четничке формације 
код Колашина, да би 12. октобра 1943. без икаквог 
отпора ослободиле Андријевицу, гдје се већ 13. ок-
тобра формирају Срески и Општински народно-
ослободилачки одбор. 

Друга далматинска бригада сад води борбу про-
тив Нијемаца на правцу: Сјекирица-Приједолска 
Глава — Чакор. Како држи пбложаје изнад Грачани-
ие, код људи се створило осјећање сигурности и из 
дана у дан расте нада да се ближи дан слободе и 
побједе. У другу далматинску тада добровољно сту-
па ју борци из Грачанице: Владо Н. Дедовић и Перо 
Перовић, који тада храбро гину. 



Поред организованог облика ношења одјеће. 
хране и других потреба, људи из села, а посебно 
омладина, сваки дан су на положајима да обиђу 
борце. 

К а к о је непријатељ предузео офанзиву правцем 
Подгорица—Матешево, а истовремено од Плава и 
Гусиња напао другу далматинску бригаду, она је, 
пружа јући снажан отпор, почела повлачење. С бри-
гадом се према Андријевици—Лици—Колашину и 
даље повлачило и више стотина људи, жена и д је -
це из Грачанице. Тада је непријатељ спалио куће 
у селу и оставио за собом праву пустош. 

У то вријеме у разне јединице из Грачанице су 
добровољно отишли: Мирковић Владо, Делетић М. 
Славко, Мијовић К. Јордан, Веселин Мијовић, Ву-
канић Р. Милорад, Вуканић М. Десанка, Вуканић 
М. Вукашин, Вугделић В. Александар и други. У 
остале батаљоне IV пролетерске бригаде одлазе 
Лабан Драгољуб-Драшко, Лабан Братислав, Лазовић 
Јован-Јока, Зекић Вук, Станковић М. Добрашин, 
Р.уканић Р. Даница, Делетић В. Александар. У II 
пролетерску бригаду ступа Радуновић Драгутин, а 
у разне остале јединице и многи други борци. 

Васојевички батаљон 25. октобра 1943. у Пољима 
Колашинским, улази у састав IV пролетерске (цр-
ногорске) бригаде, као његов IV батаљон, који је 
готово читав изгинуо у борби на Купресу. 

Попуњавање ове бригаде имало је велики зна-
чај . Она је већ и 31. октобра извршила противна-
пад и поново ослободила Андријевицу, гдје се од-
мах обнавља народна власт. 

У селу Грачаници у народноослободилачки одбор 
тада су ушли: Вуканић Ново, Никола Дедовић, Или-
ја Дедовић, Вучић Ђукић, Рабија Кастратовић, Гру-
беља Лабан, Војин Мијовић, и Спасоје Станковић. 
Овај одбор сарађивао је касније и пружао помоћ и 
јединицама IV пролетерске бригаде, све док она 
није фебруара 1944. пошла у Србију. 

Као и друга села, тако је и Грачаница у то ври-
јеме прихватила такмичење омладине и А Ф Ж у 
прикупљању свега што је било потребно за НОВ и 
рањенике. Ови задаци могли су бити добро обав-
љени, ј ер у селу активно ради омладинска орга-
низација, а у СКОЈ се прима 12 нових чланова. 

Двадесет петог фебруара 1944. у Беранама се 
формира VIII црногорска бригада. Из Грачанице у 
њу ступају Миливоје Лабан, Миодраг Лабан, Ради-
воје-Мило Лабан, Зорка В. Зекић, Владо Ђ. Мијо-
вић, Милета Мијовић, Радојица Р. Мијовић, Воји-
слав Мирковић и други. У редове VII, VIII и IX. 
црногорске бригаде из села Грачанице ступили су 
тих дана 63 борца. Неки добровољно, а неки су 
мобилисани. 

Међутим, Нијемци с четницима преузимају по-
ново офанзиву на ејеверни дио Црне Горе. Од 13 
априла заузимају Беране, а потом и Андријевицу. 
Тада почиње поновна евакуација старих људи, ж е -
на и дјеце. 

Међутим, јединице 3. дивизије извршиле су про-
тивудар од Колашина према долини Лима. Бата -
љон народних одборника разбио је четнике на 
Трешњевику и они одступају према Андријевици и 
Веранама. Тридесетог априла Ударни батаљон Ком-
ског одреда, заједно са два батаљона народних од-
ворника, напао је четнике и недићевце у Беранама, 
али без успјеха. У тој борби у селу Пешцима, на 
брисаном простору, погинуо је велики број бораца, 
а из Грачанице Добрашин Вуканић, члан КПЈ . 
Ипак, у мају је територија долине Лима опет била 

слободна. Тих дана положај изнад села Грачани-
це—Сјекирица—Луге, држао је Ударни батаљон 
Комског одреда. 

Међутим, већ почетком јуна, јаке непријатељске 
снаге Седме СС дивизије „Принц Еуген" и диви-
зије „Скендер Бег" поново продиру правцем Чакор 
— Мокра планина — Приједолска глава — Сјекирица. 
ГХошто је напад на те положаје угрозио Грачаницу, 
народ је по ко зна који пут одступао да би се скло-
нио од најезде непријатеља. Збијег је ишао прав-
цем Лиса и Грачанице. Нешто касније морао се 
повлачити према Крнову —- Међуречју, манастиру 
Морачи и Колашину. 

Из збијега су добровољно отишли у партизане 
два борца: Вукман В. Ивановић и Вукашин Мила-
динов Вуканић. Послије свих тих страдања и теш-
ких борби, коначно је 17. септембра 1944. године 
послиједњи пут ослобођена Андријевица, а тих 
дана и Грачаница. 

Од четвртог тромјесечја 1943. до августа 1944. го-
дине, њемачке елитне јединице с четницима, Плав-
ско-гусињским вулнетарима и косовско-метохиј-
ским бандама, више пута су напали и заузимали 
како друга мјеста у Полимљу, тако и Грачаницу. 
Пошто су наилазили на отпор НОВ и трпјели гу-
битке у људству и материјалу, вршили су одмазде 
над немоћним старцима, женама и нејаком дјецом, 
остављајући за собом згаришта и праву пустош. 

Терор и попаљења 

Тако су у Грачаници, у неколико наврата 1941. и 
1943. године, запалили око 200 кућа. Убијене су 
читаве породице. Само једног дана из породице 
Милорада-Гоја Јелића, убили су петоро мале и не-
ј аке дјеце. 

Примјер звјерског убиства и мучења је Милош 
Кастратовић из Грачанице, кога су на једној ли-
вади постепено клали. Јаукао је беспомоћно и х р к -
тао у локви крви, да су јто људи далеко чули. Тра-
јало је то пола сата, а када је издахнуо, онда су 
му газили ;по 'мртвом тијелу. 

Посебно тешко батињање доживјео је и Велиша 
Вугделић, симпатизер и активни помагач НОП-а. 

Шеснаестогодишња Савета Милије Мијовића, 
Еидевши да не може да побјегне зликовцима, на 
брзину се пресвукла у поцијепане хаљине, како је 
не би повели. Отргли су је ипак од ма јке и одвели 
је, а она, мислећи да ће је стријељати, ишла је 
пркосно и поносно. Није тражила опроштај ни 
милост. Кад је схватила да хоће да је силују, по-
чела је да се брани, вичући на сав глас: „Живот 
дајем, али дјевојачку част не!" Кад нијесу успјели 
ни послије гушења, шамарања и злостављања, на 
кра ју су је убили. 

У 15 налету на Грачаницу непријатељ је запли-
јенио око 4.000 оваца, 900 говеда, 80 коња, 500 коза 
и 250 свиња, поред великих количина намирница и 
другог добра. 

Напаћена Грачаница дала је народног хероја 
Бранка Делетића, једног од првих политичких ко-
месара партизанских јединица и јсекретара Среског 
комитета за Андријевицу. Данас с поносом гледамо 
на улице у Андријевици и Иванграду и у другим 
мјестима ко је носе име и презиме хероја Бранка 
Делетића, као и бисте које су подигнуте. 

У селу су формирани Партијско одјељење и 
актив СКОЈ-а, још 1940. тодине. Први секретар 



партијског одјељења била је Боса Зекић, у то ври-
јеме жена секретар партијске организације, била је 
права ријеткост. 

Поред већ поменутих бораца, село је дало и 
много жена (мајки и сестара), које су активно по-
магале НОП и то: Симона Делетић, Јелена Јелић, 
Анђа, Леша и Рабија Кастратовић, Марија ;и Роса 
Н. Дедовић, Марија Зекић, Лекса и Роса Дедовић, 
Даница В. Дедовић, Анђа Вуканић, Миросава Де-
довић, Ика и 'Станица Мирковић, Стана Лабан и 
Станка Ђукић и друге. 

Осмогодишња школа на Мурину носи назив 
првоборца и јунака из Грачанице — Петра Дедо-
вића. Лик секретара СКОЈ-а , Јездимира Јелића 
остаће у тра јној успомени младим генерацијама. 
Из села је и предратни члан КПЈ, политички ко-
месар III батаљона, IX црногорске бригаде Радун 
Ђукић који је храбро погинуо 29. септембра 1944. 
године у борби за ослобођење Р о ж а ј а. 

Из Грачанице је у току НОБ било више од 200 
бораца, и то у војним партизанским јединицама 143, 
а активна позадинска учесника НОБ 64. Од свих 
тих бораца, у НОР-у су за вријеме рата погинули 
32. Стријељано је 7 бораца. Из рата су изашли 22 
инвалида. Ж р т в а фашистичког терора било је 61. 

Грачаница се у НОБ у границама својих моћи и 
околности одужила свом народу. 

БИОГРАФИЈА ПОГИНУЛИХ 

БРАНКО ДЕЛЕТИЋ, када се говори о доприносу 
Грачанице НОБ-и, морамо се осврнути и говорити 
и о животном путу Бранка Делетића. То је познати 
комуниста Црне Горе. Прва сазнања о социјали-
стичком друштву добио 'је од комуниста у тадаш-
њој Подгорици. Био је брзо запажен. До кра ја 
искрен, пословично скроман, у раној младости се 
оггредијелио за ствар радничког покрета. Као сту-
дент правног факултета, постао је професионални 
партијски радник. Ненаметљив, али убедљив. Тих, 
али до кра ј а одлучан. Објективан и близак, али 
оштар у односу на противнике слободе и правде. 
Мале ствари и мале бриге свога друга, схватио је 
као своју велику обавезу да му помогне. Из дна 
душе је мрзио фалсификаторе, фразере и л а ж -
љивце. Мрзио је и презирао оне који се „ките 
туђим перјем", ко]и подваљују другима да би себе 
препоручили. Критиковао је и онемогућавао поје -
динце, који залагања других, кроз илегални рад 
прије рата или у току НОП-а кроз ратне акције и 
личне подвиге, приписују себи, зато што су на 
мјесту да оцјењују друге. Бранко је био непомир-
љив према онима који другима стварају потешкоће 
својом субјективношћу, да би задовољили своју 
сујету. 

Бранко је у борби против класног непријатеља 
испољавао врлине до кра ј а оданог комунисте, који 
је радио промишљено и плански. Био је познати 
говорник, распаљивао је масе на митинзима и кон-
ференцијама. За вријеме говора био је увјерљив и 
сугестиван, па су се масе таласале, упа јале сваку 
његову ријеч и признавале га за правног народног 
трибуна. 

Уочи Другог свјетског рата Бранко је члан 
Окружног комитета, Беране—Колашин—Андрије-
вица. Он доноси директиве партијском руководству 
Андријевице и Берана за дизање Устанка. То није 
чиновничко преношење одлуке већ политички, 

креативан рад. Све знање, умење и искуство треба 
претворити у дјело: дићи народ на устанак против 
окупатора до зуба наоружаног савременим оружјем, 
против фашиста, одгојених, задојених и затрованих 
мржњом против комуниста. Успјети или не. Стећи 
повјерење или изгубити утицај на масе. И овога 
пута Бранко је успио. 

Породицу своју обухватио је љубављу сина и 
брата па није било тешко да се сви нађу загрљени 
на ,истој идејној линији борбе за социјализам. Ми-
лић ;је био отац и друг. Слободан и Славко рођена 
браћа, по крви и идеји. Мајка Симона узданица и 
заштитница. 

Бранко је свој пут револуционара и ратника 
завршио у борби против најодвратнијих издајника 
своје земље. Побјешњели садиста и разбојник, ита-
лијански шпијун Душан Арсовић, окупио је око 
себе злотворе да ликвидирају Бранка Делетића у 
Краљима — изнад Токовог Лаза. Када је први од 
четничког р а ф а л а пао његов друг Б а ј о Јојић, орга-
низациони секретар Среског комитета и то на рас-
паљену ватру, Бранко је прво покушао да га скло-
ни из ватре да му друг не гори. Схвативши да не 
може ништа против четника односно четничке 
банде, која га је опколила, активирао је бомбу и 
дигао себе у ваздух да четницима не пружи при-
лику да га се домогну жива. Четници су му ножем 
вадили једно око, па друго, у размацима и орги-
ј а њ у . . . 

Предратни шпијун Душан Арсовић, командант 
Среске четничке команде, уз помоћ пете колоне и 
деморализатора и провокатора из партизанских ре-
дова, ликвидирао је политичког секретара Среског 
комитета, али није уништио животно дјело Бран-
ково. На против, живот, револуционарни рад, орга-
низовање тринајестојулског устанка, хуманост и 
јунаштво у погибији, поука је не само његовој и 
будућим генерацијама Грачанице, већ и Андрије-
вице и Црне Горе. 

Окупљени у миру, окупили су се у рату: Бранко 
са оцем Милићем и ,са браћом Слободаном и Слав-
ком — сви су пали као борци НОР. Мајка Симона 
је остала (жива, да низ Година свога живота по-
слије рата достојанствено ж а л и синове и супруга, 
без суза. Симона, права мајка Југовића, родила је 
јунаке и јунаци су имали ма јку јунака. 

Познати зунаци и хероји, Петар Дедовић, Ма-
нојло Кастратовић и Радуле Јеврић, упали су у 
добро истина саткану шпијунску мрежу. јКада су 
ова три позната партизанска јунака, свратили код 
ближњег у ј ака Петра Дедовића, било им је укра-
дено оружје. И овде четнички злочинци, и ова 
убиства познатих партизана - илегалаца претварају 
у славље и весеље. 

Цио батаљон четника, организован лично од 
Павла Ђуришића, за ликвидацију Радула, Манојла 
и Петра, није смио да их нападне ни када су спа-
вали у кући, све док им нијесу украли пушке. 
Једино је остао пиштољ код Петра са којим је 
пружао снажан отпор четницима и убио Милована-
ујака , у чијој кући је извршена издаја. Три дива, 
три обилића, скочили су кроз врата и прозор, оти-
мали оружје од четника и са њима се хрвали. 

Грачаница се поноси Бранком, Радулом, Маној -
лом и Петром, као својим синовима и синовима 
с-воје домовине и предаје их будућим генерацијама 
као узор како се служи отаџбини, слободи и соци-
јализму. 
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Илија, Ћукић Р. Вучић, Кастратовић Рабија, Лабан 
Грубеља, Мијовић Војин, Мијовић Ј. Никола, Стан-
ковић Спасоје. 

ПОПАЉЕНЕ К У Ћ Е 

Вугделић Велиша, без крова остало 8 чланова; 
Вуканић Ново, без крова остало 5 чланова; Вука-
нић Милош-Мико, без крова остало 11 чланова; 
Вуканић Милун, без крова остало 3 члана; Вука-
нић Милија-Мића, без крова остало 10 чланова; 
Вуканић Милован, без крова остало 4 члана; Вука-
нић Љоко, без крова остало 5 чланова; Вуканић 
Михаило, без крова остало 7 чланова; Вуканић 
Обрад, без крова остало 7 чланова; Вуканић Мила-
дин, без крова остало 9 чланова; Вуканић Милета, 
без крова остало 4 члана; Вуканић Љубомир-Љубо, 
без крова остало 6 чланова; Вуканић Микосав-
-Мило, без крова остало 7 чланова; Вуканић Ми-
лош, без крова остало 6 чланова; Вуканић Милоња, 
без крова остало 7 чланова; Вуканић Мирко, без 
крова остало 3 члана; Вуканић Радуле, без крова 
остало 8 чланова; Вуканић Радомир, без крова 
остало 7 чланова; Вуканић Вучета, без крова оста-
ло 7 чланова; Вуканић Ј. Крсто, без крова остало 
7 чланова; Вуканић Видоје, без крова остало 4 
члана; Вуканић Радосава, без крова остало 5 чла-

нова; Вуксановић Радуле, без крова остало 8 чла-
нова; Дедовић Лакић-Лако, без крова остало 10 
чланова; Дедовић Радун, без крова остало 7 чла -
нова; Дедовић Зорка, без крова остало 5 чланова; 
Дедовић Милош, без крова остало 6 чланова; Дедо-
вић Видосава-Рака, без крова остао 1 члан; Дедо-
вић Љубо, без крова остало 10 чланова; Дедовић 
Доброслав-Шато, без крова остало 2 члана; Дедовић 
Јован-Јока; Дедовић Вукадин, без крова остало 8 
чланова; Дедовић Илија, без крова остало 2 члана; 
Дедовић Никола, без крова остало 11 чланова; Де-
довић Новица, без крова остало 3 члана; Дедовић 
Александар-Лејо, без крова остало 5 чланова; Де-
довић Иво, без крова остало 6 чланова; Дедовић 
Иовка, без крова остало 2 члана; Делетић Милоња, 
без крова остало 5 чланова; Делетић Миљан, без 
крова остало 12 чланова; Делетић Никола, без кро-
ва остало 2 члана; Делетић Радош, без крова остало 
5 чланова; Делетић Радуле, без крова остало 2 
члана; Делетић Величко, без крова остало 5 чла-
нова; Делетић Јован-Јока, без крова остало 5 чла -
нова; Делетић Аксо, без крова остало 8 чланова; 
Делетић Милош, без крова остало 8 чланова; Деле-
тић Милић, без крова остало 5 чланова; Делетић 
Миљан-Палин, без брова остало 5 чланова; Делетић 
ГЈуниша-Пуне, без крова остало 5 чланова; Делетић 
Велимир, без крова остало 6 чланова; Ђукић Раде, 
без крова остало 9 чланова; Ђукић Чубра, без крова 
остало 2 члана; Зекић Марија, без крова остало 3 
члана; Зекић Величко, без крова остало 8 чланова; 
Зекић Зеко, без крова остало 3 члана; Ивановић 
Радомир-Рајо, без крова остало 5 чланова; Ивановић 
Вуксан, без крова остало 8 чланова; Ивановић Ми-
лутин, без крова остало 3 члана; Ивановић Дими-
трије, без крова остало 3 члана; Јелић Милорад-
-Гоји, без крова остало 14 чланова; Делетић Милош, 
без крова остало 2 члана; Јелић Вукота, без крова 
остало 10 чланова; Јелић Бајо, без крова остало 2 
члана; Јелић Алекса, без крова остало 6 чланова: 
Коматина Раде, без крова остало 4 члана; Комати-
на Вуксан, без крова остало 4 члана, Кастратовић 
Радосава-Влаховић, без крова остало 6 чланова; 
Кастратовић Богдан, без крова остало 6 чданова; 
Кастратовић Милош, без крова остало 9 члаиова; 
Кастратовић Радивоја Анђа, без крова остало 4 
члана; Кастратовић Мага, без крова остало 2 чла -
на; Кастратовић Ј. Стана, без крова остало 2 члана; 
Кастратовић М. Анђа, без крова остало 4 члана; 
Конић Миљан, без крова остало 10 чланова; Лабан 
Раво, без крова остало 9 чланова; Лабан Ђека, без 
крова остало 2 члана; Лабан Арсо, без крова остало 
5 чланова; Лабан Рајо, без крова остало 8 чланова; 
Лабан Радун, без крова остало 8 чланова; Лабан 
Милан, без крова остало 8 чланова; Лабан Буљо, без 
крова остало 6 чланова; Лабан Т. Радоња, без крова 
остало 2 члана; Лабан Грубеља, без крова остало 4 
члана; Лабан Раде, без крова остало 4 члана; Ла-
бан Миладин, без крова остало 7 чланова; Лабан 
Душан, без крова остало 10 чланова; Лабан Михаи-
ло, без крова остало 6 чланова; Лабан М. Васо, без 
крова остало 7 чланова; Лабан М. Ђуро, без крова 
остало 5 чланова; Лабан Радисав-Ага, без крова 
с.стало 6 чланова; Лабан Вуко, без крова остало 9 
чланова; Лабан Станија без крова остало 3 члана; 
Лабан Леко, без крова остало 6 чланова; Лабан Ра -
дош, без крова остало 5 чланова; Лабин Радоња 
(Јела), без крова остало 7 чланова; Лабан Велимир-
-Веко, без крова остало 8 чланова; Лазовић Вели-
мир, без крова остало 3 члана; Лазовић Гавро, без 



крова остало 11 чланова; Мијовић С. Владо, без 
крова остало 6 чланова; Мијовић Радун, без крова 
остало 5 чланова; Мијовић Душан, без крова оста-
ло 8 чланова; Мијовић М. Чедомир, без крова оста-
ло 3 члана; Мијовић Милован, без крова остало 2 
члана; Мијовић Александар-Лексо, без крова оста-
ло 8 чланова; Мијовић Рака (Жујова), без крова 
остало 6 чланова; Мијовић Владо, без крова остало 
6 чланова; Мијовић Велимир, без крова остало 3 
члана; Мијовић Љубо, без крова остало 2 члана; 
Мијовић Ђ. Владо, без крова остало 9 чланова; Ми-
јовић Милутина Милан, без крова остало 2 члана; 
Мијовић Никола, без крова остало 8 чланова; Ми • 
јовић Радован, без крова остало 4 члана; Мијовић 
Војин, без крова остало 3 члана; Мијовић Р. Ни-
кола, без крова остало 4 члана; Мијовић Митар, без 
крова остало 2 члана; Мијовић Дарка, без крова 
остало 2 члана; Мијовић М. Радосава, без крова 
остало 4 члана; Мирковић Војо, без крова остало 2 
члана; Мирковић Владо, без крова остало 4 члана; 
Перовић Љубо, без крова остало 5 чланова; Перо-
вић Р. Стака, без крова остало 14 чланова; Перовић 
Милутин-Цубо, без крова остало 3 члана; Перовић 
Миладин, без крова остало 8 чланова; Перовић Пе-
риша, без крова остало 13. чланова; Перовић Перо 
без крова остало 9 чланова; Перовић Мило, без кро-
ва остало 7 чланова; Перовић Иконија, без крова 
остало 3 члана; Перовић Вукман, без крова остало 

3 члана; Перовић Стојана, без крова остало 2 члана; 
Перовић Мирко, без крова остало 8 чланова; Ради-
војевић Милован, без крова остало 8 чланова; Р а -
дивојевић јВогдан, без крова остало 7 чланова; Ра -
дивојевић Иво, без крова остало 8 чланова; Ради-
војевић Радомир, без крова остало 9 чалнова; Ра -
дивојевић Стефан, без крова ;оетало 8 чланова; Р а -
дивојевић Вешо, без крова остало 5 чланова; Ради-
војевић Љубо, без крова остало 8 чланова; Радиво-
јевић Мићо, без крова остало 5 чланова; Радивоје-
вић Милутин, без крова остало 9 чланова; Радиво-
јевић Симо, без крова остало 9 чланова; Радивоје-
вић Мило, без крова остало 5 чланова; Радивојевић 
Миливоје, без крова остало 5 чланова; Радуновић 
Панта Марија, без крова остало 3 члана; Радуно-
вић Богдан, без крова остало 5 чланова; Радуно-
вић Миливоје, без крова остало 10 чланова; Раду-
новић Јелисавета, без крова остало 2 члана; Раду-
новић Милош, без крова остало 4 члана; Радуновић 
Ј. Мирко, без крова остало 2 члана; Радуновић 
Лекса, без крова остало 5 чланова; Радуновић Ву-
кић, без крова остало 5 чланова; Радуновић Васо, 
без крова остало 5 чланова; Радуновић Милоња, 
без крова остало 5 чланова; Станковић Стефан, без 
крова остало 7 чланова; Станковић Радисав, без 
крова остало 7 чланова; Станковић Никола, без 
крова остало 8 чланова; Станковић Илија, без крова 
остало 6 чланова; Станковић Спасоје, без крова 
остало 9 чланова; Станковић Лепосава, без крова 
остало 3 члана; Станковић Мико, без крова остало 

4 члана; Станковић Миљан, без крова остало 6 чла -
нова; Станковић Плавша, без крова остало 7 чла-
нова; Станковић Вукота, без крова остало 7 члано-
ва; Станковић Вуксан, без крова остало 7 чланова; 
Станковић Милорад, без крова остало 11 чланова; 
Станковић Милија, без крова остало 4 члана; Стан-
ковић Вукајло, без крова остало 2 члана; Станко-
вић Милета, без крова остало 2 члана; Станковић 
Весо, без крова остало 6 чланова; Станковић Пе-
ро, без крова остало 2 члана; Станковић Даница, 
остало без крова 2 члана; Угреновић Милутин, без 
крова остало 9 чланова; Угреновић Радуле, без кро-

ва остало 5 чланова; Угреновић Миливоје, без кро-
ва остало 2 члана; Угреновић Лука, без крова оста-
ло 2 члана; Угреновић Радомир, без крова остало 
5 чланова; Угреновић Божина-Жико , без крова 
остало 4 члана; Угреновић Вуке, без крова остало 7 
чланова; Ћ у л а ф и ћ Богић, без крова остало 6 чла-
нова; Ћ у л а ф и ћ Владо, без крова остало 4 члана; 
Перовић Милица-Милања, без крова остао 1 члан; 

БИОГРАФИЈА ПОГИНУЛИХ 

КАСТРАТОВИЋ Милутина МАНОЈЛО, рођен је 
1919. године у селу Грачаници. Основну школу за-
вршио је у родном мјесту. Још као омладинац при-
пада напредном покрету, прихвата јући идеје КПЈ . 
Гимназију је учио и завршио у Беранама. Тада се 
истако као ђак и повезује се с ђацима и студенти-
ма који су били чланови КПЈ . Као напредни ђак 
беранске гимназије, одлази и уписује право на бео-

К А С Т Р А Т О В И Ћ 
М . М А Н О Ј Л О 

градском универзитету. Тамо се повезује и брзо је 
запажен као активан и напредан студент. 

На београдском унивезитету учествује у свим 
акцијама које се организују. Извршава све постав-
љене задатке. Истиче се својом активношћу у пе-
риоду све до 1941. године. Године 1941. враћа се у 
родно мјесто Грачаницу, гдје се ставља на распо-
ложење партијској организацији. Ради на изврша-
вању задатака у припремању устанка гдје се видно 
истиче. Један је од организатора припремања Гра-
чаничана на одлазак и напад на Италијане на Му-
рино, гдје се истакао личним примером. Учествује 
у свим борбама које воде устаници. Ради политички 
са људима родног кра ја . Пушку не испушта из ру-
ку. Свуда служи личним примјером. После устанка, 
није се легализовао већ као борац полази у шуму. 
Извршава све партијске задатке. Заједно са Петром 
Дедовићем чини борбену двојку која је нераздвој-
на. Године 1942. примљен је у КПЈ, као проверени 
борац који се бори од првих устаничких дана. Иле-
гално силази у разна села, куће, ради са људима, 
популарише НОП и чини све од себе за развитак 



истог. Брата Гојка му хапсе и стријељају у Кола-
шину. То га није обесхрабрило. 

Наставља да се храбро бори. Дана 22. новембра 
1942. године заједно са Петром навраћа код Мило-
вана Радивојевића, иначе ближњег у ј ака Петрова. 
Тада иако издани, опкољени, јуначки п р у ж а ј у от-
пор и гину, достојни борца и комунисте његовог 
кова. 

ПЕТАР ДЕДОВИЋ, рођен је 1910, године у селу 
Грачаница, општина Полимска, срез Андријевички. 
Основну школу завршио је у Грачаници. Гимнази-
ју у Беранама, данашњем Иванграду. Обзиром да 
је потекао из бројне сиромашне породице, то њего-
во даље школовање је било немогуће, тј . било је 
прекинуто из материјалних разлога. Још док је био 
у нижим разредима гимназије, код Петра је био 
развијен осјећај према људској неправди. Та чиње-
ница и околност сиромаштва утицали су на његову 
политичку оријентацију, тако да се у етаријим 
разредима прикључује напредној омладини, због 
чега је имао често непријатности са школским 
властима. 

1934. године, по завршеној гимназији обратио се 
властима за посао и они су му понудили да се ак -
тивира у служби ондашњих финанса. Ова понуда 
унапријед је била срачуната да ће је Петар одбити, 
јер дотадашњи његов рад показивао је неслагање 
са ондашњом политичком власти. Петар је ту понуду 
одбио. јер је била супротна његовим схватањима. 
1936. године Петар се кандидовао за Општинског 
писара. Ондашња власт се ангажовала и полити-
чки и финансиски да не буде изабран, због њего-
вог политичког опредељења и активног учешћа у 
свим акцијама које је партија онда спроводила. 

1939. и 1940. године позиван је чешће у резерву. 
Власти су сва политички сумљива лица позивала у 
резерву сматрајући да ће их тим путем елиминисати 
из политичког живота. Но, Петар ;као активни след-

Д Е Д О В И Ћ . П Е Т А Р 

беник прогресивних идеја наставио је са актив-
кошћу са осталим комунистима и у војним форма-
цијама у Подгорици данашњем Титограду. 

У војсци је имао чин наредника а био је канди-
дат за члана партије па је сав свој утицај усмерио 

у циљу извршавања акција које је партија преузи-
мала. Због оваквог његова рада а и става који су 
војници заузимали потпомажући акцију партије 
његова јединица је више пута излазила на рапорт: 
због револуционарних пјесама које су се пјевале, 
због бојкота на поједине одлуке војне команде, као 
неузимање хране и др. 

Априлски рат 1941. године Петар је дочекао у 
војсци. Његова јединица напала је непријатељске 
формације на границама Албаније код Тузи. Разо-
ружали су и заробили посаде талијанске војске 
бункерима поред границе и наставили продор пре-
ма Скадру. Понесени патриотизмом и већ постигну-
тим успјесима њихов продор је био силовит и у 
толико је тој јединици било теже кад су схватили 
да је Југославија била продана и издана. Петар, 
као и већина његових другова из јединице нису се 
предали, него су се пребацили преко планина, тако 
да је Петар са оружјем дошао у Грачаницу десетак 
дана после капитулације Југославије. Непосредно, 
по том доласку био је примљен за члана К П Ј и као 
њен члан учествовао у припремању оружаног 
устанка против окупатора. Од првог дана активно 
је учествовао у борбама са окупатором и својим 
примјером, храброшћу и упорношћу, служио као 
примјер. Рањен је на положајима код Плава у десну 
руку. Услед лоших услова лијечења, рука му је 
остала неспособна али то није ништа сметало да 
настави борбу и да учествује у свим акцијама које 
су изводили партизани. Кра јем 1941. и почетком 
1942. године, узима видног учешћа у сузбијању чет-
ничке организације у Полимљу. Када су ојачале 
четничке снаге, Петар се повукао у илегалство и 
наставио са радом активно, обилазећи села и ако 
су била под четничком контролом, ни једног мо-
мента не дозвољавајући да четници преузму утицај 
на масе. Тако је дошло да је у једном обиласку 
села Грачанице опсадирана група илегалаца, Петар 
Дедовић, Манојло Кастратовић и Богдан Дашић. И 
ако су били у неповољном војничком положају 
заузели су чврст став да се не предају па су чет-
ници били приморани на преговоре који су донели 
илегалцима излазак из обруча неразоружани, и уз 
рођачке „гаранције", сместили се у кући Петра Де-
довића. Четници су поново прешли у акцију и оп-
садирали кућу не предузимајући никакву другу ак-
цију јер су очекивали долазак талијанских једини-
ца. Наишао је батаљон талијана и пре него је мо-
гао затворити обруч око куће у којој су били Петар 
и другови, почео је продор тројке и они су се нашли 
поново у шуми. Из услова дубоке илегалности, тј. 
из шуме Петар се и даље спуштао у села, разговара 
са људима и растјерује страх у народу од четничког 
терора. Петар је био веома храбар, упоран и пожрт-
вован. У Ж е љ и да што више допринесе покрету 
није никада показивао страх од непријатеља па и 
у моментима када је непријатељски терор био вео-
ма изражен. Највећа жеља му је била да народ 
његова села тј. роднога мјеста придобије за НОП. 
У том настојању у раним јутарњим часовима 22. 
новембра 1942. године у селу Грачаница са друго-
вима Радулом Јеврићем и Манојлом Кастратовићем, 
група зликоваца на челу са Богданом Дашићем, из-
вршила је овај злочин уз помоћ најогавније издаје 
преко извршиоца издаје Милована Радивојевића, 
иначе Петровог ујака , кога је из Петрове руке 
стигла заслужена казна, прије него је успио да ко-
начно доврши дело издаје. Наиме, Милован је по-
кушао да одузме Петров пиштољ, пошто је пред-
ходно изнио пушке свих партизана и предао их 



четницима, док еу ови спавали. Петар је осјетио и 
осујетио та ј задњи маневар издајника и убио га. 
Међутим, у тим тренуцима и сам је пао изрешетан 
непријатељским рафалима. 

За све оно што је учинио, ту на терену гдје је 
рођен, за народ који је волио и који је њега во-
лио, после рата, основној школи у Мурини, дали су 
име „Петар Дедовић", тим му се народ одужује. 

ДЕЛЕТИЋ МИЛИЋ, је рођен 1898. године у 
Грачаници. У Андријевици завршио основну шко-
лу. Службовао као полицијеки писар и архивар у 
Подгорици, Беранама, Андријевици и на Цетињу. 
Десетак дана пре Бранкове погибије, четници су га 
мучки напали из три заседе. Једна се налазила у 
близини његове куће, друга у Улетини код кућа 
Ћулафића, а трећа у Сућеској. Чека јући га, еве 
три су се истовремено снабдевале врућом ракијом 
из приватних кафана којих је у то вријеме би-
ло на претек. Кад је наишао, онако пијани, зага-
ламили су на њега и отворили сложну ватру. Гру-
па, с друге стране Лима, која се налазила код ку-
ћа Ћулафића , због тога што је била пијана, умјесто 
на Милића, пуцала је на другу заседу и ранила 
једног четника. Други су трчали за њим из жеље 
да живога ухвате. Као на филму човек је бежао с 
једне стране на другу. Горе уз литице није могао, 
доле Лим надошао, лево једна, а десно друга засје-
да. Треће, са друма је у свом иживљавању отишла 
највише кад год би се Симона намолила кроз про-
зор да види шта се догађа, пуцали су и на њу. Ко -
ристећи њихово пијано стање, Милић је, иако пр-
вим метком лакше рањен, успео да им се за трену-
так склони, али заседа са друма је чинила своје. 
Село је праштало од учесталих пушћаних плотуна. 
Тужна и одвратна је била та слика. Напокон по-

27. марта истог месеца 1942. у Грудичком гробљу — 
Грачаница". 

У породици Делетића остало је послије рата са-
мо мати Симона, која је умрла 1968. у Андријевици. 
Од тада њихова кућа је празна. Пропада и у њој 
више нико не станује. 

НОВО Р. ВУКАНИЋ, рођен је 1882. године у 
Грачаници. Основну школу завршио је у Полимској 
школи а нижу гимназију и Учитељску школу у 
Пакрацу (Славонија). Због политичке припадности 

Д Е Л Е Т И Ћ М И -
Л И Ћ . 

годили су га |и по четврти пут. Он је застао. На ма-
лом снежном пропланку, пети метак га је за увек 
приковао уз земљу. Тако је дочекао мрак. Јосиф 
Ђукић, сада професор у Шапцу, записао је у црк-
веној књизи: „Милић Делетић, архивар у пензији, 
из Грачанице, убијен од четника као комуниста. 
Опело није извршено. Убијен 26. марта, сахрањен 

В У К А Н И Ћ Р . ново 

службовао је по завршетку Учитељске школе пре-
тежно у забаченим мјестима (Брезовик, Никшић, 
Буковик, Шекулар, Краље, Крушево, Грачаница, 
Ђаковица, Плав, Гусиње и др.) да би 1910—1912 го-
дине био учитељ у Андријевици. 

Учесник у балканским ратовима а такође и у I 
свјетском рату. У ГБалканском рату био је учесник 
битке на Брегалници док је за вријеме I свјетског 
рата интерниран 3 године у Нађмеђеру. По повратку 
из Интернације па све до капитулације Југославије 
1940. године службовао је као учитељ у Полимљу и 
Шекулару. У том периоду припада напредном по-
крету и слиједи пут којим води КПЈ . У свим ма-
нифестацијама, изборима и другим подухватима ор-
ганизатор је народа који се као опозиција супрот-
стављао ондашњем режиму. Носилац је борбе про-
тив штетних утицаја и поборника добрих међуљуд-
ских односа у мјесту. 

Као идејни присталица НОП Ново већ од 1941. 
године ради за НОП и усмјерава не само евоју по-
родицу и породицу своје браће, већ и све одрасле 
на путу борбе за слободу. Као таквог 1942. године 
хапсе га четници и спроводе у затвор. „Барутану" 
у Краљима. Хапшење је извршено због говора на 
једној сахрани у Коњусима априла 1942. године. 
Том приликом Ново је рекао: „Ко зна шта се иза 
брда ваља" и „Треба се чувати италијанског следо-
вања, јер оно мора да запре у грлу". Из краљског 
затвора, Ново је спроведен за Колашин да би ма-
ја 1943. године побјегао из колашинског затвора. 



Октобра 1943. године на ослобођеној територији 
Ново постаје први предсједник Народноослободи-
лачког одбора у Грачаници. 

Током свих ратова и у заробљеништву Ново се 
показао као примјеран војник, друг и учитељ. За 
његово име и име Микосава — Милије Ћулафића 
везани су многи свијетли примјери и значајни да-
туми у Полимљу. 1 

Пензионисан је са пуних 50 година рада у учио-
кици, што је јединствен случај издржљивости, 
упорности и воље за рад. 

По ријечима Шћепана Вулевића, једног од н а ј -
старијих и цијењених учитеља овог краја , Ново је 
знао да процијени ко су људи и нељуди, па да љу-
де високо цијени, а да слабе покуша као учитељ да 
поправи и изведе на прави пут. Није био освето-
љубив, већ спреман да људима прашта". 

Носилац је Златне медаље Обилића и других 
ратних одликовања. 

ЈЕЗДИМИР (СТАНИШИН) ЈЕЛИЋ, рођен 1919. 
године у селу Грачаници. Његов отац Станиша био 
је познати јунак из минулих ратова и врло угледан 
човјек у свом крају . 

Основну школу Јездимир је завршио у Полимљу 
на Крушеву, а гимназију је учио у Беранама и 
Пећи. Још као ђак беранске гимназије припадао је 
напредном омладинском покрету. За члана СКОЈ-а 
постао је 1938. године. 

Године 1939. уписао се у VII разред гимназије у 
Пећи. Тамо се истиче у раду с напредном омлади-
ном па убрзо постаје члан Комитета СКОЈ-а у гим-
назији. У мајским демонстрацијама у Пећи 1940. 
активно учествује на челу ђака гимназије. Рат га 
је затекао у VIII разреду. 

Чим су Њемци напали Југославију вратио се у 
свој к р а ј одмах је примљен у КПЈ, априла 1941. 
године. Ради активно на окупљању омладинаца и 
ј ављању у добровољце, прикупља оружје, учеству-
је у акцији за помоћ избјеглицама из Метохије, 
учествује у припреми тринаестојулског устанка 
1.941. године. Ради на формирању актива СКОЈ-а 
у селу Машница заједно са Ра јком Коматином и 
Вујом Лазовићем. 

Активан је борац у Грачаничкој устаничкој чети 
и учествује у борбама на Безојевицама, Виситору, 
Мурину и Грачаници. 

Након угушења устанка, повлачи се у шуму са 
дијелом устаника-комуниста, а касније учествује 
у свим акцијама граничног вода полимске парти-
занске чете. 

Као добар борац и члан К П Ј изабран је у Вој-
ни комитет среза. Децембра 1941. године четници су 
га из засједе ранили у руку. 

Остао је на терену Грачанице као позадински 
радник. У пролеће 1943. године заједно са Радуном 
Ђукићем ухватили су их четници и затворили у 
Колашину. Издржао је све тегобе познатог мучи-
лишта партизана. 

Из Колашинског затвора пребачен је у итали-
јански логор у Бару. 

Концем јула 1943. године изведен је из барског 
логора заједно са Бранком Р. Мијовићем и 25 дру-
гова и стријељан у Андријевици. 

Био је јединац. Оставио је ма јку и сестру које 
су наставиле борбу до коначне побједе. 

Ј Е Л И Ћ С . Ј Е З Д О 

ПОГИБИЈА КОД ИВАНГРАДА 

Кад смо напали Иванград, у априлу 1944., мину-
ли смо кроз село Пешца. Док смо пролазили по-
следње куће, једна је жена истрчала до града који 
је био у близини и извијестила да наилазимо. За 
кратко вријеме непријалељ је организовао одбрану, 
тако да није био изненађен. Запосјео је цијело 
брдо према аеродрому. Док смо силазили низ по-
ље, почела је борба и ту су изгинули јуначком 
смрћу Добрашин Вуканић, Драго Лончаревић, Анка 

Бојовић, Милан Перовић, Милка Арсенијевић, те-
шко је рањен Благоје Асановић, а сјећам се да су 
четници ухватили једног младића жива, па га ба-
цили с моста у Лим. 

Због јаке одбране морали смо да се повучемо, 
али смо оставили предстраже. Сачекали смо два 
или три дана док су стигле наше бригаде из Би је -
лог Поља па смо онда напали Иванград са двије 
стране и тако га ослободили. 

ДАВИД ДЕДОВИЋ 

ГРАЧАНИЧКЕ СЕДМИЦЕ 

Године 1862. послије боја с Турцима, на Крива-
чама, Полимље је било покорено. Ратници су на-
пуштали села и склањали се у планине. Турци су 
пријетили преосталом становништву да ће не.јач бити 
протјерана с беговске земље, ако се ратници не 

предају. Пошто им то није помогло, тражили су 
да се преда оружје . Ни то им није успјело, па су 
онда захтевали да седам истакнутих ратника пре-
да Турцима седам пушака, као знак покорности. 
Но, ни то Грачаничани нијесу прихватили и нијесу 
иредали оружје. 



Године 1941. послије тринајестојулског устанка 
Италијани су тражили да се преда оружје, и Пар-
тија је издала директиву да се оружје не предаје. 
Међутим, кметови и слуге окупатора упорно су на-
етојали да се покупи оружје, пријетили су паље-
вином преосталог броја кућа, интернацијом, стри-
јељањем и обуставом следовања хране. Доста се 
сељана поколебало и предало дио оружја, али то су 
биле старе пушке: московке, малихере и ловачке 
пушке, стари пиштољи и револвери — без муни-
ције. То је била форма да се задовољи окупатор. 
Ваља истаћи да се карабини и италијанске пушке 
нијесу предавале, без обзира на пријетње окупа-

Седам другова из седам кућа није предало ни 
„угарак", како се то онда причало, а Италијани и 

кметови су упорно захтијевали оружје . Међутим, 
сва настојања и пријетње — нијесу натјерале гра-
чаничке комунисте да предају пушке. Сељани су 
нудили да им купе друге пушке, па те купљене да 
предају, како не би село било запаљено. Тражено 
је да пушке предају: Делетић Бранко, Кастратовић 
Манојло, Ђукић Радун, Дедовић Петар, Мијовић 
Н. Владо, Лазовић Вујадин и Мирковић Владимир. 

Стриктно смо сви одбили предају пушака. 
Већина народа је то поздравила, а стари људи 

су се присјетили ситуације и прича о седам пуша-
ка из 1862. године, па су говорили: „Алал вам в је -
ра, нијесте покорили старих седам Грачаничана"'. 
тора. 

Б . ЛАЗОВИЋ 

МАЈКЕ И ОЧЕВИ 

Цијела породица Милића Делетића припадала 
је покрету: Милић са женом и синовима: Бранком, 
Слободаном и Славком. Сви су страдали у рату, 
отац и сва три сина, остала је само стара Симона. 
Она је Храбро поднијела губитак, говорећи да зна 
за што су њени пали. 

Мајка Језда Јелића, која је у овом рату изгу-
била сина јединца, остала је удовица с двоје дјеце 
у наручју |када јој је муж умро. Од почетка устанка 
била је стално уз покрет, помагала је колико је 
могла, прихватала у својој кући партизане и из-
бјеглице, а није поклекнула ни када јој је стрије-
љан син јединац. 

Када сам се вратио из интернације, дошла је, 

по обичају, да ме посјети. Видио сам је кад је 
пошла уз њиву и тога тренутка сам се збунио — 
шта ћу јо ј рећи? Она је изгубила сина који је све 
време био са мном, и у школи и у покрету. Приш-
ла је, истрчао сам јој у сусрет и дубоко узбуђен ре-
као јо ј : „Остаде ти без свога Јозда!" Она ми је од-
говорила мирно, сталожено, каква је увијек била: 
„Сви сте ви моји синови!" 

Радош Јелић је 1941. оставио жену и дијете без 
залогаја хљеба и кренуо с нама на Пљевља. Тамо 
је био рањен и вратио се. Поред њега из засеока 
Јошанице били су и Вујо Лозовић, Вукман Дедо-
вић, Владо Мирковић, Манојло Кастратовић, Дујо 
Радуновић, Мајо Радуновић, Владо Мијовић и ја. 

СРЕТЕН ВУКАНИЋ 

ХРАБРА СТРИНА ЈЕЛИЦА 

Ова прича потиче из љета 1942. године — н а ј -
тежег од Косова, што рекли стари — у долини 
Лима. 

Мислим, да је ово љето измјерило све врлине и 
мане људи. 

Негдје у јулу, наши герилци Петар Дедовић, 
Манојло Кастратовић и још 4 друга заданили су 
више Барских Долова. 

Глад, жеђ, и несаница били су њихови стални 
пратиоци. Тако је било и овог дана. Један од дру-
гова је остао на стражи, а остали су прилегли да 
одспавају главни герилски сан. 

Тешко је било ухватити везу са било ким од 
позадинских радника или било којим пријатељем 
НОП-а. Ово је било с тим теже јер су у селу билл 
станови — колибе и неких четника. 

Непажњом стражара, једна жена је прошла 
близу њих, тражећи одбјеглу краву. Јелица Т. Ла-
зовић из Грачанице, удовица са седморо дјеце, чи ји 
је муж умро тог пролећа, била је одани пријатељ 
НОП-а. 

Знала је стрина Јелица шта је комитовање, а 
како сама рече — ово је двоструко — јер се четује 
и против окупатора и домаће куге. Знала је она и 
за наше сараднике — омладинце. Хитро је обавије-
стила њих двојицу: Добрашина М. Станковића и 
Бранка Станковића. Заклала је јагње, скувала на 
брзину и спремила што је још било при руци, па 
пошто је добро разгледала терен и увјерила се да 

нема непожељних, вјешто се кријући дошла до 
стражара. На једно 30—40 метара стражар је за -
уставио, и питао шта тражи ту? 

Она је лаконски одговорила: Тражимо вас дјецо. 
Но, ти сине, јави својим друговима да иде Јелица 
са „дјецом". 

Стражар је јавио друговима, а Петар је са осми-
јехом изашао из грмља и домаћински се поздравио 
са Јелицом и омладинцима, изљубили су се и сјели. 
Јелица је мирно као да спрема софру домаћи че-
љади, повадила све из торби и приставила ручак. 
Било је и шале на рачун кашика. Наиме, Јелица је 
понијела свих 12 дрвених кашика, колико је имала 
у колиби. Другови су се шалили и питали је — 
откуд ти предпоставка да нас има дванаесторица. 
— Е, Брано, то је лако погодити! 

Ја сам узела све кашике што сам имала, а вас, 
ако сад нема 12-тина, биће вас и 112, само нек сте 
здрави! 

Омладинци су преузели стражу, а другови су се 
прихватили јела. 

Одмах послије тога, Јелица је остатак бриж-
љиво увила и ставила у „гладне" торбаке другова. 

Поздравила се са друговима и припријетила да 
боље пазе, и да се јаве, па омладинци сваки на 
своју страну, а Јелица узела бреме листа за телад 
и мирно пошла к стану — колиби. 

Ово су другови герилци на састанцима истицали 
као примјер оданости и храбрости које је увијек, 
уз велики ризик, испољавала ова храбра жена. 

ВУКМАН М. ДЕДОВИЋ 



МОРА ДА ЈЕ ТЕШКО 
Милорад Влаховић из Улотине, имао је необич-

ну ману десне ноге. Чланак би често постао „непо-
слушан" ЈИ просто би блокирао стопало. Милорад 
би сио и баратањем и навијањем стопала то опет 
„удесио" и ишао даље. 

У бици за Пљевља, негдје пред зору 1. децембра 
1941. године настало је повлачење. 

Ј ака минобацачка ватра нагна и трећи вод треће 
чете да се повлачи уз (неку страну обраслу клекама. 
Тресну мина, а Милорад паде и викну: „Погибе се"! 
Срето Вуканић — Црни, био је на јближи Милораду, 
и мислећи да је рањен, потрчи, упрти Милорада на 
леђа и понесе га једно сто метара, до бољег закло-
на. У ходу га пита: „Је ли тешко Милораде?" 
„Јесте тешко, Црни" — одговори загонетно Мило-
рад. 

Чим га спусти да предахну, Милорад барата око 

стопала — а Срето мисли — тражи рану. У то јед-
на бацачка мина „прижари ближе", а Милорад 
нагну, па у трк, тако да га ни Срето није могао 
стићи! 

Кад стиже у један заклон, Срето га љутито 
пита: „Зашто завитлаваш, да те носим здрава — а 
нијеси ни огребан?" На то ће Милорад: „Ти ме ни-
јеси ни питао јесам ли рањен, а ја немадох вре-
мена баратати око члањка, па ништа ти није било 
што си ме понио, извршио си другарски задатак. 
Што сам ти одговорио да је тешко, и ту сам у 
праву, јер тешко је и мени и !теби Црни; а да је 
лако и слатко овуда би врат ломили краљеви гене-
рали; а не би побјегли у дебелу завјетрину!" 

Срету је остало само да се насмије. 
— из мојих б јележака за 
„Збирку анегдота" 

ВУКМАН М. ДЕДОВИЋ 

ЧЕТНИК НИЈЕ СМИО НА ТАВАН 

Преживјели учесници НОП-а у долини Лима, 
кад к а ж у за неког да је тежак, опак, неподесан, 
говоре: „Тежак си као 1942. година". 

Ова прича је о једној жени, нашој партизанској 
мајци, пожртвованом пријатељу и сараднику 
НОП-а. 

Сви преживјели борци Грачаничког партизан-
ског :вода, од 1941.—1945. па и многи други борци 
знају за Миросаву Новичину-Нотину Дедовић из 
Грачанице. 

Та весела омалена старица, живих и паметних 
очију, сеоски весељак и добричина, родом је из 
Лушца код Иванграда, из породице Поповић, која 
је сва била у НОП-у. Њ е н братанац, покојни Се~ 
куле Поповић, познат је као комуниста и револу-
ционар — Народни херој. 

Остала је удовица, па се 1926. године удала за 
Новицу-Ноту Дедовића, удовца и старог ратника. 
Обоје нијесу имали мушке дјеце, а 1927. године 
родио им се јединац син Вукман. Старог Ноту, 
учесника у првим ратовима, убили су 1941. године 

Догађај је из септембра 1942. године. Наши ге-
рилци су обавијештени да командант четничког 
батаљона, Милован Мијовић-Брлић, спрема акцију 
за опкољавање Николетића Стаја, под Машничким 
брдом, ради ликвидирања Герилаца. Другови су се 
на вријеме склонили са тог терена, и „акција" је 
отишла у вјетар. 

Петар Дедовић је у споразуму са друговима, од-
лучио да се склони у село, и да из близине прати 
акције ове „Ничесове војске", како рече један наш 
сељак. 

Ноћу се смјестио на тавану, код стрине Миро-
саве, обавјештавајући се преко ње о „акцији" Б р -
лине дружине. Неко је морао примјетити Петра, 

тек одане слуге су обавијестиле Брлића, да Миро-
сава крије Петра. 

Командант Брле дошао је у заселак Баре Гра-
чаничке, и војнички „ујавио" са својом братијом у 
кућу Миросавину. 

Та храбра жена није се уплашила ни за себе, ни 
за свог петнаестогодишњег јединца сина. Коман-
дант је почео да наглаба како „поуздано" зна да 
она крије комунисту Петра Дедовића, те да њој, 
Српкињи, не приличи да држи комунисте и бан-
дите. 

Он ће као командант и великодушан човјек и 
Србин, њој опростити и поштедјеће њу и њеног 
сина, а она да каже, гдје је Петар и ако може да 
му узме пушку јер је опасан, па може и штету да 
учини. 

Одважна, искусна и изнад свега храбра жена је 
увријеђено планула. „Миловане, рекла је она, ко-
мити се не криј у по сиротињских колиба — но у 
шуму, а тамо буква њему — буква теби, па офурите. 
Срамота је виђеним људима насртати на сироти-
њу!" Познајући „јунаштво" четника наставила је: 
„Видите, ја нијесам имала гдје сакрити Петра у 
ову еобицу, а да не видите!" Повишеним енергич-
ним гласом — стављајући све на коцку наставила 
је: 

„Ти предамном, а ја ево са ћепаницом луча за 
тобом, па уз стубе на 'таван и увјери се лично да 
нема никога, па онда немој да нападаш сиротињу!" 

Ово је дјеловало као шок, а „храбри" коман-
дант, сав блијед, није се ни сместа помјерио. 
Вјешто се извукао рекавши: „Онда су ме прева-
рили, а ја теби вјерујем јер ти си добра српкиња." 

Заиста, био је досљедан кукавичлуку четничких 
главешина. Попили су, боцу ракије и по њеном 
обичају пошли у „акцију" — негдје у село на ка -
чамак! 

ВУКМАН М. ДЕДОВИЋ 

МОЈ БРАТ ПЕТАР 

Петар, мој брат, је толико био омиљен у селу 
иако је био у шуми, да се из села није могао наћи 
нико да би га убио док нису дошли из Колашина 
Ђуришића четници. Увијек је сарађивао са наро-
дом и сви су га ипак дочекивали, крили су га, 
долазио је код свих у селу, и мислио је да га нико 

неће убити. Код богатијих људи, да бисмо могли 
да га школујемо, радио је љети кад би дошао за 
надницу, тако да би нешто спремио за, идућу го-
дину да може да учи. А увијек је био, иако сиро-
машан, р4сположен да напише неки врабац, неку 
шалу да изведе, никога није сикирао. Завршио је 
гимназијску матуру и даље није могао да иде. 

РОСА ДЕДОВИЋ 



ЂУЛИЋИ 

Село Ђулиће лежи на саставима двије ријеке — 
Кускаје и Перућице. Оне чине ријеку Злоречицу, 
која тече котлином и улива се у Лим код Андрије-
вице. 

Ђулиће са својим засеоцима Ђонца и Столак 
обухвата дијелом котлину Злоречице. Иначе, са за -
падне стране село се простире до југословенско-
-албанске границе, са севера се граничи брдом 
Малеш и селом Бојовиће, са истока селом Цецуне, 
а са југа селом Обзовиком. 

По Дечанској крисовуљи, писаној 1336. године, 
може се закључити да се је данашње село некада 
звало Добра Ријека и да је било насељено српским 
живљем, чији је родоначелник био Ђула Соколан. 
Касније, сви насељеници по овом претку су добили 
презиме Ђулићи. Насељеници су коначно напусти-
ли село 1690. године и одселили се под вођством 
Арсенија Чарнојевића. Они су се настанили на 
територији данашњег Баната. Село Ђулиће је до-

С Е Л О Ђ У Л И Ћ И 

било име по њима. Поново су га око 1700. године 
населили, досељени из Лијеве Ријеке. Први родо-
начелник је био Драго Вучинин, од којег се камно-
жило племе Драговића, — односно Лекића. Први до-
сељеници су били углавном сточари, с малом пољо-
привредном културом, којом су се интензивније 
почели бавити тек у последњим деценијама пред 
први свјетски рат. Познато је да је у доба Херце-
говачког устанка становништво села још припадало 
Турској територији и да је један део границе про-
лазио кроз село. То је била граница између Турске 
и Црне Горе. Исто тако је познато да је становни-
штво одказивало послушност Турској власти и 
њиховим наметима што је доводило до сукоба. 

Овај кратак увод је више имао за циљ да нас 
уведе у монографију села за период од 1935. до 
1945. године, дакле, за период од 10 година, који је 
као што је познато био веома буран и веома зна-
ча јан по историјским догађајима. 



Од 1935. до 1941. 

Ђулиће је 1935. године имало 65 кућа, односно 
домаћинстава са 'око 380 житеља. У то вријеме н а ј -
бројније било је братство Драговића, па Лекића, 
(који воде поријекло од Драговића), затим братство 
Ђекића, Бабовића итд. Општа карактеристика села 
је да је свако домаћинство имало просјечно око 6 
чланова, јер је тада наталитет био на завидној ви-
сини, и да се становништво оријентисало не само 
на сточарство већ и на земљорадњу. Такође је 
много полагало на школовање својих млађих гене-
рација. 

Село је 1935. године имало приличан број инте-
лектуалаца, а нарочито учитеља —• десет, али и 
других: инжињера, судија и професора, већ то 
указује , да су просвећеност и култура у селу били 
на завидној висини, чему су управо много допри-
нијели учитељи, културном развитку мјештана, 
односно на њиховом гледању ондашњих прилика, 
које су притискале земљорадника и радничку 
класу уопште. Учитељи су прије II Свјетског рата 
веома много допринијели развоју напретка и про-
греса, па то није изостало ни у нашем селу, уз на-
помену да је неко од учитеља имао више смисла и 
успјеха а неко мање. Истина, ово је зависило од 
степена идеолошке свјести учитеља као и његовог 
ангажовања да стрпљиво и што популарније по-
могне сељаку да сагледа ондашње прилике и пона-
шање ненародних режима. 

У то вријеме продирао је талас напредног стрем-
љења и прогреса, Народног фронта и Народне 
омладине. Народни фронт и Удружена опозиција 
развијале су оне основне мисли и идеје о демо-
кратији које су мештани овог села са омладином 
прилично добро прихватили. Ово утолико прије 
што се и у селу Ђулиће јављала подјела између 
богатих и сиромашних тј. власника већих ком-
плекса земљишта и безземљаша, или оних с мало 
земље, који су надничењем морали да издржава ју 
своје породице. Недопустиво је било стање, да се 
један надничар плаћа 5—6 динара, а килограм 
жита је износио 1 и по или 2 динара. 

Д Р А Г О В И Ћ В О Ј И Н . п у к о в н и к 

Обзиром на овакво стање већи дио омладине 
био је оријентисан на тражњу бољих услова ж и -
вота и демократије. Они су своја хтијења и захти-
јеве нарочито изражавали на појединим скуповима, 
који су одржавани на саборима и то на Царинама 
испод Комова, Вељем К р ш у и другим мјестима и 
то организујући програме такве садржине, који је 
одударао од црквеног програма или програма омла-
дине бивших ненародних режима и слично. (Југо-
словенска радикална странка, Национална странка, 
Љотићевци и сл.). Све те приредбе као и сијела 
мање-више имале су организован карактер и мани-
фестације. Било је ту понекад и сукоба са против-
ницима из табора буржоаског схватања, али је 
солидарност и жеља за прогресом увијек побјеђи-
вала. 

У нашем селу одпочело је раслојавање између 
богатих и сиромашних, као и између напредних и 
конзервативних то се је манифестовало и међу ин-
телектуалцима, односно учитељима. Примјери стал-
ног ангажовања и досљедности на развоју демо-
кратије у редовима учитеља били су другови 
Маријан Лекић и Васо Драговић. Они су имали 
стрпљења и склоности да разговарају са људима — 
сељацима и да при том допринесу развијању сви-
јести и објашњавању ондашњег понашања режима 
и власти, као и у чему виде перспективне боље 
будућности из живота, рада и демократије села и 
града. 

Куће наших мештана расуте су у котлинама 
ријека, а земљишта и њиве су плодне, што се не 
би могло рећи за власнике земљишта у поменутим 
засеоцима села, јер је њихово земљиште посно и 
припада IV или У-тој категорији. Ово је дјелом 
имало утицаја и на раслојавање, односно односе 
међу људима. Село Ђулићи има своју основну 
школу, која је по фасадном изгледу и конфору 
веома добра и лијепа. Изграђена је међу првим 
школама у Црној Гори и то 1882. године. До 1932. 
године у селу је било сједиште општине. Општина 
се звала Ђулићко-Коњушка, а обухватала је сва 
села у долинама ријека Перућице и Куцкаје . На-
кон 10—12 година извршена је ф у з и ј а са Андрије-

Л Е К И Ћ Р А Д О Њ А , м а ј о р Д Р А Г О В И Ћ д р О Л Г А , п о т п у к о в н и к 



Б И Ч К О М општином са сједиштем у Андријевици, 
гдје је постојао и Андријевички срез. Канцеларије 
Ђуличко-Коњушке општине биле су смјештене у 
нросторијама хана Радомира Вуковића. То је била 
зграда од три спрата, док је у приземљу била 
гостионица. Исто тако били смо „почашћени" да у 

Д Р А Г О В И Ћ В А С О 
потпоручник 

селу имамо жандармеријску станицу. Ту је било 
њено стално сједиште, свакако са одређеном намје-
ном све до половине 1941. године. 

И поред присуства жандармерије, вјештим и 
организованим радом одвијале су се напредне 
активности нарочито у редовима омладине. Један 
од в јештих видова рада на развијању борбе за 
ггрогрес и демократију, обављао је Богдан Нововић, 
онда апсолвент правних наука, иначе члан Партије 
и секретар једне од ћелија на Београдском универ-
зитету. Његов рад се састојао на окупљању омла-
дине у стријељачку дружину. Организујући стрије-
љачку дружину села, многи омладинци су долазили 
да се увјере у своја прецизна као и вјешта гађања, 
али је друг Богдан истовремено нашао времена да 
разговара и о идејама Комунистичке Партије Југо-
славије, затим њеној улози да што прије ослободи 
радничку класу и радне људе од експлоатације и 
да створи боље услове рада сељака у пољопри-
вредној производњи и на та ј начин створи боље 
услове живота свих радних људи. У свему томе 
пружана му је помоћ Воје (Радована) Драговића. 
Богдан је причао, а то је већ била 1937-ма година, 
и о доласку друга Тита на чело КПЈ, о почетку 
формирања партијског рада на селу, говорио 'је о 
Лењину и о правој земљи социјализма, а насупрот 
овоме, указивао је на опасност од фашизма, ко ји 
долази из основе Њемачка-Итали ја тј . спреге Хит-
лер-Мусолини, и коначно, да се морамо организо-
вати, да би се одбранили од агресије и фашистичке 
диктатуре. Био је то интересантан човјек и револу-
ционар. Волио је непосредне дијалоге, а ти ди ј а -
лози били су тихи, јасни и убједљиви, остављајући 
дубоко памћење свега онога што нам је говорио. 

Треба рећи, да село Ђулиће није имало само 
учитеља, већ је било и других интелектуалаца су-
дија, професора, инжињера итд. За овај период 
треба истаћи да је било још више омладине која се 
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УСТАНАК 

Годину 1941. рат и фашистичку окупацију село је 
дочекало с великим огорчењем, изненађено брзом 
пропашћу бивше Југославије. Дио омладине био је 
позван у бившу Југословенску војску, па је влада-
ла забринутост за њихову судбину, дио се вратио 
а неки су доспијели у заробљеништво или погину-
ли. Ђулиће је окупирала Италија . Сједиште гар-
низона било је у Андријевици, с тим што су тери-
торију села контролисале патроле. Међу мјештани-
ма настаје разумљив страх: како ће се понашати 
окупатор? Почела су комешања и зебње, и при том 
будно се пратила окупаторска активност. У то ври-
јеме појавила се ж е љ а да би свака кућа требала да 
има пушку или пиштољ ради сваке евентуалности. 
У ту сврху одпочела су трагања за оружјем. Ч л а -
нови Партије препоручују да се што више оружја 
набави, исто тако и муниције јер ће требати. Ј е -
Дан дио војника, враћа јући се из бивше Југосло-
венске војске успио је да донесе добру пушку сво-
јој кући, док је један дио домаћинстава посједовао 
пушку, истина застареле производње, али још упо-
требљиву. Чланови К П Ј у свом раду и активности 
су све опрезнији, пазећи да нб би пали у руке оку-
патору. Ово нарочито код оних који су били ком-
промитовани. Сељаци су били огорчени и постиђе-
ни, како се дозволило, да се изгуби слобода и не-
зависност земље, за тако кратко вријеме без озбиљ-
нијег војничког отпора. У вези са овим, сељаци су 
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школовала. Та омладина је такође, боравећи на 
школовању у разним градовима, стицала нова са-
знања о животу и демократији. Преко љета прово-
дећи на селу, већи дио омладине је са сеоском 
омладином, такође узимао активног учешћа у међу-
собним дискусијама, зборовима, игранкама и сије-
лима, при чему је развијана идеја Народног фрон-
та и Комунистичке Партије о бољој перспективи 
живота и потребе за демократијом. 

Од 1937-ме на даље очигледно је било да настају 
осјетне промјене у прогресивном смислу и да брже 
продиру идеје о социјализму и демократији. То се 
запажа и у нашем селу, гдје се све више појављи-
вали чланови Партије и СКОЈ-а, тако да се при-
ступа организованом раду. У селу Ђулиће, међу 
напредним омладинцима нарочито се ангажују 
Ј а к ш а Драговић и Драгомир Драговић, па је њихов 
револуционаран рад већ пратила полиција и хап-
сила их. 

Раувокамки напредних идеја и покрета у Ђу-
лићима допринијело је што је у сусједном селу 
Цецуне постојао организован Партијски рад. Тамо 
су Богдан и Мирко Нововић и други имали више 
револуционарног искуства, па се то преносило и 
на село Ђулиће. 

Ратна и фашистичка опасност приближавала се 
непосредна и Југоелавији. Комунистичка партија 
Југославије скреће п а ж њ у на ту опасност, развија 
патриотизам и настоји да увјери народ да је борба 
против фашизма неминовна, да поред тога пријети 
опасност од издаје, као и да се на бранику земље 
морају наћи сви радни људи града и села у борби 
против нападача. То је све допринијело и до села 
Ђулиће гдје је народ пратио политичку ситуацију 
и развој међународних догађаја, па је морао да се 
увјери у тачност процјена и ставова наше Партије. 
Све више су ријечи чланова Партије и СКОЈ-а 
биле уважаване, а број оних који су прихватили 
напредне идеје осјетно растао. 



осјећали потребу да се освете окупатору тј. да 
оружано устану против њега и да га истјерају, али 
када и како, то нису знали да разреше. 

Чланови Партије и СКОЈ-а почели су да упозна-
ју народ с партијском директивом ЦК К П Ј од маја 
мјесеца 1941. године, у којој је наглашена потреба 
да се народ наоружава. Партија ће повести одлу-
чну борбу против окупатора уз помоћ свих народа 
и народности Југославије, а о дану почетка устан-
ка биће накнадно одлучено и о томе народ обави-
јештен. И заиста, ЦК Југославије на челу с другом 
Титом 4. јула 1941. године одлучују о организовању 
свенародног устанка против свих окупатора Југо-
славије. 

Да би се одлука ЦК К П Ј о устанку остВарила, 
чланови Партије и скојевци у нашем селу при-
ступили су на организован начин формирању одго-
варајућих војничких јединица. Партијска ћелија 
у селу Цецуне, с обзиром на већи број чланова, 
одлучила је да организује за једничке активности 
са родољубима села Ђулића. Партија је почела да 
предузима конкретне мјере: упоредо с прикупља-
њем оружја и муниције, појачава се идеолошки 
рад, да се родољуби оспособе за претстојеће за -
датке. 

Напад Хитлерове Њемачке на СССР 22. јуна 
1941. године, увелико је повратио вјеру сељана и 
омладине у брже ослобођење земље. У том периоду 
народ је већ прихватио одлуку Партије о устанку, 
али се ј авља ју и друкчија мишљења реакционар-
них и петоколонашких елемената. Наиме, они који 
су за прогрес и демократију, а то су углавном рад-
ни људи и сељаци, били су за устанак, док су дру-
ги конзервативни елементи гледали са резервом на 
пораст жеље за осветом против окупатора. 

Партија предузима конкретне мјере за оснива-
ње герилског одреда села Цецуне и Ђулиће, и кра-
јем јуна он је формиран. Имао је 22 борца, све 
провјерени другови села Цецуна и Ђулића, Кути, 
Бојовића и Анџелата. Командир одреда био је Ј а к -
ша Драговић, а политички делегат Нирко Нововић. 
У међувремену је приспио Проглас Покрајинског 
Комитета Црне Горе о дану почетка устанка за Ан-
дријевицу, одређени су задаци и вријеме почетка 
устанка против окупатора на територији Андрије-
вице па је у сваком селу, односно устаничким од-
редима, утврђен план напада. 

Тако је 17. јула 1941. године ујутро народ свр-
стан у своје одреде опкољавао Андријевицу из раз-
них праваца. Пошто је притисак народноослободила-
чких снага био једновремен и жесток, непријатељ 
је давао отпора до 11.30 часова, а онда се предао. 
Заробљено је неколико официра, 180 војника и под-
официра, а заплијењено много ратног материјала 
и намирница. Тада је заплијењено 6 брдских то-
пова, четири тешка бацача, четири тешка митра-
љеза, осам пушкомитраљеза, неколико револвера, 
преко 40 коња и мазги и четири камиона. Тако је у 
поменутом устанку био велики допринос Ђуличко-
-Цецунског одреда, али се нема подробнијих пода-
така колики је био та ј материјализовани дио до-
приноса, јер напријед приказане цифре, како за-
робљеног људства тако и заплијењеног материјала, 
јесу за једнички допринос свих учесника у устанку 
из осталих околних села Андријевице, који су тада 
за једнички нападали Андријевички окупаторски 
гарнизон. 

Истог дана готово у исто вријеме, мјештани за-
сеока Столак напали су граничну караулу на пла-
нини Асанац на југословенско-албанској граници. 

Караулу је држало 15 Италијана, карабињера. Уста-
ници су били наоружани углавном старим пуш-
кама али како су напали једновремено караулу из 
три правца у групама од по 4—5 људи, Италијани 
су почели да б јеже преко границе, Албанском те-
риторијом према Гусињу, застава није било ни 
с једне стране, али је непријатељ оставио веће ко-
личине намирница и другог материјала. 

Андријевички срез био је ослобођен 17. јула 
1941. године у 12 часова, изузев територије Плава и 
Гусиња. Већ негдје око 14 часова пред зградом 
Италијанског гарнизона говорио је Богдан Нововић, 
секретар Мјесног Комитета Партије пред масом 
устаника и народа, истичући значај антифашисти-
чке борбе и постигнутог успјеха у конкретној поб-
једи против окупатора. Итом приликом формирана 
је једна чета добровољаца са 2 топа и нешто му-
ниције, ради пружања помоћи устаницима Беран-
ског среза на ослобођењу Берана, пошто је окупа-
тор у Беранском гарнизону имао јаче снаге. 

Истог дана увече Мјесни Комитет Партије одлу-
чу је да се оснује Срески Националноослободила-
чки одбор, у који је из Ђулића изабран Марко Лу-
ков Драговић. 

Да се сиротињи подијели помоћ у житу и дру-
гим прехрамбеним артиклима. 

У вези оснивањем Среског народноослободила-
чког одбора — Комитет Партије одржао је саста-
нак са најугледнијим родољубима среза, који би 
дошли у обзир да уђу у састав Среског национал-
ноослободилачког одбора. Истом приликом, на том 
састанку је одлучено, да се дана 19. јула 1941. го-
дине, конференција (на којој ће се изабрати одбор. 

Наведени Одбор је требао да има тј . броји 20 уг-
ледних грађана односно патриота и да на тери-
торији среза функционише као нови орган Народ-
не власти. Истом приликом донијете су и друге 
одлуке, као што је формирање Среске војне коман-
де. У поменути одбор били су предвиђени и неки 
мјештани села Ђулића, ко ји су својим патриот-
ским и моралним особинама то заслуживали. Дана 
19. јула 1941. године у Андријевици изабран је 
Срески национално-ослободилачки одбор, ко ји је 
имао задатак да као на јвиши орган власти среза у 
новим условима организује нове односе и управ-
љање на територији среза. Он је уједно требао да 
буде као регулатор друштвено-економских односа 
уопште. Одбор је састављен од партијски оданих 
људи и радољуба, који ће бити одговорни пред на-
родноослободилачком војском и народом кад се тиче 
њихових животних потреба и међусобних односа. 

Дакле, Одбор је представљао потпуно нови тип 
народноослободилачке власти, који је требао да по-
несе и разрешава све задатке и обавезе у циљу 
што потпунијег успјеха народноослободилачке бор-
бе и нових револуционарних односа. 

У овај први Национално-ослободилачки одбор 
среза, био је изабран и Марко Драговић из села 
Ђулића, раније племенски капетан. 

Кра јем јула 1941. окупатор организује квислин-
шке снаге на територији Плава и Гусиња ради на-
пада на ослобођење дијелова Андријевичког среза. 
Заузимајући поново неке дијелове територије сре-
за непријатељ протура вијест да ће народноосло-
бодилачке јединице, по налогу Среске војне команде, 
напасти Плав и Гусиње да би уништиле Муслиман-
ски живаљ. Тада Шемсо Феровић, претсједник оп-
штине Плава, Саљо Никочевић, претсједник општи-
не Гусиње све квислинзи и издајице. Ставили су 



се у Службу Италијана, да би што већим снагама 
нападали ослобођену територију у долини Лима и 
угрозили села око Андријевице. Непријатељске 
снаге из Севјерне Албаније, под командом Пранк 
Цања, нападале су преко Липовице на село Кути, 
и даље, преко Зелетина у правцу села Цецуна, Ђу-
лића итд. У то вријеме комунисти и чланови 
СКОЈ-а на територији Плава и Гусиња, нијесу 
битно могли да утичу на спречавање оваквог ста-
ња и војног похода на ослобођену територију. 

Војни Комитет среза Андријевичког открио је 
шта спремају Италијани ангажујући плавогусињ-
ски квислинг па је организовао одбрану ослобође-
них села и територије. Нарочита пажња је посве-
ћена одбрани у долини Лима, на фронту село Ку-
ти — планина Зелетин. Зато су организоване чете 
Цецуна и Ђулића, са циљем да се супроставе је-
диницама које је водио Пранк Цаљо у заједници с 
нешто Италијана. Командир Цецунске чете је био 
искусни ратник Саво Ђукић, мајор у пензији из 
Цецуна, а командир Ђуличке чете Стојан Драго-
вић, професор, резервни поручник. Кад је напад 
извршен, ове двије чете су за једнички успјешно 
одолијевале непријатељу. 

Касније је извјестан број бораца почео да се 
колеба, док су неки чак пришли четничкој органи-
заци ји и тако се нашли у табору издајника. У пр-
вој половини августа 1941. године, ј авља ју се пе-
токолонаши у многим селима Андријевичког среза. 
Они су и у селу Ђулиће нашли присталице. 

Прве жртве терора 

Под јаким притиском окупатора и квислинга, 
Андријевица је 8. августа 1941. године поново пала 
у руке Италијана, као и сва она села која су ра-
није била ослобођена. 

Италијанска експедиција је прошла и кроз Ђу-
лиће. Народ се склањао у планине и катуне, али то 
није много помогло, јер је окупатор вршио претрес 
кућа и катунских колиба и тамо гдје би нашао 
оружје, хапсио власника, а потом вршио одмазду 
стријељањем у Андријевици. Међу првим стрије-
љаним жртвама из села Ђулића био је Владо Б а -
бовић из засеока* Ђонца. Радована Милоша Дра-
говића ухватили су Италијани без пушке, затвори-
ли, а потом интернирали у логор у Италији. 

Ускоро је окупатор издао наређење о предаји 
оружја . У селу Ђулиће, на збор сељака, сакупљено 
је двадесетак пушака, углавном старијег поријекла. 
Онда је стари племенски капетан Марко Драговић 
товорио: „Ми не треба да предајемо пушке. Ова 
предаја пушака није на част и образ Ђулићана, јер 
се ми у рату с Турцима никад нијесмо предавали". 
У ствари сељаци и нијесу предали све оружје. Го-
тово свака кућа задржала, ако не пушку, а оно бар 
пиштољ. 

У то вријеме у селу Ђулиће реакција и изда ј -
ници дижу главу из редова интелектуалаца, шире-
ћи дефетизам отворено истицали негодовање клеве-
ћући народноослободилачку борбу и Комунистичку 
Партију бацајући сву кривицу на њих правдајући 
репресалије које окупатор предузима. Са ових раз-
лога чланови Партије и Скојевци, остајући вјерни 
линији Партије и НОБ-у, мада су били малоброј-
ни, морали су да пређу у илегалност, тј. да се кри-
ју с пушком у руци по планинским предјелима. 
Први илегалци из нашег села су били Ј а к ш а Дра-
говић и Драгомир (Дмитра) Драговића. И један и 

други су били активни протагонисти прогреса и де-
мократије. Драгомир је био 8—9 година млађи од 
Ј а к ш е и углавном се ангажовао на организовању 
омладине ради њеног активног учешћа у НОБ-у. 
У то вријеме један од симпатизера и сарадника 
партизана био гје Мило Ђукић. Димитрије Драго-
вић, рођени брат Ј а к ш а Драговића, није одлазио у 
Андријевицу. Послије пљеваљске битке у којој је 
учествовао, Ј а к ш а Драговић, већ 22. децембра 1941. 
године постаје борац I славне пролетерске бригаде, 
дакле од њеног формирања, а затим постао неу-
страшиви командир минобацачке чете у тој истој 
бригади. Погинуо је 25. јуна 1943. године на превоју 
Ружине воде, између Власенице и Хан Пијеска у 
Босни. 

Последњи мјесеци 1941. године и почетак 1942. 
године, били су све тежи како за родољубе, тако и 
за илегалце. Охрабрени привременим угушењем 
устанка и јачањем своје организације у Васојеви-
ћима, четници су све више узимали маха. Напри-
јед смо споменули да су се петоколонаши и саботе-
ри НОБ-е углавном регрутовали из редова интелек-
туалаца. Међутим, неки су од њих одмах послије 
поновног доласка Италијана, почели да се са њима 
договарају и шурују, а од децембра ;1941. године, 
ишли су још и даље у издају. Наиме, појединци су 
били први саговорници и идеолози формирања чет-
ничке организације и четничке војне формације на 
селу. Окуражени порастом четничке организације 
у Васојевићима, они су постали сљедбеници изда ј -
ника Ђорђа Лашића и Павла Ђуришића, тих зло-
гласних команданата. У селу су четнички идеблози 
почели да врбују сељаке у четничке организације 
односно чете, а упоредо са овим, завладао је страх 
од пријетњи, да онај ко није у редовима четника, 
та ј је за комунизам, а пошто су комунисти против 
окупатора, то има узрочне везе са окупаторским ре-
пресалијама против народа. У том случају су чет-
ничке организације тежиле да буду „организације 
народног епаса". У то вријеме партизанске снаге су 
биле у осипању, а позадински политички радници 
рјеђе су долазили у село, јер је окупатор већ био 
организовао плаћену милицију од домаћих изда ј -
ника. Затим се ослањао на доушнике и четничку 
организацију који су служили окупаторовој поли-
тици подказујући комунисте, Скојевце, борце ге-
риле и патриоте. 

Наиме, четнички главари су ,у духу потписаног 
споразума са окупатором и инструкције Драже Ми-
хајловића", жељели да формирају такву званичну 
четничку организацију, која ће ослањајући се на 
окупатора са његовим оружјем и са његовим хље-
бом, да воде борбу на уништењу јединица НОБ-е, 
и коначно, спрече даљу борбу патриотских маса за 
слободу и демократију, тј. против даље револуцио-
нарне промјене и социјализма. 

Већ јануара 1942. године, четници раде на устро-
јавању своје војничке организације. Одмах послије 
тога, 'уз помоћ окупатора организују јуришне једи-
нице уз плату, у чијим редовима је било доста Ђу-
лићана. Главни носиоци издаје су познати петоко-
лонаши Радослав Драговић и Стефан Лекић. С 
обзиром на овакво стање, Мјесни комитет Ан-
дријевице и Партизански батаљон, оцјснили су као 
главни задатак да се онемогући четничка активност 
по селима, да се четници изолују од маса, као и 
да се рескринкавају гдје год је то могућно, што 
значи да је ваљало развити на јшире политичку 
активност. 



Међутим, марта 1942. због многобројних непри-
ј атељских снага и њиховог великог притиска, оси-
пале су се и веће партизанске јединице. Многи бор-
ци, изцрпљени јаком зимом и глађу, враћали су се 
својим кућама. Настала је такозвана легализација . 
Помогла су је четничка и окупаторска обећања, да 
се према онима к о ј и се врате домовима неће преду-
зимати репресалије . Међутим, то је била добро 
смишљена варка . Тако је у нашем селу, априла м ј е -
сеца 1942. преварен Драгомир (Дмитра) Драговић, 
члан С К О Ј - а и кандидат К П Ј , ко ји се до тада ј у -
н а ч к и борио, не еамо у партизанским јединицама 
на територији среза, већ и у герилским групама. 
Драгомир је по повратку у село ухапшен и спро-
веден Итали јанима у Андријевицу, а потом у К о -
лашински затвор, гд је је био осуђен на 20 година 
робије. Али послије једногодишњег тамновања, И т а -
л и ј а н и су за одмазду 28. јуна 1943. године у Андри-
јевици стри јељали Драгомира с групом од 20 ро-
дољуба. То је иначе био период велике политичке 
кризе окупатора и четника, па су често приб јега -
в а л и таквим репресалијама над родољубима и њ и -
ховим породицама, ч и ј а в ј ера у коначну побједу 
револуције ни је никада довођена у сумњу, јер су 
патриотске снаге у в и ј е к имале пов јерења у исто-
р и ј с к у улогу наше комунистичке Партије . 

М а ј а мјесеца 1942. године, као припадник НОП-а , 
из еела Ђу л ић е у х а п ш е н је и Димитрије Драговић, 
брат Ј а к ш е Драговића, кандидат К П Ј . Он је у х а п -
ш е н по налогу злогласног „Шорла", бившег коман-
дира жандармери јске станице у Ђулиће, к о ј и је 
послије доласка окупатора ступио у службу И т а -
л и ј а н а у гарнизон Андријевице. Наредник Шорле 
је послужио окупатору у гоњењу симпатизера 
Н О П - а ј ер је још од рани је познавао територију 
села Ђ у л и ћ а и његових мештана, те и села Цецу-
на, К у т и и Коњуха . Димитрије је био послије х а п -
ш е њ а интерниран у Италији , али је послије к а п и -
т у л а ц и ј е Рима ступио у III приморску бригаду у 
ко јо ј је остао до м а ј а 1944. године, потом долази 
у село Ђулиће, гд је је примљен у Партију . К а с н и ј е 
је изабран за секретара Мјесне парти јске органи-
зације . (Напомена: Димитрије се из јаснио за ре -
золуцију ИБ). 

Октобра 1942. о д р ж а н је парти јски састанак у 
близини села Машнице, ко јем су присуствовали де-
легат Покра јинског комитета за Црну Гору и Б о к у 
и тадашњи секретар Окружног комитета. К р и т и к о -
вана је недовољна активност комуниста и герил-
ских група и постављен задатак да се прекине 
строго илегалан рад, да се отвореније и упорније 
политички прилази људима и об ј ашњава линија 
НОП-а , а посебно да се Р ж и в и парти ј ски рад у свим 
селима, а нарочито у оним гдје је био осиромашен. 

Ова ј састанак тј . активност у вези Цостављених 
задатака , дао је добре резултате, и с тим у вези 
била је увећана нада на осва ј ању нових позиција 
и веза герилских бораца са сељацима на селу у 
циљу обав јештавања о међународној ситуацији, 
успјесима народноослободилачке борбе на терито-
р и ј и Босне и других к р а ј е в а широм Југославије , 
о усп јеху Црвене армије итд. 

Међутим, и четници, настојећи да одрже евоје 
позиције и путем страха обезбиједе послушност, 
септембра 1942. године довели су једну своју чету 
у село Ђулиће . Они су упућени с територије Ш а в -
ника да в р ш е о дкрива ју партизане и активисте, али 
резултати претраге су били веома оскудни, поред 
осталог и зато што је у тој чети било и неколико 

бивших бораца партизанских јединица Дурмитор-
ског партизанског одреда. Али све ово ни је помог-
ло четницима да зауставе поновно буђење Ђ у л и ч к е 
смладине и њених слободарских идеја . 

У даљем току догађаја , заиста се осјетила већа 
активност симпатизера НОП-а . Са друге стране, 
повећан је број омладинаца у омладинским група -
ма ко је су неформално постојале, затим рад п о ј е -
диних чланова СКОЈ-а . Томе је допринијела по-
вољнија клима створена сазнањем да је поред по-
бједа НОВ и њеног омасовљења у Б и х а ћ у (крајем 
новембра 1942. године) одржано Историјско зас ј е -
дање АВНОЈ-а , на ко јем су делегати донијели з а -
једничке одлуке, а нарочито, о новим организацио-
ним облицима Н О В Ј (формирано је 8 дивизи ја и 2 
корпуса), као и коначно, да је Црвена арми ја пре-
ш л а у контра о ф а н з и в у у великим биткама око 
Стаљинграда итд. 

Код омладине је постојала оправдана нада а 
њу је КП подгријавала да ће једнога дана доћи 
пролетерске бригаде у |Црну Гору и да та ј д а н неће 
бити далеко. 

Оживљавање НОП-а 

Послије окупаторске и четничке страховладе 
к о ј а је у Васојевићима т р а ј а л а готово читаве 1942. 
године, стање је почело да се м ј е њ а и код младих 
Ђуличана . Они се сада в и ш е о к у п љ а ј у и слободније 
Дјелују. 

Већ првом половином 1943. године, Радоња Ле-
к и ћ добија з адатак од секретара парти јске ћелије , 
чи ј е је с једиште било у Цецунима, да окупи на јбо-
ље омладинце и омладинке и да од њ и х образује 
омладинску групу у селу. Тако је у августу радила 
васпитна група омладине у ко јо ј су били: Радоња 
Лекић, скојевац, руководилац групе. Стана Бабо-
вић, (умрла послије рата од посљедица р а њ а в а њ а 
у IV Црногорској пролетерској бригади) и Чедомир 
Вуковић, Драгољуб Драговић и Маца Драговић. 

Половином 1943. године је ова група проширена 
па су 1у њу у ш л и и И в а н Драговић, Драгољуб Д р а -
говић, Б о ж и д а р Драговић, Момо Бабовић, М и л и ј а 
Бабовић, Вуко Драговић, Радован (Радоша) Лекић 
и други. 

Групу су у току 1942. и 1943. године обилазиле и 
п р у ж а л и јо ј помоћ у раду Вешо Дракуловић, Р а ш о 
Ниловарић, Ацо Бојовић, Спасоје Ђаковић , Милица 
М у ш и к и ћ и други. Преко те групе стизале су радио-
-вијести, прогласи, леци и !други пропагандни м а -
теријал, а организовано је и п р и к у п љ а њ е помоћи у 
храни, одјећи, обући и другом. П р и к у п љ а н а су и 
разна обав јештења о к р е т а њ у и а к ц и ј а м а четника, 
и њихових намјера према партизанским породица-
ма и активностима и све то на ври јеме достављано 
партизанима. 

Познато је да је у вођеници Милића Ђерковића 
из К у ш т и ћ а било саста јалиште омладинаца-ки, а 
ту су долазили и илегалци и остављали пропаганд-
ни матери јал за омладинску групу ко ји је руково-
дилац групе примао и исти прорађивао са омлади-
ном. 

Први омладински састанци у 1942. и 1943. години 
су били к р а т к и и т р а ј а л и колико да се измјене ин-
ф о р м а ц и ј е и одреде задаци за даљи рад. 

Фебруара и марта 1943. године, Павле Ђуришић , 
као командант лимско-санџачких четника, органи-
зу је мобилизацију, и на територији Среза А н д р и ј е -



вице, да би се са што више људи пошло у напад на 
партизанске снаге у Босни. Том приликом је из 
села Ђулића мобилисано 35 сељака. Неки су се 
извлачили од мобилизације као болесни док су не-
ки па и поједини симпатизери НОП-а морали да 
оду како се не би изложили четничкој освјети. 

Међутим, четничке снаге распале су се под удар-
цима партизанских јединица и почеле су да б јеже 
од Калиновика па све до својих кућа, говорећи да 
их никада нико више неће моћи да натјера да кре-
ну у Босну против партизана. Они су донијели ви-
јест да су партизани кренули за Црну Гору. 

Од тада настаје нова политичка атмосфера и 
расположење према Народноослободилачкој борби. 
Све је већи број присталица НОП-а, расте актив-
ност Партије, СКОЈ-а, и омладине а смјелије се 
крећу партизанске јединице. Двадесет другог апри-
ла 1943. године на састанку Мјесног комитета К П Ј 
одржаном изнад села Цецуна, позитивно је оције-
њена политичка ситуација на терену и констатова-
но да народ еада у већем броју ступа у партизан-
ске јединице. Уз сагласност Окружног комитета та-
да је одлучено да се на територији Среза Андрије-
вица формира Андријевички партизански батаљон, 
што је остварено већ 1. односно 3. маја 1943. године. 
За команданта батаљона именован је Видо Шош-
кић, а за политичког комесара Тодор Војводић-
-Ђедо. 

Четничко руководство из Андријевице, сазнавши 
да је већ формиран Андријевички партизански ба-
таљон, реагирало је тако што је похапсило неколи-
ко четника из села и Цецуна под сумњом да нијесу 
Е ј е р н и следбеници четничке ;организације. Они су 
били затворени у згради бивше жандармеријске 
станице Ђулиће и послије неколико дана су били 
пуштени својим кућама. Ово је уплашило Ђуличке 
четнике. 

Напријед смо навели, да је из нашег села пошао 
Ј а к ш а Драговић у партизане, тј . ;да је био од првог 
дана формирања I Пролетерске славне бригаде и у 
њеним редовима остао све до погибије. Он је при-
падао првом батаљону исте бригаде као борац а 
касније и као командир минобацачког вода. По при-
чању Зека Војводића, народног хероја и генерала 
потпуковника ЈНА и Милоње Стијовића, пуковника 
правне службе и др. Ј а к ш а се је одликовао великом 
храброшћу, стручношћу и вјештином на минобаца-
чима, и да је у критичним моментима веома вјешто 
минобацачком ватром знао уда нанесе непријатељу 
тешке ударце и велике жртве. Међутим, дана 25. 
јуна 1943. године (ово по дневнику пуковника Ми-
лоње Стијовића) када је први батаљон I пролетер-
ске бригаде био пошао на одређени задатак, у мо-
менту предаха на планинском превоју Ружине Во-
де, а између Власенице и Хан Пијеска (Босна), на-
летила је једна група Њемачких авиона који су 
на батаљон бацали бомбе и тукли из митраљеза, 
Ј а к ш а је био смртно погођен, што значи да је пре-
стало да куца једно велико храбро срце пролетера. 
Тако је Ј а к ш а Драговић и данас са својим гробом 
тамо негдје остао на вјечитој стражи, те вјечите 
зубље свјетла, која је била рођена на планини Цр-
не Горе и остала тамо на цланини Босне. 

Све више су Ђулићани увиђали, да су насје-
дали четницима и онима у селу ,и ван њега. Под 
утицајем јаког партизанског покрета у сусједним 
селима Цецуне и Коњухе, као и омладина села Ђу-
лића организовано се припрема за одлазак у пар-

тизане. У томе су много допринијели симпатизери 
НОП-а, учитељ Васо Драговић и његова жена Го-
ша, такође учитељ, ко ји су за вријеме рата ж и в ј е -
ли у Ђулићима. Васо Драговић је био и вјећник 
првог засједања ЗАВНО Црне Горе и Боке /Које је 
одржано у Колашину. 

Такође, у то вријеме оживљава рад илегалних 
народноослободилачких одбора, као јединих прет-
ставника народне власти и траје све до почетка но-
вембра 1943. када почиње њихова легална д јелат-
ност. 

Почетком мјесеца августа 1943. године, појављу-
ју се на Ђуличким катунима партизани, један вод 
на челу ;с јВидом Шошкићем. Чобани и они ко ји су 
се затекли у планини врло су их добро дочекали. 
Том истом приликом у планини затекли су се неки 
омладинци као што су Радоња Лекић, Данило Дра-
говић, Богић (Радула) Драговић и др., и тако раз-
говарајући са партизанима, увјерили се да парти-
зани воле свој народ, да не ж а л е жртве и напоре 
до коначне побједе и да га је међусобно велико дру-
гарство. (Вијест о партизанима, у селу је многе се-
љаке потстакла на размишљање како би одласком 
у партизане још могли помоћи НОБ и својој са-
вјести. 

У другој половини августа 1943. године на терен 
села Цецуна долази Радован Лалић, професор Бео-
градског универзитета, који је од раније био члан 
КПЈ . Истовремено, из Босне вратио се на терен 
Маријан Лекић, учитељ, који је од прије рата био 
познат као носилац борбе за прогрес и демократи-
ју. Он је половином мјесеца октобра 1943. године 
изабран за предсједника Средског народноослобо -
дилачког одбора у Андријевици, на којој је дужно-
сти остао у току 1944. и 1945. године. Маријан је но-
силац Споменице од 1941. године и био је већник 
II Засједања АВНОЈ-а у Ј а ј ц у 29. XI 1943. године 
и делегат АВНОЈ-а I засједања за Црну Гору и 
Боку, која је одржана у Колашину (Напомена: Ма-
ријан Лекић је био суђен поводом ИБ-а). 

Већ другом половином 1943. године у селу Ђу-
лиће, осјећа се знатно већа активност партизанских 
сарадника и симпатизера. Нарочито су активни 
омладинке и омладинци који су имали низ успјеха 
у окупљању народа и омладине. Они одржавају 
везе са партизанима и партијским активностима, 
не само на терену села већ и ван њега. 

Дана 9. септембра 1943. године, капитулирала је 
Италија која је била окупатор на територији Црне 
Горе, па и Андријевичког среза. Четници немају 
више окупаторову материјалну подршку и помоћ, 
што је за њих било поражавајуће. Једновремено 
наступају снаге Народноослободилачке војске, Је -
динице II, Корпуса, под командом Пека Дапчевића 
ослободиле су Колашин 28. IX. 1943. године и на-
дирале у правцу Андријевице и Берана. Снаге II 
ударног корпуса, у чијем су се саставу налазиле II 
пролетерска далматинска бригада и IV пролетерска 
Црногорска бригада такође су журно наступале 
према Андријевачком и Беранском срезу, гдје су 
се биле задржале знатне четничке снаге. Доласку 
пролетерских бригада, народне масе су се веома 
обрадовале и приређивали ' су срдачне дочеке, изу-
зев оних четника и њихових породица који су 
знатније гријешили по народне интересе. 

Десетог октобра 1943. године два батаљона II 
далматинске пролетерске бригаде, у садејству са 



Андријевичким партизанским батаљоном и једини-
це IV пролетерске бригаде, ослободиле су Андрије-
вицу. У село Ђулиће стигла је једна чета II далма-
тинске бригаде, коју су родољуби сељаци и омла-
дина срдачно дочекали и прихватили. Дио четни-
ка 'напустио је прије тога село и прешао у Врмо-
ШУ> У Сјеверној Албанији, бојећи се пролетерских 
јединица. 

У селу се сада формира актив омладине који 
добија организован облик рада. Имао је 23 омла-
динца и омладинки. У активу је на јвише била ан-
гажована Маца Драговић, припадали су му: Драго-
љуб Драговић, Иван Драговић, Радоња Лекић, Да-
нило Драговић, Богић Радула Драговић, Божидар 
Драговић, Радован Лекић, Мена Лекић и други. Сви 
су они доприносили јачању НОП, бржем укључи-
вању и одласку бораца у партизанске јединице, 
ликвидирају четничке организације у селу, а уз то 
извршавали и остале задатке који су пред актив 
постављани. 

Међутим, четници су свим силама настојали да 
поврате раније позиције, па су на све стране тра-
ж и л и помоћ: од Нијемаца из Пећи и Подгорице, и 
од Косовских вулнетара, од квислинга Плава и 
Гусиња и вршили нову мобилизацију за попуну 
својих јединица. Све се то догађа у вријеме када 
су партизанске јединице привремено биле ангажо-
ване на другим територијама Црне Горе. Њемачки 
окупатор са четницима и осталим квислинзима 
успио је са јаким снагама од Пећи преко Чакора, 
из Плава, Гусиња и Подгорице, да опет привреме-
но освоји територију Андријевичког среза укљу-
чивши и село Ђулиће. Тада, од 15. до 31. октобра 
1943. непријатељ је по Васојевићима починио не-
виђене зулуме и пљачке. 

Мјештани села Цецуна и Ђулића, Бојовића, Ан-
џелата и других никада неће заборавити тешке 
људске жртве, паљевину кућа и пљачку које су 
починили квислинзи и Њемачке јединице. Дваде-
сет трећег октобра 1943. године у селу Ђулиће од 
65 запаљене су све осим три-четири куће, запа-
љен је велики број стоке, опљачкана друга имови-
на, а неке младе дјевојке поведене у робље. Треба 
напоменути, да су четници из села непосредно пред 
долазак и оргијање непријатеља, повлачили се у 
планину Асанац, в јерујући да њихове куће неће 
бити запаљене, већ искључиво партизанске. Али 
преварили су се, јер непријатељ није правио раз -
лику. 

Радован Милована Драговића, онда стар 64 го-
дине, говорио је четницима да се не повлаче, питао 
их какви су борци када са оружјем б јеже испред 
непријатеља, а не остају да бране село. Он је остао 
сам код своје куће, да је брани са пушком у руци. 

Заузео је заклон и чекао на нишану непријате-
ља. Њега је са стране убио. Истог дана убијени су 
Милија Радисава Ђерковића и Јован Ђекић. 

Новембра ,1943. године, главне јединице четни-
чких снага почињу да се повлаче из Андријевич-
ког среза према Подгорици, код свог новог заштит-
ника, код Нијемаца. 

Поред Средског народноослободилачког одбора, 
почетком новембра 1943. године почињу да раде сви 
општински и сеоски народноослободилачки одбори 
у срезу који су бирани на сеоским конференцијама 
и зборовима. Правило је било, чим се једно мјесто 
ослободи, политички комесари и у заједници са 
партијским снагама у селу Организовали би зборо-

ве сељака, гдје би углавном путем јавног гласања 
бирали чланове народноослободилачких одбора и 
на та ј начин организовали прву народну власт, ко-
ја се старала по свим питањима и задацима, почев 
од прибављања хране о р у ж ј а и технике за ЈНА, 
па све до социјалних, здравствених и других 
друштвено-економских потреба. 

Тако се и у селу Ђулиће новембра мјесеца 1943. 
године, први пут одржава збор Ђулићана којом 
приликом је поред осталог указано на циљеве и 
досадашње успјехе НОБ-е, потребе бирања народ-
ног одбора еела, те даљим задацима, као и о ратној 
ситуацији на територији Европе. 

На изборном збору у Ђулићима новембра 1943. 
године, први пут је биран народноослободилачки 
одбор села. Збором је руководио Војо Нововић. Пр-
ви изабрани одборници били су: Мирко Бабовић, 
претсједник, Дмитар Драговић, Милица Драговић 
(мајка Јакшина), Радош Лекић, Дано Бабовић и 
Божидар Драговић. Они су остали на тој дужности 
све до кра ј а рата. 

Истог мјесеца добровољно су пошли у партизане 
из села Ђулића у ново формирану VII омладинску 
бригаду: Родоња Лекић, члан СКОЈ-а , Данило Дра-
говић, члан СКОЈ-а, Драгољуб Драговић, члан 
СКОЈ-а, Иван Мане Лекић и Вида Драговић. Убрзо су 
ступили у Комски одред: Драгољуб Ђекић, Бо-
гић Радула Драговић и Милић Ђекић. Касније, 
јануара 1944. пошли су у VI црногорску бригаду: 
Божо Бабовић, Видак Лекић, Драгомир Ђекић, 
Стана Бабовић, Роса Груја Драговић као члан 
СКОЈ-а од ма ја 1943. ступа у јединицу почетком 
јануара 1944. (Напомена: Била је суђена по линији 
ИБ). 

Будући да је исто тако била створена повољна 
политичка клима након одржаног II Засједања 
АВНОЈ-а и I Засједања АВНОЈ-а Црне Горе и Бо-
ке, те I Конгреса Антифашистичке омладине за 
Црну Гору и Боку (25. новембра 1943. године), I Кон-
греса А Ф Ж - а Црне Горе и Боке (одржаног 6. де-
цембра 1943. године), као и Конференција интелек-
туалаца Андријевичког и Беранског среза (Васоје-
вићке нахије), која је одржана 8. децембра 1943. 
године, допринијело је да се још више ојача и раз -
р.ија НОБ, а нарочито послије одржаних конферен-
ција у многим селима па и у Ђулиће на којима су 
прорађене одлуке II Засједања АВНОЈ-а, као и 
одлуке осталих конгреса и к о н ф е р е н ц и ј а које смо 
напријед навели. Посебно је било велико располо-
ж е њ е поводом огромних успјеха широм Југослави-
је народноослободилачке борбе, као и успјеха Цр-
вене армије на Источном фронту тј . почетку про-
гона Њемачке армије, као и очекивања отварања 
II фронта тј . фронта Западних савезника. 

Половином јануара 1944. од Пећи преко Чакора 
и од Подгорице Њемачке снаге поново почињу 
офанзиву на слободну територију Андријевичког 
среза. Одмах и четници дижу главу. Њихови ко-
манданти покушавају да мобилишу нове четнике 
односно четничке снаге да би уз помоћ Њемаца 
овладали Андријевичким и Беранским срезом. 
Штаб II ударног корпуса врши прегруписавање је -
диница, а кра јем јануара 1944. IV пролетерска бри-
гада води жестоку борбу с мјешовитим непријатељ-
ским снагама. Борба се води на дијеловима села 
Ђулића и брду Малешу, као и у долини ријеке 
Злоречице. Ту је IV бригада нанијела тешке гу-
битке непријатељу. Група четника и њихових по-



родица из села Ђулића, Кошутића и других стра-
дала је тада бјежећи од усова на планини Асанац, 
то је било 27. јануара 1944. године. Из села Ђулића 
погинуло је под снијегом њих пет-шест. На мјесту 
ове несреће, Радован Радоша Лекић, пронашао је 
један пушкомитраљез, па је сутрадан с тим пушко-
митраљезом ступио у II батаљон VII омладинске 
црногорске бригаде. 

Тринаестог априла 1944. године Њемачке снаге, 
уз помоћ домаћих издајника, поново осваја ју Б и -
јело Поље и Беране, крећући се ка Андријевици и 
околним селима. И поред великих губитака, непри-
јатељ је 22. априла 1944. освојио Андријевицу и 
територију среза. Међутим, захваљујући одлучном 
садејству јединица III ударне и II ударне дивизије, 
јединице Комског партизанског одреда, као и ново 
формираног Андријевичког батаљона (од народних 
одборника), непријатељ се није могао дуго задржа-
ти на тој територији. Противударом свих ових 
снага, територија Беранског среза и Беране били 
еу ослобођени 5. ма ја а територија Андријевичког 
среза 9. маја 1944. године. Четничке снаге почеле 
су са повлачењем преко Санџака за Србију, а чет-
ници из Врмоше за Подгорицу. То је уједно био 
њихов коначан слом. 

У селу Ђулиће заиста наступа право прољеће. 
Средином априла 1044. године формирана је орга-
низација СКОЈ-а . Тада су у СКОЈ-у били Маца 
Драговић, Иван и Мена Декић . Убрзо ,затим фор-
мира се и актив УСАОЈ-а у чијем саставу су били, 
поред осталих: Градимир Бабовић, Мика Бабовић, 
Мара Бабовић, Зора Бабовић, Сена Ђекић, Даница 
Лекић, Новка Ђекић, који су предњачили у актив-
ности. 

У Ђулићима су тада били чланови К П Ј : Васо 
Драговић, Маца Драговић и Димитрије Драговић, 
који је јуна 1944. године стигао из III прекоморске 
брагаде. Он је преузео дужност секретара ћелије. 

Поред напријед формираних Скојевских и омла-
динских организација чије је чланство нагло расло, 
марта мјесеца 1944. године. 

Пораст партијског и омладинског кадра као и 
општа политичка ситуација код нас и у свијету, 
имала је позитиван развој не само у погледу боље 
будућности, већ се је то манифестовало бројним 
одласком у партизанске јединице. 

Рачуна се да је из нашег села током 1943. и 1944. 
године ступило у јединице НОР-а више од 20 бо-
раца, а у позадинској служби, посебно у народној 
милицији, били су: Иван Драговић, Божидар Дра-
говић, Момо Бабовић и Градимир Бабовић. 

У почетку мјесеца јуна 1944. неке Њемачке 
снаге поново крећу од Пећи преко Чакора, насту-
па јући долином Лима према Андријевици и даље. 
Непријатељске снаге биле су веома ј аке и добро 
наоружане. Партизанске јединице да јући отпор и 
наносећи непријатељу знатне губитке, ипак су 19. 
јула морале да се повуку из Андријевице и окол-
ких села у правцу Берана и Трешњевика. Њемачке 
трупе, формиране од злогласне VII ;СС дивизије 
„Принц Еуген" и дивизије „Скендер Бег" с јаком 
моторизацијом и артиљеријом извршили су у про-
дору силне зулуме, покољ, пљачку и паљевине 
кућа, гдје су год пролазиле. Тада је под тешким 
мукама, свезан за букову жилу, убијен и Мирко 
Бабовић, предсједник НО одбора села Ђулиће. 

У противнападима партизанске јединице нани-
јеле су непријатељу заиста велике губитке и кра -

јем јула Андријевица са околним селима били су 
поново ослобођени. Овом ослобођењу доприноси 
херојски контранапад III Ударне дивизије, V Про-
летерске Црногорске бригаде, IV Црногорске про-
летерске бригаде као и јединица XVII дивизије. 
Све ове партизанске снаге нанијеле су Њемачким 
дивизијама тешке губитке од преко 1200 мртвих 
као и губитка великог броја наоружања и технике. 
Том приликом су се партизанске јединице снабди-
јеле са великим бројем пушака, муниције и др. 
Наши сељаци су имали прилике да се непосредно 
увјере, како су се херојски борили наши борци 
против елитних јединица непријатеља и колико је 
непријатељ оставио погинулих и незакопаних во ј -
ника, које су сељаци морали усљед осјећаја задаха 
сами да закопавају те непријатељске војнике. Овом 
приликом четничке снаге Њемачким јединицама 
послужиле су само као водичи, или као физичка 
радна снага, а само у неким случајевима као што 
су герилске трупе вршили су препаде у засједама. 

Послије тог Њемачког упада и неуспјеха, у VII 
црногорску бригаду су ступили из села Ђулића 
Манојло Лекић, Вучић Драговић и Јован Ђерковић, 
а у новембру у V црногорску бригаду ЈБубо Лекић, 
Илија Лекић и Радун Милоша Драговић, Данило 
Века Бабовић и Мило Радоте Бабовић. 

Коначно ослобођење 

Половином августа 1944. године, Њемачке трупе. 
извлачећи се с југа, последњи пут надиру од Пећи 
преко Чакора на Андријевички и сусједне срезове, 
ради коначног пробијања према Титограду и даље. 
Партизанске јединице су ударима и противударима 
задавале непријатељу губитке, али је непријатељ 
био бројно и технички јачи, много надмоћнији, 
овом приликом подпомогнут не само артиљеријом 
већ и авионима, па је поново поробио Андријевицу 
и околна села. С Њемцима су надирали и остали 
балисти с Косова. Народ се повлачио из Андрије-
вице и околних села да би избјегао тежак терор 
непријатеља, и то организовано, у оне планинске 
кра јеве куда непријатељ није могао продријети. 

Коначно, III дивизија с придодатним бригадама, 
успјела је да примора на повлачење остатке 
Њемачких трупа, четника и балиста, зада јући им 
велике губитке, тако да је Андријевица, са околним 
селима дефинитивно, по 17-ти пут ослобођена 17. 
септембра 1944. године. Тада су јединице IX ударне 
црногорске бригаде и VII црногорске бригаде ушле 
и у сва села среза па и у Ђулиће, изузев Плава и 
Гусиња. Плав је коначно ослобођен 16. октобра 1944. 
године, а Гусиње је ослобођено тек 11. новембра 
1944. године. Према томе, слобода је коначно сва-
нула, али је она освојена са много патњи и жртава 
надчовјечанске борбе наших народа и народности. 

Иако су прије или у току другог свјетског рата 
промијенили мјесто боравка, у селу Ђулићи рођени 
су ови активни учесници НОБ-а : Душан Новице 
Драговић, Момчило .Милорада Драговића, Олга Но-
вице Драговић, Радосав Милорада Драговића, Мило-
рад Новице Драговић, Милева Ми-лана Вуковић, 
Радован Милана Вуковић, Божина Мираша Ђоле-
вић, Даница Божине Ђолевић и Видак Божине 
Бабовић. 

Оцењујући допринос села Ђулиће НОР-у, може 
се закључити да је оно у свакој активности имало 



успона и падова. Мишљења могу бити подијељена, 
али је сигурно да четничка организација није 
успјела да идеолошки и садржајно озбиљније веже 
сељаке и омладину села за своје ненародне циљеве. 
Многи су махом из страха за свој опстанак, само 
декларативно били уз четнике. У суштини свима је 
више одговарало да коначно побиједи НОБ. Разу-
мије се да је било изузетака. 

Радослав Драговић, интелектуалац, апелациони 
судија прије рата, сву своју способност и енергију 
ставио је у службу окупатора и претвори се у 
окорјелог зликовца и убицу. Он постаје окупатор-
ски судија и предсједник највишег суда у Црној 
Гори. 

У име фашизма, у име поробљавања, сије смрт 
и осуђује борце за народно ослобођење на на јтеже 
казне, на стријељање. Када је пао у блато и издају, 
онда је покушао да створи упориште у свом родном 
селу Ђулиће. Ишла су му на руку и неке несмотре-
ности комуниста, тако да је у 1942. и добрим дије-
лом 1943. године четничка организација у селу била 
веома јака. 

У селу је регрутован и добар број јуришлија 
Павла Ђуришића, то су биле професионалне убице. 
Павле Драговић, Миљан Ђекић, Милорад Ђекић, 
Војин Драговић — Бугарин, Богић Драговић, Мико-
сав Лекић, Драгутин Лекић, Богдан Вуковић, 
Андрија Бабовић, Милија Вуковић и други. 

Наш сељак, села Ђулића, као и сељаци многих 
села на територији Васојевића, нијесу пошли, нити 
дошли на идеју да се организују против НОП-а, 
већ су то чинили поједини интелектуалци реакцио-
нарних и буржоаских схватања, у ж е љ и да очувају 
своје позиције и владавину у експлоататорском 
друштву. 

БОРЦИ НОР-а 

Радован Вуковић, Милева Милана Вуковић, 
Ј а к ш а Шћепана Драгојевић, Маријан Илије Лекић, 
Војин Радована Драговић, Момчило Милорада Дра-
говић, Олга Новице Драговић, Радисав Милорада 
Драговић, Даница Божине Ђолевић, Стана Милића 
Бабовића, Вучић Мија ј ла Драговић, Драгомир Дми-
тра Драговић, Данило Радоја Драговић, Радоња Ра -
доша Лекић, Вуко Радошев Драговић, Радован 
Радоша Лекић, Димитрије Шћепана Драговић, 
Мило Лазара Ђукић, Никола Јованов Ђекић, Ду-
шан Лекић, Мићо Лекић, Милорад Ђ. Драговић, 
Манојло Лекић, Јован Ђерковић, Драгољуб Драго-
вић, Богић Драговић, Божидар Драговић, Видра 
Драговић, Радун Драговић, Вукића М. Драговић, 
ЈБубо Лекић, Илија Лекић, Радован Милошев Дра-
говић, Видак Драговић, Новак Р. Драговић, Данило 
Еабовић, Гргеша Бабовић, Момчило Бабовић, Иван 
Р. Драговић, Роса Грујова Драговић. 

Породице из села Ђулића радиле су за народно-
ослободилачки покрет свих напред наведених бо-
раца. Један број породица као: Митра Драговића, 
Радоја Драговића, Радоша Лекића, Илије Лекића, 
Шћепана Драговића, Милоње Драговића, Лазара 
Ђукића, и др., врло су активне у прољеће 1943. го-
дине. То су дани када почиње да јача НОП у селу 
Ђулићи. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ НОР-а 

РАДОВАН ВУКОВИЋ, рођен 1910. године у 
Ђулићима. Породица му се колонизирала на Кос-
мет. Био је одличан ђак. Матурирао је у Призрен-
ској гимназији. Био је један од најбољих ђака у 
Зетској бановини. Тадашње новине су писале о Р а -
довану Вуковићу као скроз одличном ученику. Као 
средњошколац се опредељује за Социјалистичке 
идеје. Уписује се на Филозофски факултет Бео-
градског универзитета на групу југословенске књи-
жевности. Као студент почиње да се бави публи-
цистичким радом, полемише са буржоаским схвата-
њима. Радован се као врло млад хвата у коштац 
са афирмисаним књижевницима успешно критику-
јући њихове буржоаске надзоре. Брзо је стекао 
углед као Марксиста. Радован је много читао и у 

В У К О В И Ћ Р А Д О - I 
В А Н 1 

својој генерацији постао један од на ј запаженијих 
познаваоца Марксизма. Боравак у Београду, Радо-
вану се пружила велика шанса да дође као кому-
ниста до и з р а ж а ј а како на Београдском универзи-
тету, тако и у београдском пролетаријату као члан 
Партије био је и одмах ангажован. Полиција Ра -
дована хапси 1934. године и сад за заштиту државе 
осуђује на робију 1934. године. Послије изласка са 
робије Радован Вуковић је постао Секретар Облас-
ног комитета К П Ј за Београд — у ствари постао ]е 
партијски руководилац партијске организације Ср-
бије. У чувеној провали 1936. године Радован је по-
ново ухапшен. Полиција је имала доста података 
о раду и функцијама Радовановим. Међутим и 
послије 60 дана тортуре и полициског мучења Р а -
дован није рекао ни једну једину ријеч. Суд за 
заштиту државе га осудио на 7 година робије које 
је издржавао у Сремској Митровици. Зауставио је 
правду. Ћутао је као стена издржао као див, по-
казао је херојско држање пред полицијом једнака 
Цани Бабовић и Крсту Попиводи, с том разликом 
што је Радован болестан од епилепсије и био је 
партијски руководилац па је на јвише знао. Тог хе-
роја у држању пред полицијом подмукло и подло 
је подвалио чувени издајник Петко Милетић, да је 
Радован доста дуго на робији био уз Петка Миле-



тића и веома много потамнио своју бриљантну 
прошлост. 

Прије изласка са робије (изашао је са групом 
робијаша који су прокопали тунел и побегли). Ра-
дован се раскритиковао, оставио Петка и искрено 
пришао КПЈ . У ,току НО рата постаје комесар мач-
ванског одреда. Тито шаље друга Милоша Минића, 
да се саопшти Радовану Вуковићу да је рехабили-
тован и прикључен у Партију. Радован је један дан 
раније нестао. Та ј закаснели дан утицао је на по-
литичку и животну судбину Радована, који је почео 
да делог себе предаје револуцији. ,'Његове грешке 
на робији, и слабићко држање пред полицијом 
других слило се у неповерење и завист која је ра-
дила неизвесност. Радован је оставио низ борбених 
партизанских пјесама: „Партизан сам тим се ди-
чим", „Запјева ј пјесму комуни". 

ДРАГОВИЋ (Дмитра) ДРАГОМИР, студент више 
комерцијалне школе. Загреб, Рођен у Ђулићима 
1920 године. Основну школу завршио у Ђулићима. 
Гимназијску матуру је завршио 15. VI 1939. године 
у Призрену. 

У устанку је био учесник приликом заузимања 
Андријевице (окупираног гарнизона). Био је акти-
виста и активни пропагатор НОБ-а. Налазио се у 
Цецунској чети у заоречком батаљону. Учесник је 
борбе на Трешњевику против четника. По повратку 
са Трешњевика наставио је рад као илегалац. 

Заробљен од четника 1942. године. Прогоњен и 
хапшен у Колашину а касније пребачен у Б а р гдје 
га италијански фашистички суд осудио на стрије-
љање, у своје родно мјесто 1943. год. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Гестапо га открива и хапси 1944. год. гдје буде 
одведен на Бањици у Београду а касније га преба-
цују у логор Ниш гдје 'га и стри јељају на Бубњу 
код Ниша. 

БАБОВИЋ ВЛАДО, рођен 1919. године у селу 
Ђулиће. Активни припадник НОП-а. Осуђен од 
фашистичког окупатора и стријељан :у своје родно 
мјесто Андријевице 1943. године. 

БАБОВИЋ БОЖИНЕ ВИДАК, рођен 1897. го-
дине у Ђулићима. Официр Јбивше југословенске 
војске, интерниран у Њемачку 1941. године као 
патриота и присталица НОП-а мучен и прогањан у 
логору гдје је и умро 1943. године. 

ЂЕКИЋ ЈОВАН МИЛУТИН, рођен 1905. године 
у Ђулићима. Официр бивше југословенеке војске. 
Интерниран у Њемачку 1941. године као патриота 
и присталица НОП-а мучен и прогањан од стране 
окупатора. Умро 1943. године у логору. 

ДРАГОВИЋ МИЛОВАН РАДОВАН, рођен 1882. 
године. Перјаник старе Црногорске војске. Прили-
ком паљења кућа у свом селу од стране албанских 
балиста и италијанских фашиста 1944. године бра-
нио је своју кућу са познатом пушком „малихером". 
Погинуо је исте године поред своје куће. 

ДРАГОВИЋ БОЈОВ МИЛОШ, рођен 1907. године, 
земљорадник. Погинуо 1943. године од стране 
албанских и италијанских фашиста. 

ДРАГОВИЋ МИЈАЛОВ МИЛИВОЈЕ, рођен 1902. 
године. Земљорадник, погинуо код своје куће од 
албанских и италијанских фашиста. 

ДРАГОВИЋ НОВИЦА ДУШАН, рођен 1910. го-
дине у селу Ђулиће. Завршио рударски ф а к у л -
тет, радио у Косовској Митровици као замјеник 
директора рудника. Предратни члан партије. 
Активно ради за НОП и од 1941. године. 

ЂЕРКОВИЋ РАДОСАВА МИЛИЈА, рођен 1900. 
године у Ђулићима. Био је жандар бивше југосло-
венске војске односно бивше Југославије. Погинуо 
код своје куће у Ђулићима од албанских и итали-
јанских фашиста. 
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Л Е К И Ћ М А Р И -
Ј А Н , в и ј е ћ н и к 
А В Н О Ј А 

ОДБОРНИЦИ У ТОКУ НОР-а 

Драговић Јакова Васо, учитељ, Војо Нововић, 
секретар, (из Цецуна), Драговић Шћепана Милица, 
Драговић Милића Дмитар, Лекић Миличка Радош, 
Бабовић Века Данило, Ђекић Мира Иван, Бабовић 
Миладина Милић, Лекић Јована Блажо, Бабовић 
Миладина Мирко, Драговић Радуле Божина и Дра-
говић Радуле Мирко, Бабовић Милоња, Драговић 
Божидар, Ново Лекић, Радун Лекић, Лекић Мари-
јан вијећник АВНОЈ. ! 

ЈБиљана Стијовић — пуковник 

ВОЈНИ РАТНИ ИНВАЛИДИ 

Драговић Радоње Данило, Лекић Радоша Радо-
ња и Лекић Ђуре Илија . 

Обрадили: 
ВОЈИН ДРАГОВИЋ, 

РАДОЊА ЛЕКИЋ, 
ДАНИЛО ДРАГОВИЋ. 

ЂЕКИЋ МИТРОВ ЈОВАН, рођен 1882. године у 
Ђулићима. Стари ратник из I свјетског рата носи-
лац „Обилићеве медаље". Погинуо у свом селу од 
албанских и италијанских фашиста 1943. године. 

ЛЕКИЋ МАРЈАНА СТОЈАН, рођен у селу Ђу-
лиће, погинуо од бомбардовања у Беране 1944. го-
дине. 

Б А Б О В И Ћ М . 
М И Р К О 

БАБОВИЋ БОШКА ПЕКО, рођен 1916. године у 
Ђулиће, земљорадник. Погинуо 1944. године у Ко-
њусима. 

ОФИЦИРИ 

Драговић Радована Војин, пуковник, Драговић 
Радојев Данило, капетан, Драговић Милорада Ра -
досав, мајор, Драговић Милорада Момчило, официр, 
Лекић Радоша Радоња, мајор, Драговић Новице др 
Олга, потпуковник, Драговић Шћепана Димитрије, 
капетан. 

БАБОВИЋ МИЛАДИНА МИРКО, рођен 1888. го-
дине у Ђулиће. Погинуо јула 1944. тодине. 

ЈАКШИНИ БАЦАЧИ 

Јакша (Шћепана) Драговић родио се у Ђули-
ћима, недалеко од Андријевице, 1911. године. 
Основну школу завршио је у родном мјесту, гимна-
зију у Беранама, студије у Београду. Припадао је 
напредној омладини и студентској организацији у 
Београду, гдје је ванредно студирао на Правном 
факултету. С већом групом другова кренуо је за 
Шпанију почетком 1937. године. Међутим, издајом, 
сви су откривени и похватани у Чању (Црногорско 
приморје). Послије затвора, Ј акша се вратио у Ђу-
лиће, а потом у Београд, гдје је наставио да ради 
у револуционарном покрету. Учествовао је (у мно-
гим демонстрацијама, које су организовали студен-
ти. За вријеме школских раепуста на терену 
андријевичког среза радио је у студентском удру-

ж е њ у и учествовао у омладинским демонстрацијама 
у Андријевици. 

Почетком 1941. године, био је позван у 38. п је-
шадијски пук на в јежбу као резервни наредник. 
С комунистима тог прослављеног пука, он међу 
резервистима врши пропаганду против фашизма и 
организује демонстрације против Тројног пакта, па 
је због тога ухапшен с Вукманом Крушчићем и 
другим учесницима тих акција . 

Ј а к ш а учествује и у припремању јулског устан-
ка у Срезу (андријевичком. Изабран је за коман-
дира Цецунског герилског одреда (22 борца), који је 
судјеловао у борбама а против иредентиста из север-
не Албаније на планини Зелетин, потом у борбама 
које су вођене на широком фронту Зелетин—Гре-
бен—Кути против Италијана и квислинга. 



Његов одред пружао је отпор све до 7. августа 
1941. године, када су Италијани поново ушли у 
Андријевицу. Међутим, Ј акша је са својим парти-
занима наставио борбу цротив Италијана и четника 
у току јесени 1941. године, све до одласка наших 
јединица за Санцак. 

Упознао сам га 24. новембра 1941. године, на 
гшанини Коњско, недалеко рд Иванграда, када су 
стигли партизани из околине Андријевице. 

Пролетер 

Јакшина чета је 1. децембра 1941. године, храбро 
јуришала на утврђено Пљевља. Служио је младим 
борцима као примјер како се треба борити. 

Десетог децембра 1941. године, команда Комског 
батаљона, постројеног у Павином Пољу, позвала је 
добровољце, који су спремни да се боре тамо гдје 
К П Ј буде позвала. Међу првима јавио се Јакша. 
Није питао куда ће чета, јер је имао вјеру у Пар-
тију. 

С том четом одабраних учествовао је у свим 
акцијама које је она изводила од Павиног Поља до 
Рудог. 

На дан формирања Прве пролетерске бригаде, 
21. децембра 1941. године, слушао је ријечи врхов-
ног команданта друга Тита о ратној политичкој 
ситуацији и радовао се што је постао борац—про-
летер. 

Истог дана 1. батаљон, у коме се налазио Јакша, 
као предходница бригаде, пошао је жељезничком 
пругом низ долину Лима, са задатком да обезбиједи 
прелазак Врховног штаба и Прве пролетерске бри-
гаде преко моста на Дрини у источну Босну. Бата -
љон је усиљеним маршем у току ноћи и зору 22. 
децембра приспјео на мост, и 24. децембра 1941. го-
дине посматрао када је друг Тито безбједно прешао 
преко њега. 

Кра јем децембра 1941. године, формирана је 
пратећа чета бригаде, која је добила неколико теш-
ких и лаких бацача италијанске производње и 
шест тешких митраљеза „бреда". Ј а к ш а се јавио 
да рукује тешким италијанским бацачем и тако се 
одвојио од своје Комске чете. 

У Рогатици он обучава борце да рукују тешким 
бацачем, што је научио у школи резервних офи-
цира, када је служио југословенску војску. Осмог 
јануара 1942. године, 1. батаљон с пратећом четом 
приспјео је у село Округлицу на Романији, и ту се 
разместио. У току мјесеца Први батаљон ј е п о в р л е -
тима Романије извео више акција против усташа. 
Ј акша са својим тешким бацачем прати батаљон. 

Кра јем јануара 1942. године, бригада је пошла 
на свој познати Игмански марш. Прелазећи преко 
железничке пруге Сарајево—Варош, па преко пла-
нинског превоја Васовица, према Звезди планини, 
пролетери су се уз огромне напоре пробијали кроз 
снијежне наносе. Какве ли је тек тешкоће прежи-
вела пратећа чета с тешким оружјем и коњима. 

Ј а к ш а преноси свој тешки бацач, а потом пре-
води и коње. У току 27. и 28. јануара 1942. године, 
пролетери су прво газили ријеку, па онда савлађи-
вали врлети Игмана завијене снијегом. 

Ту је Ј акша показао своју велику издржљивост, 
и другарство, помажући својим саборцима да са-
владају тешкоће, опет је носио бацач, промрзле 
борце из свог бацачког одјељења, преводио коње. 
Таквим држањем, стекао је симпатије својих про-
летера. 

Тих тешких јануарских дана 1942. године, једи-
ница је боравила у селима испод Трескавице. 
Ј а к ш а је лако и брзо освајао сељаке својим људ-
ским и пролетерским односом. Умио је да нађе 
тему разговора и да саосјећа с народом који је 
веома тешко живјео. 

Двадесет шестог фебруара 1942. године, први 
батаљон напао је Италијански гарнизон у улогу на 
Неретви. Ј а к ш а је минама из тешког бацача пре-
цизно тукао бункере и ровове којима су Италијани 
опасали своје упориште. Чули су се поклици про-
летера: „Удри Јакша, удри!" 

Петнаестог априла 1942. године, друг Тито је 
Првом батаљону у Фочи предао Црвену пролетер-
ску батаљонску заставу. Приликом предаје заставе 
он је говорио о политичкој ситуацији, а онда је 
издао Наредбу батаљону да пође на дуги и усиљени 
марш за Црну Гору, а да остави тешке бацаче у 
Фочи. Ј а к ш а се тужна срца растао од својег ба-
цача. Вратио се у матичну 3. чету. Издржао је 
други тешки марш од Фоче до Жабљака , гдје је с 
батаљоном учествовао у прослави Првог !маја 1942. 
године. 

Ново оружје 

Први батаљон напао је 9. маја 1942. године, чет-
нике, на Сињајевини. Колона пролетера се ноћу, 
у тишини, верала врлетима планине, онда је на-
ставила ка Скари, па на Вечериновце. Ј а к ш а ослу-
шкује откуда долазе бацачке мине и у том правцу 
луриша. Хитро ;"је стрчао низ стрмину, издвојивши 
се од стрељачког строја чете и стигао на ивицу 
шанца ископаног за вријеме Мојковачке битке 
1916. године, за потребе Црногорске војске. Ту је 
заплијенио тешки бацач којим су четници дотад 
дејствовали против пролетера. Нашао је мало даље 
два сандука тешких мина и његовој радости није 
било краја . Скакући по шанцу он довикује колико 
га грло носи „Мине, мине другови". 

Ј акша је одмах упртио бацач, изнио га на об-
лижње брдашце и пуцао на четнике који су бје-

Д Р А Г О В И Ћ Д . 
Ј А К Ш А 



ж а л и шумом према Мојковцу. Ништа му није сме-
тало што бацач није имао нишанску справу. 

Десетог маја 1942. године, четници су се концен-
трисали на Мојковац и пошли надмоћним снагама 
на положај 1 батаљона. Вечериновац је горео. Ми-
јешали су се пролетери и четници. Била је то не-
виђена борба. 

Четничке снаге су се пробиле кроз редове про-
летера и јурнуле као лавина у правцу Колашина. 
Када су се одвојиле од пролетера, ступио је на сце-
ну Јакша са својим тешким бацачем. 

Довикивао је да му се додају тешке мине, уба-
цивао их у цев са задовољством и посматрао како 
четници заједно са жбуњем лете у ваздух. 

Нијесмо имали коње да нам носе бацач и тешке 
митраљезе „бонде", те смо били принуђени да их 
уз врлети Сињајевине преносимо на рукама. Ни-
ко није чуо Ј а к ш у да се ж а л и да му је тешка ци-
јев. Гладан, знојав, и уморан, исцрпљен и сањив, 
десном руком придржавао је цев на рамену, а ли-
јевом чупао тек никлу траву и јео. Радостан је 
био што је имао бацач и „крушке" да шаље изро-
дима тих тешких дана борби по Сињајевини, Дур-
митору, Вучеву, све до Зеленгоре. Тек на Трескави-
ци нашли смо неколико коња и Ј а к ш а их је добио 
за тешки бацач. У току познатог марша на Босан-
ску крајину, Ј а к ш а је савлађивао све теренске 
препреке и пренео тешки бацач. ОИстина, имао је 
мало муниције па је чувао за тешке борбе. Знао 
је да сада не може доћи до мина. 

Први батаљон I пролетерске бригаде напао је 
8. јула 1942. године, град Коњиц. Усташе су имале 
више тешких бацача којима су тукли наше поло-
ж а ј е и давали ј ак отпор. Откривши положај не-
пријатељских бацача, Ј а к ш а је попео свој на ка -
мењар и усмјерио ка усташама. Тек послије пола 
сата јавише с високог врха далеко од Коњица. 
Пролетери су тада већ били у Коњицу. 

Ј а к ш а је жалио што су усташе утекле и однеле 
мине, као да су биле његове. 

Тринаестог јула 1942. године, I батаљон је био 
предходница бригаде. Напао је у праскозорје уста-
шко утврђење у манастиру Шћиту, недалеко од 
Прозора. Усташе су се биле забарикадирале у згра-
ди манастира. Команда батаљона позвала је Ј а к ш у 
да их туче из бацача. Више <нас окупило се око ба-
цача. Посматрамо како Ј а к ш а намјешта бацач, 
оцјењује и прорачунава ваздушни притисак. Прва 
мина и право циљ! После још двије, па услиједи 
јуриш пролетера. Усташе умакоше за Дувно. Че-
ститамо Ј а к ш и на успјешном гађању. Тако је Ј а к -
ша дејствовао и приликом напада на Ливно, где је 
4. августа 1942. године, дошао до два сандука мина. 
Као и у предходном нападу на Кључ, 7. новембра 
1942. 

Друг Тито је предао пролетерску заставу брига-
ди 7. новембра 1942. године. Ј а к ш а је и тад са усхи-
ћењем слушао његове ријечи. Послије митинга бри-
гада је извршила парадни марш улицама Босанског 
Петровца испред трибине на којој је са члановима 
Врховног штаба ПОЈ и друг Тито. Ј а к ш а коман-
дује својим бацачким водом. 

Двадесетог новембра 1942. године, почео је на-
пад на њемачко-устаничко утврђење у Ситници. 
Њемци су били опасали свој гарнизон тврдим бун-
керима и давали ј ак отпор. Наређено је да сва ба-
цачка одељења бригаде туку бункере. Ј а к ш а је био 
главни организатор напада. Послије жестоког бом-

бардовања минама, пролетери су извршили јуриш 
и ослободили Ситницу. 

Био је отворен прилаз утврђењима Ја јца . 

Ослобођење Јајца 

Првој пролетерској дивизији наређено је 26. но-
вембра 1942. године да, у част Првог засједања 
АВНОЈ-а у Бихаћу, ослободи Јајце, које је било 
добро утврђено и запосједнуто јаким њемачко-уста-
шким снагама. Снијег до појаса. Њемци су увиђали 
да се не могу одупријети. Голо брдо изнад Ја јца су 
опасали бункерима и утврдили се са великим бро-
јем шараца, бацача, као и с два противтенковска 
топа у рововима. Имали су додатак да то брдо бра-
не и да на та ј начин омогуће главнини гарнизона 
да се повуче ка централној Босни. 

Командант бригаде, Коча Поповић, наредио је 
да се сви тешки бацачи концентришу око тог брда. 
Пошто је Ј акша имао искуства у таквом групном 
дејству, поставио је оружје иза једне куће. 

Сада је било довољно бацачких мина па је и 
дејствовано групно и брзом паљбом. Први пут смо 
сви ми имали прилику да гледамо тако велики 
број тешких бацача како туку тако мали простор. 
Брдо је горијело. Ућуткани су прво противколск!и 
топови, а потом и минобацач. Та бацачка канонада 
коришћена је да би се пролетери приближили не-
пријатељу. Када су у одређено вријеме Јакшини 
бацачи престали да дејствују, услиједило је уоби-
чајено „Јушир пролетери". И радиле су само ручне 
бомбе. Ускоро је настала гробна тишина. Ослобо-
ђено је утврђено брдо, а самим тим и Ја јце . Посе-
бно су се били окупили нролетери из 3. к р а ј и ш к е 
бригаде и посматрали дејство тешких бацача у ж и -
ва јући у прецизности погодака мина по утврђеном 
брду. Руководство је Ј а к ш и честитало на успијелом 
бомбардовању тако утврђеног положаја . 

Првог децембра 1942. године, 1. батаљон је у 
току свог усиљеног и борбеног марша за централ-
ну Босну одржао састанак у клисури Угра. Бата -
љонска коференција посвећена годишњици битке 
на Пљевљима била [је разлог овом прекиду марша. 
Износили смо своја сјећања на ту тешку битку у 
којој је изгинуо цвијет црногорске омладине. Гово-
рио је и Ј а к ш а о јуришима Комског батаљона. 

Четвртог децембра 1942. године I батаљон је као 
предходница бригаде био у засједи на путу Бања 
Луке—Котор Варош да би онемогућио Њемцима да 
притекну у помоћ опкољеном гарнизону у Котор 
Вароши. Њемачки тенкови наилазили су као пред-
ходница веће њемачке јединице. Води се оштра 
борба. Ми смо имали два противколца и поставили 
их на обалу Врбање, дочекавши тенкове на бли-
ском одстојању. Пробушен је први тенк други је 
оштећен. Тенкови се сада повлаче. Ј акша туче ба-
цачем по нагомиланим Њемцима око тенкова. Та-
кав отпор наших чета цзненадио је Њемце и они се 
брзо повлаче. 

У току децембра 1942. године, I пролетерска бри-
гада је ослобађала Централну Босну. Водиле су се 
свакодневне борбе с Њемцима, усташама, домобра-
нима, а на јчешће с четницима, који су по Селима 
пљачкали, убијали и силовали. Ј а к ш а је са своим 
бацачем дејствовао ређе, јер је чувао мине. Послао 
је по коју „крушку" ;кад је требало растерати чет-
нике. 

Уочи 1. јануара 1943. године I пролетерска и III 
кра јишка бригада напале су Теслић. Ј а к ш а је по-



1лао с последњим минама и испалиО их на ровове 
око Теслића, уверен да ће пролетери ослободити 
град и да ће се у магазинима наћи мина за његов 
бацач. И није се преварио. Теслић је ослобођен. На-
ђено је много ратног материјала, а Ј а к ш а је скуп-
љао само по бацачке мине, које је натоварио на 
три коња. 

Пошто су се наше јединице повлачиле из цен-
тралне Босне, јер је почела IV непријатељска 
офанзива, то се повлачила и I пролетерска брига-
да. Ј а к ш а је морао, заједно са својим бацачким 
водом, да поднесе огромне напоре, док је сав овај 
терет пребацио од Прњавора до Горњег Вакуфа, 
а онда усиљеним маршом, за једну ноћ, од Горњег 
Вакуфа до Иван Седла. 

Седамнаестог фебруара 1943. године, I батаљон 
напао је њемачко-усташка утврђења на Иван Сед-
лу. Брзом паљбом и прецизним погодцима Јакша 
је тукао утврђене ровове. Јуришом пролетера у 
зору, Иван Седло било је слободно. Ј а к ш а се ра-
довао и поскакивао по рововима, гледајући како 
су их његове мине порушиле. 

Прва пролетерска бригада креће 3. марта 1943. 
ка Горњем Вакуфу и извршава замисао друга Ти-
та. Била је то добро позната варка рушења моста 
на Неретви. Предузета је општа офанзива на Њем-
це груписане у долини Врбаса. Наставља се усиље-
ним маршом од Иван Седла до Горњег Вакуфа. 
Требало је много снаге, воље и сомопрекора да се 
тешки сандуци, луни муниције и мина, пребаце 
преко врлетних планина. Трчећи од коња до коња 
Ј а к ш а је помагао својим пролетерима и служио 
примјером како треба издржати и такве напоре. 
Петог марта 1943. године I батаљон напао је утвр-
ђене положаје Њемаца код села Врси, недалеко од 
Горњег Вакуфа. Прецизном брзом паљбом миноба-
цача, Ј а к ш а подржава овај напад. 

Преко Неретве 

Пошто је група бригада протјерала Њемце све 
до Бугојна, извршен је покрет ка долини Неретве. 
Заноћила је у Горњем Вакуфу, а осванула у Јабла-
ници. Испријечио се на брзину поправљени мост 
на Неретви. Ј а к ш а је са својим помоћницима понио 
сандуке муниције на раменима, једног коња ухватио 
за гриву, а другог за реп. Тако су савладали реку 
иод ватром њемачке авијације. Тек што су прешли 
висећи мост, а пред њима се испријечио нови, за -
леђени и каменити. То је било теже од четничких 
плотуна, што штекћу из сваког камењара. 

Оклизне ли се коњ и одлети неповратно у ам-
бис, с њим нестаје и пролетер који га води и при-
држава. Требало је све те страхоте савладати. Про-
летери их савлађују, и шта више 15. марта 1943. 
јуришају на врлети Прења изнад села Главатиче-
ва. Брадати изроди запосјели су сваки камен. Како 
им Италијански фашисти добацују сандуке муни-
ције авионима, нијесу имали потребе да штеде. 
Ј а к ш а их са својим бацачима туче брзом паљбом. 
Иако је било 20 четника на једнога партизана, њи-
ховом храбром јуришу четници ни ту не одољева-
ју. Борци Јакшине бригаде, на жалост, гину у ве-
ликом броју. Овдје је последњи пут чуо познато до-
викивање њихово: „Удри Јакша, удри!". Ту су на 
р.ечној стражи остали: 

Драгутин Лутовац, који је са Јакшом стајао у 
строју у Рудом, Радоћ Ненадовић, који му је с 
камењара довикивао куда треба да шаље мине. 

Четници су б јежали преко Прења и покушавали 
да задрже пролетере на Трескавици, која је негдје 
око 20 марта била претворена у ровове. Снијег је 
досезао до појаса, заледио се, а пролетери јуриша-
ју. Ј а к ш а опет ступа на сцену. Брза паљба, мине 
фијучу и четници су натјерани у бјег. Нису се зау-
ставили ни у Калиновичким утврђењима; потражи-
ли су склониште код Италијана, у Фочи, и утврди-
ли се на обали набујале Дрине. 

Осмог априла 1943. године, I пролетерска бри-
гада је убацила уковане даске у набујалу хладну 
и валовиту Дрину. Четници су и даље у рововима 
ископаним дуж обале Дрине. Командант бригаде, 
Данило Лекић „Шпанац" наредио је да се концен-
трише више бацача у Устиколини и да брзом паљ-
бом туку Крчино Брдо, на коме су се утврдили 
Италијани, а четнике, као предходницу, избацили 
на обалу Дрине. Окупивши нишанџије око себе, 
Ј а к ш а се договорио о дејству. Командовао је гласно 
и сви смо га ми чули дуж обале. Горело је Крчино 
Брдо. 

Пролетери су уз помоћ дасака форсирали Дри-
ну и истјерали четнике све до Крчина Брда. У 
праскозорје је и она била ослобођена и Ј а к ш а је с 
бацачима и минама прешао Дрину. Хитао је ка 
Крчином Брду. Добро је оцијенио да ће на Брду, 
у италијанским магацинима наћи довољно мина и 
није се преварио. Нашао је и мина и коња. Сада 
су му недостајали само коњоводци. Њ и х је нашао 
међу заробљеним Италијанима. Нашао је и два 
нова италијанска бацача. Радовао им се као ве-
ликом плену. 

У преношењу тих бацача од Дрине до обале ње-
говог зеленог Лима, пролио је Ј а к ш а много зноја. 
У току априла и маја 1943. године, из оних старих 
бацача слао је по коју мину четницима по Сан-
џаку. 

Почела је Пета офанзива и Њемци су огромном 
снагом надирали из Фоче, с циљем да заузму Челе-
биће и онемогуће нашим снагама одступницу за 
Пиву. Прва пролетерска бригада, усиљеним мар-
шом, са обала Лима приспјела је на Челебиће, 25. 
маја 1943. године. Ј акши се тад пружила прилика 
да опроба нове талијанске бацаче. На врховима 
Златног Бора, над кањоном Дрине, Њемци су се 
утврдили са стотинама пушкомитраљеза, а топови-
ма су, брзом паљбом, тукли наше положаје и спрје-
чавали наступање наших снага. Ј а к ш а је већи број 
бацача окупио недалеко од положаја . Мине су 
шиштале и експлодирале по стењу где су се утвр-
дили Њемци. Није се могло оцијенити шта све ле-
ти низ клисуру: тела Њемаца, камење или ретки 
борови. 

Бригада се мостом пребацила преко Таре. Пиву 
је требало газити, а она је од пролетњих киша би-
ла надошла. Италијанским гуменим чамцима Ј а к -
ша је пребацио бацаче и мине, али коњи нису 
хт јели у Пиву. Ј а к ш а је ризиковао и везао коње 
канапима. Првог је држао за улар. и сједио у чам-
цу прелазећи Пиву с таквим караваном, но коњи 
се нагло крећу и са леве обале пливају враћајући 
се на^ад ка десној обали. 

Ј а к ш а виче проклињајући и Пиву и коње . . . 
С врлети Вучева курири пожурују . К а ж у Ј а к ш и 

да похита да би се Њемци сатјерали с Вучева. 
Бацачије се уз многе тешкоће верају са Пиве на 
Вучево. Уморни, гладни, сањиви, жедни, излазе на 
Вучево 31. маја 1943. године, и у налету нападају 



Њемце. Вучево се претворило у ровове и утврђе-
ња. Њемци преко ноћи све то прерију као кртице. 
Бацачи дижу у ваздух и ровове и мине. Остатак 
пролетери претјерују низ врлети ка Сутјесци. 

Испријечио се утврђени Кошур. Сутјеску су 
коњи и бацачи лакше пребродили него Њемци. 

Шести јуни 1943. године, тутњи долина Сутје-
ске. Штуке, дориниери, брегејци, крстаре и бом-
бардују. Топови туку са сваке чуке брзом паљбом. 
Гледали смо како гори Кошур. Са обе стране деј-
ствују ручне бомбе. Ускоро је Кошур ослобођен. 

Јуиачки крај 

Осмог јуна Ј а к ш а је добио наређење штаба бри-
гаде да примакне све бацаче и своју јединицу испод 
утврђеног Белиновца. Виђео је иза сваког камена 
цеви аутоматског оружја . Ј а к ш а је примио наредбу 
да испали све мине, а потом да закопа све бацаче 
заједно с топовима и да се са својим водом укљу-
чи у матичну јединицу, I батаљон, што је тешка 
срца примио. Почело је паклено бомбардовање Б е -
линовца из свих топова и бацача. Када су испали-
ли последњу мину, пролетери су закопали бацаче 
и топове, а Ј а к ш а је говорио: „Као да закопавам 
своје делове тијела". Али знам да ће ми пролетери 
из магацина донијети нове, овог' пута њемачке! 

Десетог јуна 1943. године, Ј а к ш а је као п јешак 
јуришао на утврђења у каменитом и шумовитом 

Белиновцу. Ослобођено је и то последње упориште 
на Сутјесци. 

Када су борци мислили да је Сутјеска прошла, 
Њемци су се испријечили као рањене звјери, с 
намјером да униште оно што је Сутјеску прежи-
вјело. Први батаљон Прве бригаде добио је борбени 
и ратни задатак да држи мостобран на Миљевини. 
Три дана батаљон је ту крварио. Ј а к ш а је стално 
жалио за тешким бацачима, посебно када је гледао 
како на блиском одстојању стрељачки строј Њема-
ца слободно наступа. Стално се надао да ће у про-
тивнападу запљенити бацач. Батаљон је 15. јуна 
1943. године, кренуо на Јахорину. Ј а к ш а је као бо-
рац у колони прижељкивао ослобођење града у 
источној Босни, у нади да ће наћи бацаче. У осло-
бођеном Хан Пијеску није их било. 

Двадесет првог јуна 1943. Први батаљон I про-
летерске бригаде имао је предах на планинском 
пропланку, одакле су борци посматрали Власницу 
и следеће непријатељско упориште. Изненада су 
налетјели авиони и просули смртоносне товаре. К а -
да се растурио дим од бомби, један пролетер је 
утврдио, да је престало да куца јуначко срце Ј а к ш е 
Драговића. 

На брзину је ископана рака и извршен борбени 
пролетерски поздрав на гробу погинулог пролете-
ра. Ускоро покрет батаљона, а гроб и у њему Ј а к ш и -
но тело остали су на вјечитој стражи у планини. 

МИЛОВАН СТИЈОВИЋ, пуковник 

ЗАБРЂЕ 

Забрђе је било и данас је једно од најмањих се-
ла у бившем андријевичком срезу. Његове слобо-
дарске традиције тра ју од оног момента када су се 
и населили први његови становници. Вриједно је 
забиљежити четовања и јунаштва Вукашина Б а -
кића, Зарије Бакића, Мушике Мушикића, Зара Ву-
кићевића, Вука Бакића и других забрцких јунака, 
који су се обрачунавали са колашинским и другим 
Ту рцима-зулу мћарима. 

Пред рат село је имало нешто око 70 домова и 
сразмјерно висок проценат школованих људи и 
чиновника — људи који су били „на државним 
јаслама" кака се тада говорило. 

Политичка поларизација вуче своје коријене од 
седамдесетих година прошлог вијека и све је ин-
тензивнија што је више јачао апсолутизам књаза 
Николе и што је безочније било економско, нацио-
нално и политичко угњетавање ненародног режима 
у бившој Југославији, а упоредо с тим што су ин-
тензивније продирале социјалистичке и демократ-
ске идеје у друштвено-политичкој средини нашег 
поднебља. 

За развој социјалистичке мисли у Црној Гори и 
Васојевићима од великог је значаја долазак Васе 
Пелагића на Цетиње. Личност Васе Пелагића и со-
цијалистичке идеје за које се борио оставиле су 
снажан утисак и на учеснике цетињске учитељ-
ско-богословске школе. Међу њима је и Јеврем Б а -
кић из села Забрђа, један од васојевичких ђака" 

Као посланик Народне странке за Величку кап-
тенију у Скупштини Црне Горе изабран 1905. годи-
пе, својом одважношћу, са другим интелектуал-
цима Полимља, вршио је снажан утицај на шире-

ње демократских идеја како у Црној Гори тако и 
у Васојевићима. Борећи се против диктатуре кра -
ља Николе, борио се за у једињење Црне Горе и 
Србије. 

Цод утицајем ових политичких стремљења опре-
дељивала су се покољења и у селу Забрђу. Забр-
цка омладина је са изразитим жаром захт јевала 
уједињење и републику и тражила социјалну прав-
ду. Изневјерена очекивања послије у једињења са-
мо су оваква расположења генерација усмјеравала 
на отпоре монархофашистичкој диктатури што је 
отворило широке просторе за политичко дјеловање 
КПЈ, СКОЈ-а, напредне омладине и родољуба. 

Упркос свих препрека које поставља буржоаски 
систем владавине у Забрђу се не прекида конти-
нуитет развоја. Село је и даље једно од на јдина-
мичнијих и најнапреднијих у Горњем Полимљу. 
Зато је и истакнути и цијењени просвјетни радник 
Маријан Машовић, дугогодишњи учитељ у селу 
Забрђу између два рата, нашао плодно тло да да 
одушка својим културно-просветним, спортским и 
слободарским стремљењима. Уз помоћ напредних 
сељана и омладине он формира у селу школску би-
библиотеку са великим бројем књига. доамску и ре-
цитаторску секцију, спортско фудбалско друштво 
„Бошко Југовић" и друге активности. Оваквим радом 
и компактношћу у решавању заједничких проблема, 
Забрђе је служило као примјер селима у Горњем 
Полимљу. 

Дакле, село Забрђе је за одређене степене 
друштвено-политичког развитка имало одговарају-
ће профиле политичке свијести и мисли, те је з ах -
ваљујући К П Ј могло организовано и спремно да 
уђе у судбоносне историјске догађаје 1941. године. 

Утицај Комунистичке партије Југославије у селу 
почиње и .прије формирања прве партијске ћелије 



који је формиран у краљској општини 1938. године 
ушли су Вуксан Р. Бакић као секретар, Светозар 
Р. Бакић, Драгомир Б. Бакић. 

Нарочито 1937. године скојевци и напредни 
омладинци Забрђа за вријеме зимских распуста и 
летњих ферија окупљају се око Воја Бакића, раз-
ви ја ју живу активност, организују излете и саборе, 
спортска такмичења. Сваком згодном приликом под 
ведрим небом изводе културно-забавне програме 
са наглашеном политичком садржином као и 
игранке, рецитале, скечеве, а зими сијела са игран-
кама и програмима. Увијек весело и у предасима 
организовано је излагање политичког стања у 
земљи и свијету, или на неку социјалну тему и сл. 
Обично је Војо У. Бакић водио разговоре ове врсте. 
Ово су били масовни облици рада које је органи-
зовала К П Ј и СКОЈ. На састанцима, организације 
СКОЈ-а у селу прорађивана је приступна маркси-
стичка литература, прогласи и леци КПЈ. Понекад 
је био доступан и „Пролетер" који је био брижљиво 
скривен да не би допао у руке полицији. Заслу-
жује , између осталога, да се помене омиљени 
„врабац" у коме се на духовит начин жигосала 
реакција, порезници, чиновници, шпијуни, газде, 
бирократе итд. 

Послије штра јка ученика Учитељске школе на 
Цетињу из ове школе је истјеран Милош Д. Бакић, 
као ученик II разреда и уписао се у Учитељску 
школу у Скопљу гдје остаје до кра ја школовања. 

Септембра 1940. године Вуксан Р. Бакић и Радун 
П. Бакић одлазе у Војну академију, јер нијесу 
имали могућности да се даље школују на једном од 
факултета. Исте године Милица М. Мушикић се 
уписује на медицински факултет у Београду. Тих 
година од 1935—1937 године из села одлазе Данило 
Т. Бакић, Михаило Т. Бакић и Михаило Ћ. Бакић 
ради запошљења. Јасна Бакић се нешто раније 
била удала. У Војној академији за члана К П Ј кан-
дидован је Вуксан Р. Бакић 1940. године. 

Поред Воја и Данила, прије рата, у К П Ј је 
примљена и Милица Мушикић (1940). Кра јем 1940. 
године Милош Бакић је кандидован у Скопљу за 

С Е Л А И С П О Д Ж О Љ Е В И Ц Е 

у андријевичком срезу. Војо У. Бакић је већ 1935. 
године био примљен у КПЈ, те је својим радом 
знатно утицао на своје рођаке — омладинце, као и 
на многе друге. Његовој активности се нешто кас-
није прикључује Данило Т. Бакић, који је прим-
љен за члана К П Ј 1937. године. Из генерације ста-
ријих омладинаца напредном покрету припада 
Марија М. Мушикић, Михаило Ћ. Бакић, као и 
Јасна Бакић, која је као матурант у Беранама била 
још 1934. године под утицајем Светозара Поповића, 
а затим Милисав М. Бакић, ученик беранске гим-
назије. Већ 1935. године ђаци ове школе из Забрђа 
постају и први скојевци села. Вуксан Р. Бакић је 
рсћ 1935. године члан СКОЈ-а, а следеће школске 
године је примљена Милица М. Мушикић, а у Учи-
тељској школи на Цетињу исте године скојевац 
постаје и Милош Д. Бакић (1936.). Вуксан је 1937. 
године секретар актива СКОЈ беранске гимназије. У 
том руководству је и Милица Мушикић. Негде у то 
вријеме у СКОЈ је примљен и Милисав М. Бакић. 
Нешто касније 1938. године у СКОЈ су примљени 
Максим Д. Бакић и Радун П. Бакић, као ученици 
беранске гимназије. У општински комитет СКОЈ-а 

С П О М Е Н П Л О Ч А У З А Б Р Ђ У 
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члана КПЈ . Кра јем априла 1941. године у К П Ј су 
примљени Вуксан Р. Бакић и Милош Д. Бакић. При-
је рата у СКОЈ су били примљени Милева Мушикић. 
Максим Д. Бакић, Радун П. Бакић, Светозар Р. Бакић, 
Драгомир Б. Бакић, Радован Т. Бакић сви од 1938. 
године. Нешто касније у СКОЈ је био примљен и 
Вукашин П. Бакић — Вуле. 

Формирана је прва ћелија КПЈ у селу. 

Априлски рат, капитулација и окупација земље, 
различитим путевима довели су готово све реак-
ционаре, комунисте, скојевце и напредне омладинце 
у село. Нијесу се вратили Благоје Бакић и Пуниша 
Бакић — оба пилоти бивше југословенске војске. 
Погинули су смрћу храбрих у ваздушним борбама 

против немачких ваздушних пирата, први изнад 
Ш а ј к а ш а у Војводини, а други изнад Скопља. 

За вријеме априлског рата омладина села, а и 
народ учинили су све што је могуће да ублажи 
патње и прихвати избеглице са Космета. Некако у 
исто вријеме почели су да се појављују обезглав-
љена и дезорганизована бивша војска што је ре-
зултат био издаје и пораза. Оно омладине што је 
било у селу (много их се још није било вратило) 
дало се на прикупљање оружја и муииције. Тиме 
се почео реализовати дио партијске директиве о 
припремама за оружану борбу. Прикупљено је де-
сетак карабина, неколико бомби и не мало муни-
ције, а у то вријеме дечак Павић М. Б а к и ћ — 
„Пуша" успио је да из гомиле оружја преко које 
су били прешли немачки тенкови извуче пушко-
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митраљез „брно" — способан за употребу. „Пашин 
пушкомитраљез" одиграо је значајну улогу у 
окршају на Црвеним прлима. 

Кад су се средином априла окупили сви органи-
зовани омладинци, одмах је формирана и прва 
ћелија К П Ј у селу — крајем априла 1941. године. 
Сачишавали су је: секретар Војо У. Бакић и чла-
нови Милица М. Мушикић и новопримљени Вуксан 
Р. Бакић и Милош Д. Бакић. Милица Мушикић је 
на првом састанку била задужена за рад са ж е н -
с-ком омладином, Вуксан за војна питања, Милош 
за рад у СКОЈ-у, агитацију и пропаганду. Поред 
тога, ћелија је задужила Вуксана да се стара о 
скривању и одржавању оружја , као и да организује 
обучавање скојеваца и омладинаца да руку ју 
оружјем. Стрелиште је било у Кривом Долу. Нешто 

касније ћелији се прикључује Александар Лалевић 
и задужује се за агитацију и пропаганду. 

Цјелокупни, и организациони и политички рад 
био је усмјерен на војничком и политичком при-
премању оружане борбе. Скојева организација је 
примила нове чланове —- Милеву М. Бакић, Илинку 
П. Бакић и Влада У. Бакића. Разумије се да је рад 
партијске ћелије и скојеве организације изазивао 
прикривен бијес реакције и покушали су да га 
омаловаже причама о „незрелости дјеце" да ураде 
нешто паметно, о томе да она могу' „зло народу да 
нанесу непромишљеним испадима", да је „спас у 
томе да се дочека побједа савезника" итд. До још 
оштрије поларизације у селу дошло је послије на-
пада Хитлерове Немачке на Совјетски Савез. Пар-
тиска организација појачава своје акције у при-
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премању оружане борбе. Директива о почетку 
оружане борбе је етигла у вријеме када еу у Црној 
Гори и Србији оружане акције биле у току. Војо У 
Бакић је пренео да када се суочимо с Италијан-
ским војницима викнемо: „абасо арма!" — што је 
значило доље оружје . То су биле и прве италијан-
ске ријечи које су омладинци Забрђа научили. Н а ј -
прије је било речено да ће свака герила заузети 
ноложај испод свог села. Уочи напада, Војо Бакић 
је донио другу директиву—наређење да је забрцка 
герила добила други распоред — да заједно са бор-
цима из Трешњева и Трепче напада непријатељске 
колоне на Црвеним прлима. 

На овој етапи развоја и све јачег утицаја К П Ј 
на расположење маса ни најокорелији петоколона-
ши и реакционари се нијесу усудили да се јавно 

декларишу за сарадњу са окупатором, нити да за -
говарају отвореније акције противу К П Ј и СКОЈ-а 
и напредне омладине. Заговарали су толеранцију 
према окупатору без обзира што је овај у свако-
дневном животу почео да примењује фашистичке 
методе владања, да хапси и пребија напредне људе, 
односно организује прогоне, да нат јерује Црно-
горце да фашистички поздрављају италијанеку 
заставу и уводи реквизицију коју окупатор пропа-
гира да ће људе слати на источни фронт итд. 
Напад на Совјетски Савез, чију су побједу 
л.уди очекивали врло брзо, појачан терор против 
народа и организовање прогона против свега што 
је напредно захтијевали су квалитетно нове садр-
ж а ј е револуционарног рада и у Забрђу када је 
ријеч о односу према окупатору и оним снагама 
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коЈе су хтЈеле да зауставе процесе револуционар-
ног и народноослободилачког сазријевања. 

Расцјеп у селу догодио се драматичног предве-
черја 16. јула 1941. године у шљивику Илије Вуки-
ћевића. Ту се село окупило да се договори како да 
се понаша у насталим критичним тренуцима за 
цијелу земљу, да одлучи да ли да се придружи 
устаницима у Црној Гори или не, хоће ли се при-
дружити оружаној борби против окупатора на свом 
подручју или не. На збору је дошло до опште по-
лемике између Вуксана Бакића, који је тада значио 
велики ауторитет с једне стране и комуниста 
и скојеваца. С друге стране очито је било 
да је васојевичка реакција на вијест о бор-
бама у Црној Гори и Србији имала договор о томе 
како да се понаша и шта да ради на подручју Ва-
сојевића. По цијену свега хт јела је да спријечи 
партијску ћелију и скојеву организацију да не из-
врши директиву о почетку оружане борбе. Зато је 
и вршила притисак на очеве герилаца да онемогуће 
своје синове „да подметну пушку" и да је у садаш-
њем моменту, док траје окупација „на јважније са-
чувати главе", с кра јњим циљем да изолује герилу 
од свега што се збива у срезу и околним селима. 
То је практично значило да пред народом среза, па 
и Црне Горе, искомпромитује партијску ћелију, 
скојеву организацију и све родољубе и присили све 
„да чека ју" и на та ј начин их избаци из револу-
ционарних и народноослободилачких токова, од-
носно да обезбеди пуну контролу над политичком и 
војном ситуацијом. Ову замисао требале су да 
остваре реакционари и петоколонаши у свим се-
лима. 

Пошто мотивације нијесу дале жељене резул-
тате јер партијска ћелија и скојева организација 
иије хт јела никакав компромис понуђена је друга 
в а р и ј а н т а . . . „чекајте да видимо како ће се дога-
ђа ји о д в и ј а т и . . . " „да се пошаљу курири у Црну 
Гору и повежемо се са Црногорцима, па ако су они 
устали на оружје и ми ћ е м о . . . " 

Међутим, герила је имала и ратни распоред и 
ратни задатак, да рано ујутру 17. јула 1941. године 
мора отпочети борбу против окупатора. Зато и није 

могла разговарати о ономе што је реакција предла-
гала. „Ми знамо шта ре догодило, а и ви то добро 
знате и немамо шта да чекамо и шаљемо курире", 
био је одговор секретара партијске ћелије Воја У. 
Бакића. 

У овом дијалогу садржана је сва драматика збо-
ра и рекло би се да је одражавао прекретницу и 
то одлучујућу села Забрђа. Покушај да се иниција-
тива К П Ј и СКОЈ-а преузме и село избаци из за -
хукталог процеса у андријевачком срезу је пропао, 
а самим тим, реакцији која је захтјевала толеран-
цију и покорност измакла је испод руке ситуација 
у моменту када је мислила да ће је сасвим сигурно 
ставити под своју контролу. Компромиса није могло 
бити. На кра ју збора резултат је био да је герила 
остала на својим, а реакција на својим позицијама. 

Одмах послије збора герила се повукла на збор-
но мјесто у Аферимима испод шуме. Под оружјем 
су се нашли: Војо У. Бакић, Вуксан Р. Бакић, Мак-
сим Д. Бакић, Милош Д. Бакић, Радун П. Бакић, 
Микица Вукићевић, Бранко Р. Драговић, Душан Р. 
Драговић, Александар Лалевић, Радосав Т. Бакић 
и Марија Мушикић к о ј а се сутрадан ;ујутру врати-
ла у село. У расвит 17. јула 1941. године забрцка 
герила је заузела своје положаје на Кругу изнад 
окуке на Црвеним прлима поред Трешњеваца. Гру-
па италијанских војника у коњским запрегама 
примицала се Црвеним прлима. У развођу дана и 
ноћи, приметивши силуете на Кругу, италијански 
подофицир је опалио из пиштоља. Са наших поло-
ж а ј а осута је ватра. 

Забрцки пушкомитраљез („Пашин") кога су оп-
служивали Вуксан Р. Б а к и ћ и Радосав Т. Бакић се 
заглавио, а л и је одмах и био доведен у исправно 
стање. Битка је брзо била завршена. Италијански 
војници су се предали. Пошто је престао отпор Ра -
дун П. Бакић и Бранко Р. Драговић су сашли на 
цесту и заробили неке војнике и подофицира. Са 
подофицира је Бранко Драговић скинуо „берету" и 
дао је Воју У. Бакићу. То је био уједно и први 
ратни трофеј.2) 

! ) С а м р т в о г В о ј а У . Б а к и ћ а , п и ш т о љ „ Б е р е т у " с к и -
н у л и с у ч е т н и ц и 22. ј у н а 1942. г о д и н е . 



У очекивању противакције окупаторског гарни-
зона из Андријевице Трешњевачка, Забрцка и Тре-
бачка герила су се спремале за нове борбе. Дошло 
је и 19 бораца Требачке гериле. Из Андријевице се 
најпре огласио дуги митраљески рафал који је тре-
бао да застраши „бунтовнике" и да разбије страх 
који је захватио Италијане. Већи дио партизана се 
повукао према Чеочој глави са заробљеницима и 
ратним плијеном. На прве пуцње народ се повукао 
у планине 'из страха од одмазде артиљерије из 
Андријевице. На кругу су остали Вуксан и Радосав 
Бакић уз пушкомитраљез и један број трешњевач-
ких герилаца. 

Окупаторски гарнизон из Андријевице послао је 
према Црвеним Прлима ојачани митраљески вод. 
Чим се чело колоне приближило Ситној луци за -
брцки пушкомитраљез са Круга је дугим рафалом 
натерао окупаторску колону да потражи заклон уз 
поток Ситне луке. Ова група Италијанских војника 
била је брзо ликвидирана од стране Трешњевачке 
и Забрцке гериле. Том приликом „Цуњо" је и 
лакше рањен. 

Мало касније почео је напад на Андријевицу. 
Недалеко од цркве на К њ а ж е в ц у погинуо је омла-
динац — сељак Милорад К. Вукићевић. То је била 
једна од црвих жртава НОР-а у овом крају. Андри-
јевица је ослобођена око 11 сати 17. јула 1941. го-
дине. Пред налетом ослободилачких снага капиту-
лирао је један од на јвећих гарнизона у Црној Гори, 
а Андријевица је истовремено постала прво ослобо-
ћено среско мјесто у окупираној Европи. Улазак 
ослободилаца у град пратила су звона са цркве на 
Књажевцу. 

За вријеме борби око Андријевице Забрцка ге-
рила се повукла испод свог села са неколико за-
робљених окупаторских војника и ту добила наре-
ђење да иде према Андријевици ради спречавања 
пљачке магацина. Са герилом је пошло доста на-
оружаних сељака, као и Андрија Весковић, мајор 
бивше југословенске војске из Забрђа. 

Након ослобођења Андријевице 19. јула 1941. го-
дине одржан је срески збор. На овом збору изабран 
је први Срески народноослободилачки одбор. За 
члана овог одбора изабран је и Душан Ј. Бакић из 
села Забрђа. Послије конференције Забрђани фор-
мирају своју чету која је одмах упућена на фронт 
према Плаву на положаје у селу Брезојевице. За 
командира је изабран Ра јко Р. Вукићевић, наред-
ник бивше југословенске војске. Чланови К П Ј су 
тражили да се изабере и лице за везу са народом. 
Предлог је наишао на отпор неких сељана. Послије 
дугих убеђивања за ту функцију је изабран Војо 
У. Бакић. Чета је остала компактна све док парти-
занске јединице по наређењу нијесу напустиле 
Мурино. Забрцка чета је бранила положаје на Бре-
зојевицама, Пепићима, Виситору, по косама Велике, 
изнад Мурине итд. Њ е н последњи положај био је у 
Грачаници. Одатле се чета у саставу комуниста и 
скојеваца под притиском бројних Италијанских 
јединица повукла у планине ка Кривом долу. 

Још док су се водиле борбе на прилазима 
Плава, Полимљу и Мурини најреакционарнија 
клика с Лијеве стране Лима у лицу Љуба Вуксано-
вића и његових гостију Григорија Божовића и дру-
гих била се повукла у Руда брда и заједно с Милу-
тином Јелићем смишљали како да дочекају казнену 
експедицију Италијанских фашиста. Припремили 
су се да што сервилније дочекају острвљеног оку-
патора. У народ су пустили демагошку пропаганду 

да то чине како би „спасили народ од покоља", од-
носно од освете казњеничких фашистичких диви-
зија које су упале на слободну територију. У ствари 
иза оваквих перфидних парола крио се паклени 
план нове издаје тако што ће на јприје помоћу 
окупатора, уништити Комунистичку партију, њен 
кадар СКОЈ и све што је напредно. 

За то вријеме група бивших официра — Лашић, 
Бојовић, Весковић (командант једног од батаљона 
према Плаву прикључује се реакцији) били су на 
фронту са партизанима — као војни руководиоци 
и непосредно надгледали — пратили шта комунисти 
раде припремајући да у погодном моменту издају 
борбу и ставе се на расположење окупатору. Тако 
се и догодило. Чим су се партизанске јединице 
склониле у планине од уништења оба реакционар-
на актера и „официри у домовини" и „цивили" од-
редили су делегацију која је похитала у сусрет 
окупационом корпусу и усмјере његову оштрицу 
одмазде према организациј ама. КПЈ , СКОЈ-а и ро-
дољубима. У овој „репрезентативној" делегацији из 
Забрђа није био нико. „Официри у домовини" су 
имали још и посебан задатак да припреме нову 
војну организацију која би одговарала концепци-
јама васојевичке реакције. За тако нешто било је 
потребно извршити позамашне припреме и створити 
одговарајуће политичке и војничке услове. План 
окупатора се састојао у једном, да стрељањима, 
паљевинама, пљачком, пријетњама, глађу и наси-
љем поморити све живо у сваком човјеку, убити 
на јлепша осјећања за слободу и социјалну правду. 
Зато је на јприје морао да физички уништи кому-
нисте и родољубе. 

Први дио овог плана почео је да се реализује 
одмах по доласку алпских дивизија. У Забрђу су 
попаљене куће: Уроша Бакића, Ђурђе Мушикић, 
Богдана Бакића и Рада Бакића . Хара јући Забрђем 
и околином фашистима је пошло за руком да ухва-
те Рада Бакића, одведу га у Андријевицу и стрије-
љају . Казнена експедиција предвођена „зелена-
шем" Ђоком Рачићем и његовим пријатељима, по-
палиле су све колибе у катунима Кривом долу 
и Јеловици. Када су ова ј посао обавили Италијани 
су приступили формирању „италијанске милиције" 
односно „Ђокове милиције" како ју је народ кас-
није звао. 

Ћели ја К П Ј и организација СКОЈ-а у селу За -
брђу, пошто се сачувала од х а ј к и и уништења, 
развиле су интензиван политички рад. Партијска 
ћелија се увећала јер је тада у К П Ј примљена 
Марија Мушикић, а ускоро су јој се прикључили 
Милија Ковачевић и Видра Зоговић-Ковачевић.3). 
На партијским састанцима је анализиран целоку-
пан рад у првим оружаним борбама и устанку. 
Ситуација је захтијевала нове напоре и нове при-
преме за организованије и смишљеније борбе про-
тиву окупатора. Непосредан задатак је био да се 
окупатору и домаћим издајницима онемогући фор-
мирање војних формација, па је К П Ј и СКОЈ ин-
тензивно разголићавала подлу политику о изази-
вању братоубилачког рата и позивали народ да не 
ступају у формације италијанске — Ђокове мили-
ције. Партијски еастанци су обично одржавани у 

» ) М и л и ј а и В и д р а с у ч л а н о в и П а р т и ј е с а К о с м е т а , а 
п о п а р т и ј с к и м з а д а ц и м а д о д и ј е љ е н и с у н а р а д у п а р т и ј -
с к у З а б р ц к у ћ е л и ј у . 



С А В О Р Н А К А Т У Н У К Р И В И Д О 

Градишници, а често је био присутан и Богдан Но-
вовић који је знао да у свакој прилици помогне 
комунистима да се сналазе у веома компликова-
ним ситуацијама. У то вријеме као кандидате К П Ј 
прима Максима Д. Бакића и Радуна П. Бакића. 
Као кандидате по задужењу ћелије водио је Мили-
ја Ковачевић. Августа 1941. године за секретара 
партијске ћелије изабран је Вуксан Р. Бакић. 

Половином септембра 1941. године секретар пар-
тијске ћелије саопштава директиву да се у инте-
ресу масовног рада врате у село они герилци који 
то могу. У планини су, послије тога, остали Војо У. 
Бакић, Милица Мушикић, Милија и Видра Кова-
чевић. У то вријеме Милица Мушикић је обавља-
ла знача јније партијске дужности и повремено је 
долазила на терен Забрђа. У септембру брачни пар 
Ковачевић, преко Баља, се пребацује за Метохију, 
а мало послије тога Александар Лалевић одлази у 
Бојовиће да живи и ради. 

У јесен 1941. године у СКОЈ је примљен Мило-
сав Весковић иако глувонијем успјешно је обављао 
све задатке које му је постављала партијска и ско-
јева организација. 

На помолу је четничка организација 

„Ђокова милиција" није имала ни једног регру-
тованог човека из Забрђа. Шта више, о њој се нису 
усуђивали да гласно говоре ни најреакционарнији 
зато што је била омражена у народу због свега 

онога што је заједно с окупатором учинила за 
кратко вријеме постојања. Забрцки реакционери 
„Ђокову милицију" за недјела нијесу раскринкава-
ли, али је нијесу смјели ни отворено помагати 
иако су јој били наклоњени. Те јесени најекстрем-
нији су говорили: „Узећемо пушке и из црна ци-
ганина само да се боримо противу комуниста" . . . 

„За њих није ништа свето. Они спавају и са 
сестрама, а у црквама свашта раде". Оваки иступи 
били су карактеристични у вријеме када се почело 
говорити о четницима и када је реакција почела 
да припрема терен за формирање „војске у отаџ-
бини". Иако је био уплашен од глади, стријељања 
и интернирања, народ Забрђа дуго времена није 
прихватио да у селу формира четничку војну фор-
мацију и организацију. Најпрогресивнији дио се-
ла, под утицај комуниста и скојеваца, а и својим 
слободарским инстиктом наслућивао је да се иза 
четничких застава скрива најподлија издаја и под-
вала. Реакција није одустајала од намере да реали-
зује стратешку замисао окупатора — да развије 
братоубилачки рат и за остварења тога циља он је 
домаћим издајницима ставио све материјале и во ј -
ничке потенцијале на расположење. Реакција се 
свим силама залагала да оствари постављене за -
датке у првом реду да обезбеди што боље ухлебље 
под скутима окупатора. Па ипак су неке околности 
о којима ће доцније бити ријечи' приморале Забр-
ђане да погну главе. 

Пошто су се спустили у село, легализовани чла -
нови К П Ј и СКОЈ-а развили су интензивну поли-
тичку активност у раскринкавању „Ђокове мили-



ције" као прве карике у сарадњи пете колоне и 
окупатора. Политичког дјеловања К П Ј и СКОЈ-а, 
реакција се плашила, јер се обавезала окупатору 
да неће допустити да комунисти развију активност 
против окупатора. Шта више она се обавезала да 
ће се сама разрачунати с комунистима. Своју не-
моћ да изврши своје обавезе морала је да пред 
послодавцима прикрива јер би изгубила поверење 
те не би имала никаквих изгледа да формира сво-
ју организацију и* обезбеди повратак монархије и 
буржоазије послије рата. У то вријеме синхрони-
зовано с активностима главешина да формирају 
четнике у Горњем Полимљу појављује се Павле 
Ђуришић да у име Драже Михаиловића, краља и 
отаџбине формира у Васојевићима „војску у отаџ-
бини". Основни стратешки правци војничког и по-
литичког дјеловања Дражиних барјактара били су 
усмерени на уништење К П Ј и свега напреднога у 
сваком селу, а „против" окупатора ће се борити 
кад за то дође вријеме. У Забрђу је само неколико се-
љана, међу њима интелектуалац Ра јко К. Бакић, 
каеније ађутант П. Ђуришића, тек почетком де-
цембра 1941. године приступило четничком покрету. 
За „војничка питања" четници су ангажовали ма-
јора Андрију Весковића који је у почетку био 
са устаницима и приликом ослобођења Ан-
дријевице са револвером довикивао: „У име 
Комунистичке п а р т и ј е . . . " На њега је завереничка 
буржоаска и издајничка клика извршила прити-
сак не бирајући средства и пријетњи и подвала 
да се прикључи четницима. Пошто је попустио, Ве-
сковић је убрзо постао један од истакнутих коман-
даната у четничком табору. 

У новонасталим сложеним условима, партијска 
ћелија (њени комунисти и скојевци) настоје да што 
темељније здену маску са лица реакције којом је 
хтела да прикрије издају. 

На појаву Павла Ђуришића у Заостру реакција 
и у Забрђу све грлатије застрашује сељане, „закле-
те официре и подофицире" „наређењем из Лондо-
на које им краљ шаље" уз најсвирепије пријетње, 
у име Драже и краља, сада већ од преплашених 
сељана траже да се закуну „на вјерност краљу и 
отаџбини". Реакција постаје све безобзирнија по-
слије стварања четничких организација у беран-
ском срезу, Лијевој Ријеци и Краљским Барама. 
И поред тога К П Ј и СКОЈ у селу успијева да оне-
могући сазивање четничке конференције и спри-
јечава формирање војне формације у селу. У томе 
знатну помоћ Пружају Михаило Ћ. Бакић, Милун 
Вукићевић, Урош Бакић, Ђоко П. Бакић, Душан 
Ј. Бакић и други патриоти села. 

Међутим, погибија партизана на Матешеву и 
Лубницама, неуспео поход на Пљевља (од Забрђа-
на су учествовали Војо У. Бакић и Вуксан Р. Б а -
кић) и четничко силеџијство отвара врата четнич-
кој организацији у селу. Док су тра јали ови доста 
дуги процеси, забрцки партизани учествују у свим 
акцијама које изводи Краљско-требачка чета, од-
носно њени дјелови. 

Појава четничких организација у Забрђу, Сла-
тини и Присоји, захтијевала је од партизанских 
јединица ових села да буду буднији и организова-
нији. Сада су партизани ова три села готово уви-
јек на окупу, постављају страже и мотре на покре-
те „милиције, карабињера, као и четника". Опрез-

ности ради они често мијењају преноћишта која 
су била највише у Кућама Мила Јелића, Томе Зе -
ковића и Богдана Бакића. 

У условима сталне мобилности и непријатељском 
окружењу и његовим уходама К П Ј и њене органи-
зације у ова три села организују политичке разго-
воре на многољудним конференцијама о стању на 
партизанским фронтовима широм земље, о стању 
на источном и западним фронтовима, прорађују се 
прогласи КПЈ, организују бројне приредбе и иг-
ранке. У Забрђу су овакви скупови и сијела н а ј -
чешће одржавана у кући Маце Матове Бакић — 
„Молотовке" како су је сви у селу звали и у кући 
Радосаве Лејове — „Лејовице". Поред осталих, ве-
лики пријатељи партизана су и Јана М. Бакић, Ра -
досава Р. Бакић, Рада У. Бакић, Ђурђа М. Мушикић 
и др. 

Пошто се вратио с Пљеваља, Вуксана Р. Бакића, 
руководство среза одређује за курира између 
Штаба андријевичког батаљона и Штаба комског 
одреда, затим за курира између Штаба комског од-
реда и Главног штаба за Црну Гору и Боку. У исто 
вријеме је и интендант за исхрану Штаба комског 
одреда у Колашину. 

Пошто су учврстили своју организацију у свим 
селима Горњег Лима, Павле Ђуришић и реакција 
припремају замашне војне операције наоружани 
италијанским оружјем, обучени и обувени у ита-
лијанске кошуље и ципеле добро нахрањени из 
италијанских магацина. 

Прва војничка акција у овом смислу почетком 
1942. године је прелазак четника Љуба Минића 
преко Трешњевика. То је изазвало живу активност 
у свим селима и већ је било познато да Павле Ђу-
ришић припрема напад на Колашин. У оквиру мје-
ра Штаба комског одреда, Краљско-требачка чета 
заузима положај на Рудом брду са задатком да на-
падну четничке положаје на Трешњевику. У чети 
су Забрђани: Војо Бакић (комесар чете), Милош 
Д. Бакић, Драгомир Б. Бакић, Радун П. Бакић. Или-
ја Мушикић, Милисав М. Бакић, Микица Вућиче-
вић, Бранко Драговић, Радосав Б а к и ћ и Максим 
Д. Бакић. 

Пошто до напада на Трешњевик није дошло 
чета се лоцирала у подножју Лиса, а одатле је пре-
ко Кључа и Мушовића Ри јеке кренула за Кола -
шин. У Лиси се ранио Милисав М. Б а к и ћ па је и 
он враћен у село. Послије пада Колашина 24. феб-
руара 1942. године чета је водила борбе на Марко-
вом брду, Требаљеву, касније на Подбишћу, Мој-
ковцу и Бјелојевићима. Са четом је био и помо-
ћник комесара Андријевичког батаљона Б а ј о Јо -
јић. Са Бјелојевића је по наређењу руководства 
батаљона и заменика команданта Комског одреда, 
Краљско-требачка чета 1. марта 1942, године вра-
ћена ка долини Лима у састав Андрије-
вичког батаљона. Међутим, када се чета вратила, 
руководство НОП Андријевице било је расформи-
рало батаљон тј. вратило чете и водове на терен. 

„Ђокова милиција" као верни слуга окупатора 
контролишући села — нарочито Слатину и Забрђе 
6. маја 1942. године убила је Милосава М. Бакића, 
студента права кандидата за члана К П Ј у момен-
ту када је извршавао постављени задатак — на 
ливади званој „Баре" између села Забрђа и села 
Слатине. У том периоду четничка организација у 
срезу андријевичком је била потпуни господар си-
туације, а послије заузимања Колашина успостави-
ла је пуну контролу и власт по селима. 



Забрђе под двоструком окупацијом у другој 
половини 1942. године 

Група легализованих партизана у Забрђу: Ми-
лош Д. Бакић, Максим Д. Бакић, Буксан Р. Бакић, 
Марија Мушикић, Радун П. Бакић и др. (чланови 
КПЈ), према утврђеном програму приступила је 
оживљавању скојевске организације и омладине, 
прикупљала је намирнице за илегалце, ширила ви-
јести о стању на фронтовима, раскринкавала чет-
ничку лажну пропаганду о уништењу партизана и 
„пропасти комуниста" итд. Упуства за рад даје Во-
јо У. Бакић који се често спушта у село упркос да-
ноноћним четничким патролама. Више пута се скри-
вао на таван куће Вука Весковића (брата мајора 
Весковића) у којој је било доста дјеце, а да га ни-
ко није открио. Поруке је на јчешће преносио Урош 
Бакић или неко од његове породице. Преко Уроша 
је утврђено мјесто и вријеме састанка 22. јуна 1942. 
године. По договору Максим Д. Бакић је пошао у 
Градишницу и у Јанковој долини одржан је саста-
нак, који је требао да дефинише даље задатке, у 
новонасталој, сложеној ситуацији. На састанку је 
био и Радован Лекић. Међутим, четнички шпијун 
Р а ј к о Стојановић из Трешњева је видио учеснике 

В Е С К О В И Ћ С Т А -
Н И Ш А , р а т н и и н -
в а л и д 

састанка у Јанковој долини и обавијестио прву 
четничку патролу коју је срео. Патрола је бројала 
10 четника коју је предводио Милић Вулић. Била 
је недеља. Тих дана четници су крстарили плани-
нама крупнијим јединицама и потјерама. То је био 
посљедњи дан и посљедња недеља Војовог динами-
чног револуционарног ркивота и рада. Изрешетали 
су га куршуми четничког пушкомитраљеза. Остао 
}е насмијан испод јеле, као увијек у животу, пре-
зирући убице као издајнике а у исто вријеме горд 
на свој партизански позив. Радован је успео да се 
спаси. 

Од тада је забрђска група, а и оне у суседним 
селима, била препуштена сама себи да, такорећи, 
у жаришту четничког барјактарства самоиниција-
тивно одржава континуирани рад са омладином и 
партизанским пријатељима и илегалцима. 

Октобра 1942. године Радован Лекић и Радојица 
Шошкић успостављају контакт с Милом Бакићем 
и Илијом Мушикићем. Преко њих је и организо-
ван, састанак у Жељевици између илегалаца Ра -
дивоја Вукићевића и радована Лекића са Вукса-
ном Р. Бакићем, Максимом Д. Бакићем, Милошем 
Д. Бакићем и Радуном П. Бакићем. На следећем 
састанку били су присутни и Мирко Арсенијевић-
-Глибо и Вуко Тмушић. На овим састанцима утвр-
ђени су правци деловања групе и програм њиховог 
рада. Веза са илегалцима, одржавана је преко Ми-
ла Бакића. У његовој колиби је била партизанска 
база. Склониште за илегалце било је и у кући Све-
тозара Бакића, Марије Мушикић и у кошари у 
Афериму, Илије Мушикића. На овом терену н а ј -
више су се налазили Радивоје Вукићевић, Радован 
Лекић, Ђедо Војводић. Мило и Илија су били по-
годни и за успостављање веза са илегалцима на 
Полици, Коњусима, Трепчи, Речинама итд. 

Забрђска група је имала посебне везе са друго-
вима у Трешњеву, Слатини и Присоји. 

У оквирима ових задатака Вуксан Р. Бакић и 
Радун П. Бакић су били задужени за војна питања, 
Максим Бакић за рад са СКОЈ-ем, Марија Муши-
кић за рад са женама, а Милош Д. Бакић да орга-
низује народноослободилачки фонд и прикупља 
материјална средства за издржавање илегалаца. 
Осим настојања да организација веза функциони-
ше добро, да непрекидно тече рад са СКОЈ-ем и 
омладином, прикупљања хране и информација, ра -
скринкавања четника у њихове сарадње са окупа-
тором, припрема за организовање партизанске де-
сетине, забрцка група је створила услове за пуну 
безбедност илегалаца који су се налазили на под-
ручју неколико сусједних села. У томе је, као и, 
уосталом, групе у суседним селима — Слатини, 
Трешњеву и Присоји, имали пуно успјеха. Од ка -
ко је успостављен први контакт с илегалцима ок-
тобра 1942. године обезбијеђивани су до те мере 
да нико од њих није био ухапшен, нити убијен. 

Рад скојеве организације одвијао се у дубокој 
илегалности. Састанци су се одржавали у избама, 
таванима, скровитим мјестима уз највећу будност 
и конспирацију, а имали су и Васпитни и радни 
карактер. Овим састанцима често је присуствовао и 
Радивоје Вукићевић. Скојеву организацију у овом 
периоду су сачињавали: Милева Мушикић, Драго-
мир Б. Бакић, Владо Бакић, Светозар Бакић, Ми-
лева М. Бакић, Илинка П. Бакић, Станиша М. Ве-
сковић, Вукман Р. Бакић, Вујо Зечевић, Милијана 
М. Мушикић, Зорка Р. Бакић и Михаило Вукиће-
вић — Микица, Радован Т. Бакић и Радуле П. Б а -
кић. 

Кра јем децембра 1942. године формирана је и 
партизанска десетина која је у датом моменту тре-
бала да се повуче из села и ступи у акцију. Десе-
тину су сачињавали: Мило М. Бакић, Илија Муши-
кић, Максим Д. Бакић, Милош Д. Бакић, Светозар 
Р. Вакић, Драгомир Б. Бакић, Микица М. Вукиће-
вић, Вукман Р. Бакић, Милева Мушикић, Станиша 
М. Весковић, Милева М. Бакић, Илинка П. Бакић, 
Вујо Зечевић и Радован Т. Бакић а нешто касније 
и Милорад Кљајић . Блиски скојевској организаци-
ји и партизанском покрету у селу били су Илија Д. 
Вукићевић, Милош Ђ. Бакић, Радосав Т. Бакић, 
Радош М. Бакић и многи други омладинци, боље 
рећи у селу је било веома мало омладинаца који 
су били под утицајем четника или им служили. 



Исто тако, избеглице из Метохије одмах од по-
четка били су актизни у раду за НОБ-у. 

Порази фашистичких снага на источном и за -
падном фронту, порази четника Павла Ђуришића 
у Босни у борбама против партизана почетком 1943. 
године, обеснажили су и компромитовали цело-
купну пропагандно-политичку, па и војничку чет-
ничку организацију. 

Све то изазивало је нескривено одушевљење 
код већине Забрђана, посебно код — омладине. 
Страх од четничке страховладе, која је преузела на 
себе улогу окупаторског зулумћара постепено не-
стаје и он се преображава у сатиру и иронију над 
свим оним што су четници радили, обећавали у сво-
јој пропаганди. Народ се све више збија око пар-
тијске линије коју илегалци развија ју , скојева ор-
ганизација и група легализованих партизана реа-
лизује. Оваква клима омогућава да партијско-по-
литички рад у Забрђу поприми све шире размјере. 
Маја 1943. године у СКОЈ је примљен Милутин Д. 
Бакић а у васпитним скојевим групама организо-
вани: Милош Ђ. Бакић, Рада Ђ. Бакић, Наталија 
М. Вукићевић, Зора Л. Вукићевић, Радош М. Бакић, 
Драгољуб Б. Бакић, Веселин Д. Бакић, Павић М. 

Б А К И Ћ Б . Д Р А -
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Бакић, Дола У. Бакић и други и готово сви ови су 
средином 1943. године примљени у СКОЈ. У овом 
периоду илегалци контактирају и са учесницима 
НОП-а и то са Урошом Бакићем, Милуном Вуки-
ћевићем, Михајлом Ћ. Бакићем, Душаном Ј. Б а к и -
ћем, Михаилом Т. Бакићем и другима. 

Поред тога за потребе народноослободилачког 
фонда прикупљене су знатне количине кукуруза, 
нешто пасуља и неколико хиљада лира. Жито је 
чувано у кући Дуње Бакић, а марта 1943. године 
предато је Милу М. Бакићу. 

Четничка драма у Забрђу 

Почетком априла 1943. године почињу припреме 
за прославу Првог маја . Директива је била јасна. 
Уочи празника рада скојевци Забрђа ће исписати 
пароле на видним мјестима у селу, запалити ватре 

на Желевици и бацањем бомбе огласити одлазак 
забрцке десетине у шуму. Набављена је била боја, 
запаљива течност, бомба. Омладинци су разрађива-
ли план акције. На пар дана испред празника па-
трола од 10 четника са два пушкомитраљеза у зору 
су опколили кућу Душана Бакића, ухапсили и од-
вели његове синове Милоша и Максима. За њима је 
одведена и Марија Мушикић. Вођа ове четничке 
патроле био је Аксо Арсовић, отац злогласног чет-
ника Душана Арсовића. У „барутани" у Краљима 
пашли су се са још четрдесетак омладинаца из 
андријевичког среза под јаким четничким стража-
ма. Сви ухапшени су спроведени у колашински 
затвор, одатле 15. маја 1943. године Максим и Ми-
лош су са групом ухапшеника спроведени за Њ е -
мачку у концентрационе логоре. 

Четничка хапшења нијесу уплашила забрцке 
скојевце. Постављене задатке око прославе празни-
ка рада извршили су скојевци Вукман Бакић, Све-
тозар Бакић, Милутин Д. Бакић и Радош М. Бакић. 

У новоформирани Васојевички партизански ба-
таљон који је касније ушао у састав IV Црногорске 
бригаде као њен 4 батаљон састављен углавном од 
легализованих партизана из Забрђа су око 20. маја 
у његов састав ушли: Илија Мушикић, Драгомир 
Б. Бакић, Бранко Драговић и Микица Вукићевић. 

У намјери да затворе пролаз партизанским једи-
ницама за Србију у Колашину стижу њемачке је-
динице. Оне су у Колашину разоружале четнике и 
мањи дио затвореника са оним бројем који није 
убијен стријељан и није успио да се извуче, одво-
де на Сајмиште у Београд па одатле један дио за 
Њемачку, а други за Грчку. Пошто су четници 
остали без оружане силе, пошто је један дио гла-
вешина интерниран или убијен од стране партиза-
на у Васојевићима је требало брзо дјеловати, како 
би се настали вакуум попунио. Поновно реорганизо-
вање четника и попуну новим људством из Васо-
јевића требало је онемогућити. Због тога је парти-
занско војно руководство одлучило да се као чет-
ничка „стратешка резерва" ликвидира Вуксан Б а -
кић. Група партизана је то и учинила 22. јула 1943. 
године. Овом приликом убијен је отац Мирко и 
брат Бранислав мајор бивше југословенске војске. 
Ова ликвидација је изазвала револт свега што је 
било четнички настројено у Полимљу. Четници су 
тражили освету и појачали су терор над пријате-
љима НОБ-е у селу. 

И поред тога, у селу су скојевци веома активни. 
Секретар актива СКОЈ-а је Вукман Р. Бакић, а у 
организацију СКОЈ-а су и у то вријеме примљени: 
Наталија Вукићевић, Веселин Д. Бакић, Милош 
Ђ. Бакић, Рада Ђ. Бакић, Радош М. Бакић, Драго-
љуб Б. Бакић, Павић М. Б а к и ћ и Момчило М. 
Бакић. 

Кад више ни под заштитом окупатора нијесу 
могли да буду сигурни у своје позиције у Васоје-
вићима, јер су веома брзо почели да се осипају 
њихови редови, четници прибјегавају последњем 
средству — „рогљању". Петнаестог августа 1943. го-
дине Лукачевићева оргија као дивљач су сатерали 
испод Жоле јвице свакога кога су се дочепали и 
окружили митраљеским цевима. Било је доста љу-
ди и из Трешњева. Са припремљеног списка Лука-
чевић је прозвао за батињање неке из Трешњева. 
Као један Трешњевци су дали отпор и Лукачевић 
је морао да устукне. Забрђани нијесу били те сре-
ће. Оне које је Лукачевић прозвао да батина није 
имао ко да заштити. Лукачевићеве брадоње на 



мртво име су пребили Ђока П. Бакића , коме је Лу-
качевић претходно избио зубе, затим Милицу Дра-
говић и Микицу В у к и ћ е в и ћ и Р а б и ј у Б а к и ћ . Чет -
нички војвода ј е жестоко шамарао Михаила Ћ. Б а -
кића ко ји се усудио да п р у ж и отпор. Пошто је оба-
вио своју „патриотску дужност" у Забрђу, Лукаче -
вић је покушао да рогља и у Слатини. Слатињани 
тако нешто нијесу дозволили. 

Инквизиторско понашање, међутим, дало је дру-
гачије резултате у цијелом Васојевићу него што су 
х т ј е л и сами актери и њихови четнички покровите-
љи. Рогљање је изазвало општу одвратност према 
четницима. Овакви поступци отворили су очи и 
многима к о ј и су били завађени. Њ и х о в а схватања 
чојства и ј у н а ш т в а није поистовећивало са морал-
ним ништавилом четника и ц јелокупном њиховом 
„програмском платформом". Сви четнички програ-
ми и циљеви наједном су се н а ш л и разголићени 
пред лицем цијелог народа. Сумњи више није билб" 
— рогљање је показало сву морално-политичку 
трулеж, наказност и људску изопаченост. 

На два мјесеца п р и ј е рогљања, због све с л о ж е -
н и ј и х услова борбе и већег размаха Н О Б - е и све 
већег у к љ у ч и в а њ а Забрђа у токове револуције 
н у ж н о је било да се у селу формира народноосло-
бодилачки одбор. И први НОО села Забрђа ф о р м и -
ран је у Зотином брду јуна 1943. године у услови-
ма илегалног д јеловања . Одбор су сачињавали : 
Урош Ђ. Бакић , Михаило Ћ. Бакић , Мило М. Б а -
к и ћ и Светозар Р. Б а к и ћ . Формирањем Одбора у 
селу ј е отворена з н а ч а ј н а ф а з а разво ја Н О Б - е кон-
солидовање дотадашњих тековина и организова-
ни је усмјеравање даљег развитка у склопу социјал-
них, друштвено-политичких и во јничких кретања 
у Васојевићима. 

Рогљање је огорчило све поштене људе у селу 
да је то олакшало политичко д јеловање и даље 
р а с к р и н к а в а њ е четничке издаје . У тим околностима 
је сазревала и револуционарна свијест о потреби 
беспоштедне борбе и против окупатора и против до-
маћих изда јника , а за једну слободну и независну 
земљу на социјалистичким основ.ама. И омладин-
ци хоће да се боре. 

У октобру 1943. године у IV Црногорску проле-
терску бригаду ступили су: Милош Ђ. Бакић , Ста-
ниша М. Весковић, Радош М. Бакић , Драгољуб Б. 
Бакић , Светозар Р. Бакић , Милета Р. Бакић , Ми-
лосав Р. Божовић , Б р а н к о М. Бакић . У III Санџач-
ку бригаду: Михаило Т. Б а к и ћ . У VII Омладинску 
црногорску бригаду: Милева Мушикић, и Веселин 
Д. Б а к и ћ . У V Црногорску бригаду априла 1944. 
године одлази Костадин Б. Б а к и ћ а тих дана у VI 
Бригаду ступа и Б о ж и д а р В. Б а к и ћ . Милутин Д. 
Б а к и ћ је новембра 1943. године био у посадну чету 
а фебруара 1944. ступа у V Црногорску пролетер-
ску бригаду. 

Почетком 1944. године у посадну чету су били: 
Момчило М. Б а к и ћ и Милан Н. Б а к и ћ . У фебруару 
1944. године у V бригаду ступају И л и ј а Н. М у ш и -
кић, Мило М. Бакић , Милева М. Бакић , и Павић 
М. Бакић . Априла исте године ступили су у V Ц р -
ногорску бригаду Војо М. Б а к и ћ а у VII омладин-
ску црногорску бригаду м а ј а 1944. године, Вукман 
Р. Б а к и ћ . 

Марта 1944. године у IX бригаду су ступили: 
Драгутин Р. Божовић , Радован П. Вукићевић, Мар-
ко П. Б а к и ћ а нешто касни је Зора Л. Вукићевић. 
К р а ј е м 1944. године у IX бригаду је ступио и Сте-
ван Д. Бакић . 

Радуле П. Бакић , марта 1944. године ступио је 
у посебну чету а априла исте године одлази у К о м -
ски одред. Тада је у Комски одред ступио и Радо-
ван Т. Бакић . 

Доласком бригада из Босне у Црну Гору октобра 
1943. године на територији АндриЈ евичког среза по-
чело је организовање парти јских ћелија . Формира-
на је и Краљско-требачка партијска ћелија . Ћ е -
л и ј у су сачињавали новопримљени чланови из З а -
брђа Милева М. Бакић , из Трешњева Милета Пе-
ковић-Цуњо, а из Трепче Јелена Васовић. Децем-
бра 1943. године у К П Ј су примљени: Благо је и 
Ђоко Асановић из Слатине, Мило М. Б а к и ћ из 
Забрђа. 

Конституише се друштвено-политичка заједница 

Готово у исто вријеме са доласком бригада у 
Васојевићима у селу је формиран и први сеоски 
Одбор А Ф Ж . Први предсједник је била Радосава 
Ћ. Бакић , потпредседник Милица Д. Бакић , а се-
кретар Милена (Мика) Б о ж о в и ћ (у село дошла 
августа 1943. године, в јероватно из барског логора). 
Чланови Одбора су биле: Раби ја Б а к и ћ — Муши-
кић, Вења Бакић , Милева М. Б а к и ћ (партијски 
радник), Радосава Р. Бакић , ЈБубица Б. Бакић , Со-
ф и ј а М. Бакић , Миљка М. Б а к и ћ и Ивана Л. Вуки-
ћевић. Милена Б о ж о в и ћ је била и секретар а Ми-
лева М. Б а к и ћ члан Општинског одбора А Ф Ж . 
Неколико дана по доласку бригада у селу је сада 
већ у легалним условима формиран други НОО. 
Сачињавали су га: Мило М. Бакић , Богдан В. Б а -
кић, Милић Весковић, Јован-Мино Мушикић, Урош 
Б а к и ћ и Раби ја Б а к и ћ — Мушикић, а за Срески 
одбор бирани су Душан Ј. Б а к и ћ и Михаило Ћ. 
Бакић . На политичку сцену Забрђа п о ј а в љ у ј у се 
нова имена ко ја су з а с л у ж и л а да буду бирана у 
првим органима народне власти. 

Следеће године 1944. у нови сеоски НОО иза -
брани су: Јован-Мано Мушикић, Милорад Новов-
- Б а к и ћ , Милић Весковић и Богдан Бакић , за оп-
штински НОО: Мило Бакић , а за срески поново 
Душан Бакић . У 1945. години бирани су нови од-
борници и то за сеоски НОО: Јован-Мано М у ш и -
кић, Милован М. Бакић , Радуле П. Бакић , Милић 
Весковић, Богдан Б а к и ћ (предсједник) за општин-
ски НОО изабрани су: Владо Б а к и ћ и Мило Бакић , 
а за Срески Душан Бакић . 

На територији к р а љ с к е општине (Забрђе, Сла-
тина, Присоја, Врањештица и Краље) формиран је 
територијално-партизански батаљон од старијих 
годишта (партизански батаљони формирани су у 
свим општинама у срезу андријевичком). Коман-
дант батаљона био је Душан Ј. Бакић , а комесар 
Б о ж о Војводић, а касни је Јован Ђековић. Задатак 
батаљона је био да обезбеђује села од упада зао-
еталих четничких група, да оправља мостове и пу-
теве, чисти снијег, преноси рањенике, прикупља 
храну и други материјал за војску итд. У ствари, то 
су били батаљони ко ји су били потчињени народ-
ној власти. Батаљон је бројао око 250 људи, а З а -
брцка чета у његовом саставу имала је око 50 људи. 
Командир забрцке чете је био Мило М. Б а к и ћ , а 
комесар Вукман Р. Бакић . 

Процес консолидовања друштвено-политичког 
система као резултат побједе над фашизмом и њ е -
говим помагачима у андријевичком срезу, као и у 
цијело ј Црној Гори, одвијао се у условима одлучу-
јућих операција против немачког окупатора и 



остатака четничких издајника. Организовање дру-
штвено-политичких организација и успостављање 
народне власти захтијевало је дубље конституиса-
ње политичког еистема у Црној Гори. Зато се ин-
тензивно радило на јавном конституисању и органа 
друштвено-политичких организација и органа на-
родне власти републичког нивоа. Кра јем 1943. го-
дине у Колашину је одржан Први конгрес антифа-
шистичке омладине Црне Горе и Боке. С обзиром на 
њену бројност' забрцка омладина је имала право да 
бира три делегата. Изабрала је Раду Ђ. Бакић, На-
талију М. Вукићевић и Веселина Д. Вакић. Оп-
штински одбор омладине делегирао је за овај 
Конгрес Влада Бакића, док је Милева М. Бакић 
представљала Срески одбор омладине. У то вријеме 
секретар СКОЈ-а у Забрђу је био Светозар Р. 
Бакић, а Владо Б а к и ћ је био у општинском руко-
водству СКОЈ-а, затим и у Општинском одбору 
народне власти. 

Прва скупштина ЗАВНО за Црну Гору и Боку 
одржана је 24. новембра 1943. године у Колашину. 
За ову Скупштину Забрђани су делегирали Уроша 
Бакића, Михаила Ћ. Бакића и Илију Божовића. 
Милица Мушикић је присуствовала као секретар 
Окружног комитета СКОЈ-а, члан ОК К П Ј за 
округ Беране, Колашин и Андријевицу. 

За Други конгрес антифашистичке омладине 
Црне Горе и Боке, који је одржан децембра мјесеца 
1944. године забрцку омладину је представљала 
Милијана Мушикић, а јединицу народне обране из 
Гусиња Светозар Р. Бакић. 

Поред тога што су партизанске јединице, послије 
слома италијанског окупатора, дошле у Васојевиће 
и пораза којег су четници претрпјели на овом под-
ручју лимска долина је и даље привлачила немач-
ко-фашистичке фаланге, четнике и балисте, с једне 
стране зато што је Лимска долина релативно и за 
ратне прилике колико-толико издржљив економски 
центар, а с друге што су Немци долином Лима 
имали веома погодан правац за извлачење својих 
јединица из Грчке и Македоније, а дијелом и из 
Србије. Из ових разлога непријатељ је у неколико 
наврата 1944. године покушавао да загосподари 
овим подручјем и у томе није презао ни пред н а ј -
гнуснијим злочинима. Искуство овог народа потвр-
ђује један парадокс: само завојевач који пропада. 
у самртничком трзају, има право на злочине. 
Испред најезде Немаца, четника и балиста народ се 
склањао у збјегове. 

Априла 1944. године испред четника вулнетара, 
балиста и Њемаца који су надирали са правца Б и -
јелог Поља, Пећи и Плава, све партизанско станов-
ништво из беранског и андријевачког среза се 
збило у збјег на Матешеву као и у Колашину. 
Командант Краљско-забрцког збјега је био Душан Ј. 
Бакић. Овом приликом од Забрђана је отишло у V 
бригаду: Мило Бакић, Илија Мушикић, Павић Б а -
кић, Војо М. Бакић и др. Тада су и формирани 
батаљони народне власти за два среза. За коман-
дира једне од три чете именован је Илија Божовић 
(избјеглица из Забрђа). У батаљону су се нашли 
Урош Бакић, Богдан Бакић, Мано Мушикић, Вук-
ман Бакић и Владо Бакић. Када је требало напа-
дати Беране 30. априла 1944. године сви старији су 
били замољени да напусте батаљон. Од Забрђана 
Урош то није учинио већ је заједно са сином Вла-
дом учествовао у нападу на Беране. 

Иако је претходна офанзива Њемаца на Васоје-
виће претрпјела неуспјех, јула 1944. године, они 

организују нову офанзиву испред које се народ 
склања (два пута у планине). Први збјег је био у 
Градишници и Рујиштима крајем јула 1944. године. 
Том приликом балисти су запалили неколико кућа 
у Забрђу. Други налет Њемаца (у седмој неприја -
тељској офанзиви), са балистима, вулентарима и 
четницима био је жесток. Народ се повукао у шуме 
Кривог дола и Јеловице с једним дијелом одступио 
је са трећом ударном дивизијом према Дурмитору 
и Пиви. У овај део збјега (који одступа према Дур-
митору и Брезну) налазе се и неки чланови Среског 
комитета и Среског народноослободилачког одбора 
са предсједником Марјаном Лекићем. Командант 
збјега је био Душан Ј. Бакић, члан Среског НОО. 
Овај збјег се преко Крнова пробијао са Петом 
црногорском бригадом у правцу Мојковца и Берана 
према Андријевици. Балисти, вулнетари са Њ е м -
цима у Забрђу су запалили 31 кућу и без крова над 
главом оставили 209 житеља села. Вук Ј. Бакић, 
Јелена П. Бакић, Радомир Драговић и Ђуро Вуки-
ћевић нијесу успјели да се на вријеме склоне па су 
их балисти ухватили и поубијали на на јзв јерскији 
начин, бацајући их живе у ватру запаљених кућа. 
Овом приликом је у селу Навотина ухваћен, од 
стране четника Милорад Н. Бакић, одборник из 
села Забрђа са малолетним сином Димитријем. 
Четници су га довели у Трепчу где га је стрељао 
лично Леко Лалић, злогласни четнички командант. 
Малолетни син Димитрије-Микуле успио је да 
побјегне и спаси главу. 

Терор није сломио слободарски дух Васојевића 
па ни Забрђа. С великим пожртвовањем у свим 
приликама, омладинке и жене су помагале своју 
војску. Око 30 њих по великој хладноћи, дубоком 
снијегу када су вребали непријатељски куршуми и 
четничка банда преносиле су рањенике са ових 
положаја од Брезојевице до Матешева и Трешње-
вика, пратећи их према партизанској болници. Оне 
су чистиле снијег са путева, одвијале и храниле 
партизанску војску. Међу њима је увијек била и 
Милица Вукићевић-Чађа из Забрђа. 

У последње двије године рата у којима је н а ј -
драстичнија била 1944. година, док су се војске 
укрштале преко Васојевића и Забрђани су попу-
њавали редове партизанских бригада. Осмог маја 
исте године у IX бригаду ступају Милован М. Б а -
кић, Војо М. Бакић, Радован П. Вукићевић, Драгу-
тин Божовић и други. Као пушкомитраљезац Че-
тврте бригаде у жестоким биткама на Ушћу марта 
1544. године Милош Ђ. Бакић. Нешто раније у 
ВрбицИ (у борбама) рањени су Драгомир Б. Бакић, 
Драгољуб Б. Бакић и Станиша Весковић. 

Пошто су преживјеле и последњи непријатељ-
ски налет септембра 1944. године за Забрђане је 
наступио период организовања рада да би створили 
основне услове за живот породицама страдалим у 
рату и отворили су еру обнове и изградње. 

Када се данас осврнемо на све оно што се дого-
дило прије 35 година и на оне славне четири го-
дине НОР-а и револуције прожима осећање див-
љења према породицама које су од 1941. године и у 
на јтежим приликама 1942. и прве половине 1943. 
године, када је у селу оргијала четничка диктатура, 
смогле снаге да пруже уточиште илегалцима, раде 
на организовању партизанског покрета у селу, 
стварају једно од снажних жаришта револуције у 
Васојевићима у очувању славне слободарске тради-
ције села. Само четрнаест породица из села Забрђа 



дало је преко 65 активних учесника у НОБ-у почев 
од 1941. године. 

За развој НОБ-е у селу од интереса је и напо-
менути да су у кочцентрационим логорима у Не-
мачкој интернирци из Забрђа имали видну улогу у 
развијању НОП-а. 

ЧЛАНОВИ К П Ј - у 

а) Предратни чланови 
Војо У. Бакић, Милица М. Мушикић, Вуксан Р. 

Бакић и Милош Д. Бакић, Данило Т. Бакић. 

б) Чланови КПЈ-у примљени у току НОР-а 

Војислав Д. Бакић, Милисав М. Бакић, Марија 
М. Мушикић, Вукман Р. Бакић, Радун П. Бакић, 
Милева М. Бакић, Мило М. Бакић, Максим Д. Б а -
кић, Светозар Р. Бакић, Бранко Р. Драговић, Владо 
У. Бакић, Радуле П. Бакић, Вења У. Бакић, Илија 
Н. Мушикић, Милутин Д. Бакић, Рабија В. Бакић, 
Веселин Д. Бакић, Драгомир Б. Бакић, Станиша М. 
Весковић, Рада Ђ. Бакић, Илинка П. Бакић, Дола 
У. Бакић, Михаило Вукићевић, Вујо Зечевић, Ми-
лева М. Мушикић, Зорка Р. Бакић, Милијана М. 
Мушикић, Павић М. Бакић, Душан Ј. Бакић, Ра-
дош М. Бакић, Богдан В. Бакић, Зора Л. Вукиће-
вић, Милосав М. Весковић, Наталија М. Вукићевић, 
Александар Лалевић, Радован Т. Бакић, Милорад 
П. Кљајић , Илија Божовић, Миљка М. Бакић, 
Момчило М. Бакић, Драгутин Р. Божовић, Радован 
П. Вукићевић, Драгољуб Б. Бакић, Костадин Б. 
Бакић, Милош Н. Мушикић, Милош Ђ. Бакић и 
Милун Л. Вукићевић. 

БОРЦИ НОР-а 1941—1945. 

Војо У. Бакић, Милева М. Мушикић, Милисав 
М. Бакић, Милица Мушикић, Александар Лалевић, 
Марија М. Мушикић, Војислав Д. Бакић, Данило 
Т. Бакић, Милош Д. Бакић, Максим Д. Бакић, 
Владо У. Бакић, Милева М. Бакић, Илија Н. Му-
шикић, Мило М. Бакић, Светозар Р. Бакић, Вук-
ман Р. Бакић, Драгомир Б. Бакић, Благоје М. Б а -
кић, Пуниша Т. Бакић, Милорад К. Вукићевић, 
Милутин Д. Бакић, Станиша М. Весковић, Михаило 
Т. Бакић, Милош Ђ. Бакић, Веселин Д. Бакић, Ра -
дуле П. Бакић, Вуксан Р. Бакић, Момчило М. Б а -
кић, Павић М. Бакић, Радован Т. Бакић, Радош М. 
Бакић, Милан Н. Бакић, Костадин Б. Бакић, Ми-
лета Р. Бакић, Михаило М. Вукићевић, Божидар В. 
Бакић, Драгољуб Б. Бакић, Војин Б. Бакић, Бранко 
Р. Драговић, Радован П. Вукићевић, Марко П. Б а -
кић, Милован М. Бакић, Драгутин Р. Божовић, 
Бранко М. Бакић, Миљан Р. Божовић, Радосав Д 
Бакић, Батрић М. Бакић, Љубомир М. Бакић, Јаков 
М. Весковић, Владимир М. Бакић, Војо М. Вукиће-
Бић, Милосав Р. Божовић, Вуко Ч. Весковић, Сте-
ван Д. Бакић и Милисав С. Вукићевић. 

ПОЗАДИНСКИ РАДНИЦИ ОД 1941—1945. 

Душан Ј. Бакић, Михаило Ђ. Бакић, Милун Л. 
Вукићевић, Урош Ђ. Бакић, Богдан В. Бакић, Ми-
лић С. Весковић, Вења У. Бакић, Рабија В. Бакић, 
Ђоко П. Бакић, Милош Н. Мушикић, Наталија М. 
Вукићевић, Рада Ђ. Бакић, Милка М. Бакић, Зора 
Р. Бакић. > 

П Р И В Р Ж Е Н И Ц И И ПОМАГАЧИ НОП-а ОД 1941— 
1945. ГОДИНЕ 

Милосав М. Весковић, Радосава Р. Бакић, Рада 
У. Бакић, Ђурђа М. Мушикић, Милица Д. Бакић, 
Маца М. Бакић, Милица Р. Драговић, Дуња П. Б а -
кић, Јана М. Бакић, Марица Р. Бакић, Милисав М. 
Весковић, Зора Л. Вукићевић, Нада Ђ. Бакић, Со-
ф и ј а М. Бакић, Магда М. Бакић, Станка Р. Бакић. 

Од септембра 1944. године почињу нормалне 
акције за обнову земље јер од тог периода Андри-
јевички срез је очишћен од окупатора и домаћих 
издајника. Та ј период обнове и изградње каракте-
рише се масовним учешћем сељака у прикупљању 
материјалних средстава за потребе НОВ изградњу 
попаљених кућа, путева, сечи шума итд. Нарочито 
се истичу омладинци и омладинке које су и у току 
1944 и 1945. године радили за НОП као: Боривоје 
М. Вукићевић, Вук Ђ. Бакић, Димитрије М. Бакић, 
Милисав П. Бакић, Лакић М. Бакић, Митар М. Б а -
кић, Ку јо М. Бакић, Мујо М. Бакић, Стана Д. Б а -
кић, Милица Б. Бакић, Деса Р. Драговић, Милун В. 
Бакић, Роса И. Бакић, Радосав П. Вукићевић, Дра-
гица Р. Божовић, Милутин Божовић, Миличко Н. 
Бакић, Љубета И. Бакић, Зарија В. Вукићевић, 
Коса М. Весковић и Милован Н. Бакић. 

Сви ови омладинци и омладинке су узели актив-
ног учешћа у периоду задње фазе рата, као и 
одмах у изградњи порушене земље. Учествују у 
акцијама општинског и среског значаја . Један 
број од њих постаје и члан КПЈ-у , а добар дио 
завршава школе и факултете. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

БАКИЋ УРОША ВОЈО, рођен 1913. године у За -
брђу, код Андријевице (Иванград). Потиче из сиро-
машне сељачке породице. Основну школу завршио 
је у месту рођења, а гимназију са великом мату-
ром у Беранама 1933. године. Врло рано запажен је 
као активиста који се интересовао за марксистичку 
литературу. Приступа напредном омладинском по-

Б А К И Ћ У . В О Ј О 



крету и учеетвује у свим акцијама скојевске орга-
низације Беранске гимназије. 

После завршене гимназије уписао се на Правни 
факултет Београдског универзитета. Због слабог 
имовног стања, Војо као и многи други студенти у 
то доба морао је да обавља разне послове да би 
нешто зарадио. 

Доласком на Правни факултет укључио се у 
напредни покрет, а то је било време живе активно-
сти Покрета у Београдском универзитету. Од 1933. 
године је члан СКОЈ-а, а 1935. године примљен је 
у чланство КПЈ . Врло брзо постао је члан управе 
студентског правничког друштва и Правне заштите 
друштва, која су била у рукама комуниста и пред-
стављала на јснажнија упоришта за деловање Пар-
тије у Студентском покрету. Војо је припадао оној 
групи борбених комуниста, без којих се није могла 
замислити ниједна акција на Универзитету или ван 
њега. Све задатке извршавао је дисциплиновано и 
са кра јњом оданошћу. За њега су директиве Пар-
тије биле светиња. Био је од оних студената рево-
луционара који су врло мало говорили, а много 
радили. Увек је био спреман за окршаје са поли-
цкјом или са противницима револуционарног по-
крета (Љотићевцима, штрајкбрехарима и др.). Због 
учешћа у бројним демонстрацијама и његове рево-
луционарне активности, био је неколико пута хап-
шен и затваран. 

За време ферија—распуста, када је одлазио 
кући, активно је политички радио са омладином. 
За та ј рад посебно је користио омладинске скупове-
-саборе, спортска такмичења, излете, увек са про-
грамом и обавезним политичким информацијама. 
Скупови-сабори одржавали су се на планини Ј е -
ловици, Кривом долу, Кључу и др., где се скупљала 
омладина из неколико срезова (Беранског, Андри-
јевичког и Колашинског). Због револуционарног 
рада навукао је на себе сумњу жандарма, под чи-
јом је непосредном контролом стално био, па су га 
због његове активности хапсили у Андријевици и 
Беранама. 

Пре напада фашистичке Немачке и Италије на 
Југославију, Војо је као наредник-ђак позван по-
четком 1940. године, на војну в јежбу у 38. пешадиј-
с-ки пук у Подгорици, где је остао до кра ја децем-
бра исте године. 

У овом Пуку у то време налазило се на вежби 
неколико стотина комуниста, истакнутих револу-
ционара, као што су његови другови са факултета : 
Вукман Крушчић, Вако Ђуревић, Радован Вука-
новић и многи други, ко ји су се, извршавајући 
директиву Партије, упознавали са техником оружја 
и наоружавали војним знањем, спремајући се за 
предстојећу борбу против непријатеља слободе, с 
јасним програмом борбе за национално ослобођење 
и стварање Социјалистичке заједиице равноправ-
них народа и народности Југославије. За време 
априлског рата 1941. године, Војо је био у истом 
пуку и борио се против Италијанских фашистич-
ких јединица у Албанији. 

Капитулацијом (бивше) старе Југославије и ра-
сулом њене војске, Војо је утицао на многе војнике 
да оружје не бацају, већ исто носе својим к у ћ а -
ма и чувају за наступајуће догађаје, када ће га 
употребити на достојан начин. 

Вративши се у родни крај , Војо постаје један од 
истакнутих организатора оружане борбе у Андрије-
вичком крају . Као члан М.К. Партије од 1936. го-
дине за срез андријевички, организује партијску 

ћелију у селу Забрђу, прикупља оружје , окупља 
мештане и објашњава им политичку ситуацију, 
распламсава код народних маса револуционарни 
дух, говори о потреби борбе која се припрема, рас-
кринкава реакционарне елементе који се з а л а ж у 
да спрече народни устанак избацујући паролу 
„Рано је, треба чекати да се види шта ће бити". 
Руководи војном обуком у раду са омладином и 
оспособљава је да војнички буде спремна и мобил-
на за борбу против окупатора, као и организује 
прве герилске борбене одреде. По задатку М. К. 
Партије формира Забрдски одред. Већ првих дана 
оружане борбе, Војо Бакић се истиче не само као 
искусни руководилац и неустрашив борац, већ и 
као познавалац војне обуке. Као командир герил-
ског одреда истиче се у првим окршајима на Црве-
ним прлима и у борби за ослобођење Андријевице, 
као и у одбрани слободне територије, на коју сз' 
нападале бројне Италијанске дивизије и квис-
линшке јединице. На ослобођеној територији среза, 
нарочито је запажен његов велики допринос у 
организовању Среског народноослободилачког од-
бора (19. јула 1941. године) у Андријевици, као и 
других војно позадинских власти. 

Када су нешто касније устаничке снаге привре-
мено биле у повлачењу, услед нове окупације, Војо 
учествује у поновном окупљању народа, ра з ј ашња-
ва јући им узроке повлачења и посебно у раскрин-
кавању петоколонаша, који су се тада у јачој мери 
активирали. Тада његове организаторске и поли-
тичке способности као члана М. К. Партије, долазе 
још више до изражаја . Предано обављајући пар-
тијске задатке, ради на обнављању и консолида-
цији партијских организација у Срезу, чи ји је рад 
био поремећен у току непријатељске офанзиве, 
окупља симпатизере НОП-а и припрема нове борце 
за попуну герилских одреда, сукобљава се са на-
родним издајницима, одредима италијанске мили-
ције и првим четничким одредима. 

Када је новембра 1941. године формиран Комски 
партизански одред, у чијем је саставу била и чета 
Краљско-требачка, Војо је био именован за коме-
сара ове чете. Као политички комесар чете, истакао 
се својом храброшћу и у нападу на Пљевља 1. де-
цембра 1941. године, када је кроз кишу непријатељ-
ских куршума потрчао да тешко рањеног друга 
Васа Ћулафића изнесе на леђима, да не падне 
непријатељу у руке, дејствовао је оружјем у по-
крету без заклона, и спасао друга. Ванредну храб-
рост и умешност у руковођењу, Војо је показао у 
свим бојевима које је водио против непријатеља — 
италијанских фашиста и домаћих издајника, за 
одбрану слободне територије, а нарочито у време 
III непријатељске офанзиве. После пада Колашина 
и Мијковца, у пролеће 1942. године, главне снаге 
НОП-а почеле су повлачење са подручја Црне Горе. 
По одлуци Партије Војо је заједно са групом ко-
муниста добио задатак да остане на терену. Тада 
је наступио на јтежи период за НОП у Црној Гори. 
Удружене снаге Италије и четника спроводе разна 
зверства према партизанским породицама и симпа-
тизерима НОП-а, убија јући их, одводећи у логоре, 
организујући сталне потере и нападе на партизан-
ске групе-илегалце, који су деловали на терену. 
Радећи као илегалац на терену Среза андријевич-
ког, Војо је одиграо велику улогу успостављајући 
везу са народом, објашњавајући политичку ситуа-
цију, оранизујући мреже и пунктове сарадника и 
демаскирајући четнике. 



Војо је био масовик и као такав доста је у 
герили допринео да се што шире развије акција у 
придобијању народа за народноослободилачки по-
крет. Борио се против ускости и кратковидости 
гледања. Увек је био уверен да у народним масама 
Горњег полимља има довољно напредних снага, 
које ће се отрести четничке море и определити се 
за партизане. Комунистичка партија овога краја , 
која је руководила свим видовима народноослобо-
дилачке борбе, у Воју је имала једног од најути-
ца јнијих чланова. Месеца јуна 1942. године, чет-
ничка јединица, састављена од бивших подофи-
цира, шпијуна и познатих четничких зликоваца, 
упутила се у потеру за групом комуниста—илегала-
ца са Војом Бакићем на челу, који се тада налазио 
у планини Градишници — звано место Коњско. 
Опкољен од четничког стрељачког строја, прихва-
тивши неравноправну борбу, изложен жестокој 
ватри са свих страна, Војо није успио да се из 
обруча извуче. Тако је храбро односно херојски 
погинуо 21. јуна 1942. године. Сахранио га је отац 
са најближом родбином у његовом родном селу 
Забрђу, пошто је осталом становништву било за-
брањено да у томе учествује. Али, народ слободар-
ског Горњег полимља, посебно омладина, кришом 
су обилазили Војов гроб и над њим се заклињали 
да ће наставити борбу до побједе. 

МИЛИСАВ МИЛАДИНОВ БАКИЋ, рођен у За -
брђу 1913. године. Основну школу је завршио у 
Забрђу, а гимназију у Беранама. Био је солидан и 
вриједан ђак. Пошто је завршио матуру уписао се 
на Правни факултет у Београду. У децембарским 
демонстрацијама био је ухапшен и одлежао у за-
ТЕору око мјесец дана. У Београду је и примљен у 
С.КОЈ. Послије капитулације долази у село и при-
кључује се свим акцијама које партија предузима 
на припремању устанка и оружане борбе. Активно 
помаже у идејним и политичким припремама ору-

цима из села увијек на задатку а посебно у раду са 
омладином. У вријеме оживљавања и формирања 
четничких организација, врло активно се ангажује 
на разбијању њихових планова. Учествује у ору-
жаним акцијама, веома је активан у припремама 
програма за разна сјела и скупове. Ушао је у састав 
Краљско-требачке чете и са њоме се упутио према 
Колашину, али се на Лиси несрећним случајем ра-
нио и рањен враћен у село. Шестог матра 1942. го-
дине убила га је „Ђокова" милиција на простору 
између села Забрђа и села Статине на ливаде зва-
не „Баре". Године 1941. био је кандидован за члана 
КПЈ . . 

ВУКМАН РАДОША БАКИЋ, рођен у Забрђу 
1924. године. Члан СКОЈ-а је постао у вријеме 
најтежег четничког терора у селу. Истицао се 
бистрином и способношћу да брзо схвати и учи и 

БАКИЋ М. МИ-
ЛИСАВ 

жане борбе у селу. Допринео је много у раду 
СКОЈ-а на теоретском уздизању на састанцима и 
другим приликама. Учествује у борбама на ослобо-
ђеној територији, односно у њеној одбрани. Послије 
повлачења гериле, Милисав је са осталим герил-

БАКИЋ р. ВУК-
МАН 

сложеније теоретске појмове, као сналажљивост, 
извршавању сложених практичних задатака. По-
елије хапшења старијих другова из Забрђа од стра-
не четника, крајем априла 1943. године, у вријеме 
најинтензивнијих припрема прославе 1. маја, Вук-
ман је знао да подстакне друге скојевце да наставе 
са припремама и обаве постављене задатке око про-
славе. У К П Ј је, за предан рад примљен октобра 
1943. године, и заједно са Милевом М. Бакић, једно 
вријеме били су он и Милева М. Бакић једини чла-
нови К П Ј у селу, у којем је раније било седам 
чланова партије. Одликовао се истрајношћу у од-
брани идеја и ствари за коју се борио. У бригаду 
је ступио 1944. године. Био је делегат вода па затим 
заменик комесара чете у 15. мајевачке бригаде у 
којој је био рањен. Другог јуна 1945. године у Пи-
перцима на Мајевици погинуо је као заменик коме-
сара чете. 

СТЕФАН ДРАШКОВ БАКИЋ, рођен 8. марта 
1924. године у Забрђу, у сиромашној сељачкој по-
родици. Основну школу завршио је у родном 
мјесту. Као и већина младих људи, а он је био је -
дан од њих да се с пушком у руци бори против 
окупатора и домаћих издајника. Ступа као борац у 



Б А К И Ћ Д. СТЕ-
В А Н 

V Црногорску пролетерску бригаду и 5. IV 1945. го-
дине гине приликом ослобођења Сарајева. 

МИЛОШ ЂОКОВ БАКИЋ, рођен је у Забрђу 
1920. године у бројној породици. Послије завршетка 
основне школе остао је да обрађује земљу и по-
маже укућанима и постаје веома вредан и добар 
домаћин. И поред тога што је био веома ангажован 
у обрађивању свог имања, Милош је увијек био уз 
напредну омладину. Та приврженост га није на-
пустила ни у најцрњим данима четничког терора, 
када је био примораван да ступи у редове четника 
села. У СКОЈ је био примљен 1943. године. У Васо-
јевички батаљон ступио је септембра 1943. године, 
а затим у IV Црногорску пролетерску бригаду, и 
као пушкомитраљезац учествује у крвавим окрша-
јима на Ушћу којом приликом је 31. марта 1944. 
године храбро погинуо. 

МИЛЕВА МИЛИЋЕВА МУШИКИЋ, рођена 1923. 
године у селу Забрђе. Основну школу завршила је 

у селу а женску занатску у Беранама. Припада 
групи напредних забрдских омладинаца и омла-
динки, који су још прије рата ширили напредне 
идеје. У свакој прилици се ангажовала у организа-
цији разних приредаба, излета, сабора итд., да би 
у тим приликама и политичко деловање било што 
успешније. Милева је у свим тим акцијама врло 
г.ктивно учествовала. Прије рата припадала је Ско-
јевској васпитној групи. Била је врло активна у 
прикупљању прилога за избеглице са Космета, које 
је организовала К П Ј среза. Са својим сестрама 
била ј током на јцрњих година терора једна међу 
истакнутим омладинцима и као таква сигуран осло-
нац илегалцима који су боравили у Слатини. 

МИЛОРАД КОМНЕНОВ ВУКИЋЕВИЋ, рођен 
1917. године у Забрђу у сиромашној сељачкој поро-
дици. Припадао оној генерацији омладинаца која 
је увијек стремила да се ослободи биједе и сиро-
маштва. Као и већина младих у селу са одушев-
љењем је поздравио позив на оружану борбу и 
своје голе груди истурио је пред окупаторске ци-
јеви приликом напада на Андријевицу. Био је по-
кошен 17. VII 1941. године и један је од првих 
жртава народноослободилачког рата у андријевич-
ком срезу. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

РАДЕ ДЕЈОВ БАКИЋ, рођен је у Забрђу 1896. 
године у сељачкој породици. Учествовао је у 
13-јулском устанку у борбама, на фронту према 
Плаву. Испред казнене експедиције склонио се као 
и многи сељани. Обманут непријатељском пропа-
гандом да ће свака кућа бити спаљена коју експе-
диција нађе затворену, вратио се да кућу отвори и 
приликом бјегства био је ухваћен од непријатељ-
ске патроле. Паторла га је епровела до куће, кућу 
запалила а њега одвела у затвор у Андријевицу. 
У затвору је преноћио, и сјутра дан је био стри-
јељан. 

БЛАГОЈЕ М. БАКИЋ, рођен у Забрђу 1922. го-
дине. Послије завршетка основног школовања од-

МУШИКИЋ . м . 
М И Л Е В А 

Б А К И Ћ БЛАГОЈЕ 
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лази у Ваздухопловну подофицирску школу и по-
стаје пилот стрелац и радиотелеграфиста. Још као 
дечак истицао се бистрином и склоношћу за војни 
позив. Шестог априла 1941. године извршио јв 
часно свој постављени задатак — успјешно је бом-
бардовао аеродром Арад у Румунији и при поврат-
ку био нападнут од стране шемачких ловаца изнад 
села Ш а ј к а ш и у Војводини. У неравноправној бор-
би (како очевидци причају) која је тра јала око 
један час, Благоје је са својим друговима оборио 
један њемачки авион, али је митраљеским р а ф а -
лом био погођен и у ваздуху запаљен и Благоје је 
са још два своја друга, Радовић из Хрватског Кар -
ловца и Зеленика из Приједора погинуо. Захваљу-
јући архитекти Младену Момчиловићу, истакнутом 
родољубу и патриоти (уједно и аутору споменика) 
и организацијама Савеза бораца с. Ш а ј к а ш а и 
Новог Сада подигнут је у с. Шајкашима велелепни 
споменик Благоју Бакићу и његовим друговима у 
знак признања и с јећања на ове храбре и неустра-
шиве борце који су јуначки дали животе за част и 
слободу своје отаџбине. 

ПУНИША ТОМИЧИН БАКИЋ, рођен у Забрђу 
у сиромашној сељачкој породици, прије рата за-
вршио пилотску школу и постао пилот стрелац. 
Још од своје младости био је немиран и као дјечак 
а и касније као пилот. Његове смјеле акробације у 
ваздуху биле су познате многим његовим колегама 
јер је важио као веома енергичан и добар пилот. 
Према причањима његових другова и познаника 
преживјелих из рата погинуо је 6. IV 1941. године 
у борбама између Скопља. Храбро се супротставио 
бројно надмоћним Њемачким ловцима. Био је пого-
ђен у ваздуху и запаљен. Његови посмртни остаци 
још нијесу пронађени мада се на томе нешто пре-
дузело. 

МИЛОРАД НОВАКОВ БАКИЋ, рођен у Забрђу 
1906. године. Од почетка устанка његове симпатије 
су биле на страни НОБ-а . Учествовао је у одбрани 
слободне територије на Брезојевице и друге поло-
жа је . У на јтежој ситуацији четничке диктатуре 
сачувао је своје поштење и човекољубље и као 
добар патриота изабран је 1944. године у НОО села 
Забрђа. Године 1944. четници су га ухватили у селу 
Навотину са малолетним сином Димитријем. Чет-
ници су их довели у село Трепчу. Милорада су ве-
зали за шљиву а сина Димитрија вратили да тражи 
пиштољ који је негдје уз пут Милорад одбацио, а 
код њега је нађена дозвола за ношење оружја . У 
том моменту на њемачком мотору наишао је Леко 
Лалић четнички командант. Пришао је везаном 
Милораду и питао га чија је борба поштенија. 
Милорад је одговорио: „Партизани се боре против 
окупатора, ви сте њихове слуге". Четнички злико-
вац је без оклијевања са два метка убио Милорада. 
Кад му се син врати четници су га провели поред 
мртвог оца. Пуким случајем његов малолетни син 
успио је да побјегне и спаси главу. 

ПУШО КЉАЈИЋ, у Забрђе је боравио као из-
б.јеглица код своје родбине у кући Воје Вукиће-
вића. Четници су га ухватили на Кривом Долу и 
стријељали. 

РАДОМИР ДРАГОВИЋ, рођен у Гусињу 1887. 
године. Прије рата живио у селу Забрђе на имању 
своје жене Милице. Важио је као поштен и скро-
ман човјек. 1944. године приликом наиласка казне-

не експедиције био је ухваћен на мјесту Равни од 
етране балиста. Доведен на мјесто Торак и убијен. 
Истог дана су му балисти и кућу запалили. 

ЂУРО ВУКИЋЕВИЋ, рођен у Забрђу 1896. го-
дине. Приликом одступања Немци су га ухватили 
у месту Водице изнад Забрђа и ту убили августа 
1944. године. 

ВУК ЈОСОВ БАКИЋ, рођен у Забрђу 1896. го-
дине. Августа 1944. године ухватили су га балисти 
и вулентари у селу близу његове куће, убили га а 
потом запалили његову кућу а њега бацили у 
ватру. 

ЈЕЛЕНА ПЕРИШИНА БАКИЋ, рођена 1890. го-
дине. Августа 1944. године ухваћена од стране ба-
листа и вулнетара убијена и у кући запаљена. 

ВУКОТА Б. ВУКИЋЕВИЋ, рођен у Забрђу 
1929. године. У новембру 1943. године, погинуо од 
бомбе несретним случајем на Краштици-Лугови. 

СПИСАК ОДБОРНИКА СЕЛА З А Б Р Ђ А БИРАНИХ 
У ТОКУ НОБ-а ОД 1941—1945. 

а) Средски НОО: 19. јула 1941. године на првој 
оснивачкој скупштини у Андријевици изабран је 
илегални НОО — за члана овог НОО из Забрђа 
изабран је: 

1) ДУШАН Ј. Б А К И Ћ 

б) Сеоеки НОО: села Забрђа илегално изабран на 
Зотином брду јуна 1943. године, сачињавали су га: 

1) Б А К И Ћ Ђ. УРОШ, 
2) Б А К И Ћ Ћ. МИХАИЛО, 
3) Б А К И Ћ М. МИЛО, 
4) Б А К И Ћ Р. СВЕТОЗАР. 

в) Сеоеки НОО: села Забрђа легални — 12. децем-
бра 1943. године изабран је сеоски НОО кога су 
сачињавали: 

1) Б А К И Ћ М. МИЛО, 
2) Б А К И Ћ Ђ. УРОШ, 
3) Б А К И Ћ Б. БОГДАН, 
4) ВЕСКОВИЋ М. МИЛИЋ, 
5) МУШИКИЋ Т. МАНО, 
6) Б А К И Ћ Р. Р А Б И Ј А тада МУШИКИЋ. 

г) У општински НОО истовремено су изабрани: 

1) Б А К И Ћ М. МИЛО, 
2) МУШИКИЋ Н. МИЛОШ. 

д) Среоки НОО 1943. године изабрани су: 

1) Б А К И Ћ Ј. ДУШАН, 
2) Б А К И Ћ Ћ. МИХАИЛО. 



ђ) Сеоски НОО — 1944. године изабрани су: 

1) ВЕСКОВИЋ МИЛИЋ, 
2) МУШИКИЋ МАНО, 
3) Б А К И Ћ Б. БОГДАН. 

е) Општински НОО — 1944. године изабрани су: 

1) Б А К И Ћ М. МИЛО. 

ж) Срески НОО 1944. године изабрани су: 

1) ДУШАН Ј. БАКИЋ. 

з) Сеоски НОО 1945. године изабрани су: 

1) МУШИКИЋ Т. МАНО, 
2) Б А К И Ћ М. МИЛОВАН, 
3) Б А К И Ћ П РАДУЛЕ, 
4) ВЕСКОВИЋ МИЛИЋ. 

и) Општински НОО 1945. године — изабрани су: 

1) Б А К И Ћ М. МИЛО, 
2) Б А К И Ћ У. ВЛАДО. 

ј) Срески НОО 1945. изабрани су: 

1) ДУШАН Ј. БАКИЋ. 

ОФИЦИРИ НОР-а И РЕВОЛУЦИЈЕ 
ОФИЦИРИ 

Војислав Д. Бакић, пуковник. Александар Г. Ла -
левић, пуковник, Данило Т. Бакић, пуковник, Ма-
рија М. Мушикић, војни службеник V класе. 
Бранко Драговић, пуковник, Бакић Т. Михаило, 
мајор, Радош М. Бакић, потпуковник, Радован Т. 
Бакић, потпуковник, Милева М. Бакић, капетан, 
Милета Р. Бакић, мајор, Драгутин Р. Божовић. 
мајор, Милутин Д. Бакић, поручник, Констадин Б. 
Бакић, капетан, Веселин Д. Бакић, капетан I класе, 
Микица М. Вукићевић, капетан, Радован П. Вуки-
ћевић, капетан, Милорад Кљајић , потпуковник, 
Бранко Д. Бакић, потпуковник, Петар Н. Вукчевић, 
потпуковник, Војислав М. Бакић, капетан. 

ПОПАЉЕНЕ КУЋЕ У З А Б Р Ћ У 

Бакић Ђ. Уроша, без крова остало 7 чланова, 
Мушикић М. Ђорђија, без крова над главом остало 
6 чланова, Бакић М. Раде, без крова остало 5 чла-
нова, Б а к и ћ П. Ђока, без крова остало 13 чланова, 
Бакић В. Станојка, без крова остало 5 чланова, 
Вукићевић М. Воја, без крова остало 9 чланова, 
Бакић С. Тодора, без крова остало 7 чланова, Р а -
домира Драговића, без крова остало 7 чланова. Б а -
кић Спасоја, без крова остало 14 чланова, Бакић 
Перише, без крова остало 6 чланова, Бакић Милете, 
без крова остало 7 чланова, Бакић В. Мила, без 
крова остало 2 члана, Весковић Милића, без крова 
остало 8 чланова, Б а к и ћ Ј. Вука, без крова остало 

7 чланова, Вукојевић Ђока, без крова остало 7 чла -
нова, Вукићевић Л. Милуна, без крова остало 4 
члана, Бакић Ј. Душана, без крова остало 10 чла-
нова, Бакић И. Пољке без крова остало 7 чланова, 
Бакић П. Ћире, без крова остало 6 чланова, Вуки-
ћевић Петра, без крова остало 6 чланова, Божовић 
Радомира, без крова остало 7 чланова, Бакић Арса, 
без крова остало 2 члана породице, Вукићевић Ми-
лисава, без кроза остало 6 чланова, Бакић С. Р а -
дуна, без крова остало 12 чланова, Бакић Натка, 
без крова остало 4 члана, Бакић Алексе, без крова 
остало 5 чланова, Бакић В. Станојке, без крова 
остало 5 чланова, Бакић А. Миле, без крова остало 
6 чланова, Бакић П. Миливоја, без крова остало 7 
чланова. 

У току народноослободилачког рата у Забрђу је 
запаљена 31 кућа и остало је без крова 209 чланова 
породице. 

Р А Њ Е Н И У ТОКУ РАТА 

Бранко Р. Драговић, Драгољуб Б. Бакић, Стани-
ша М. Весковић, Радош М. Бакић, Веселин Д. 
Бакић, Радуле П. Бакић, Александар Лалевић, 
Милован М. Бакић, Милева М. Бакић, Илија М. 
Мушикић, Драгомир Б. Бакић, Јаков М. Весковић, 
Момчило М. Бакић, Милан Н. Бакић, Б а к и ћ Б. 
Драгомир и Вукићевић Н. Илија. 

ДОПРИНОС З А Б Р Ђ А НОП-у 

Ако се на кра ју изврши рекапитулација из које 
се може видјети учешће села Забрђа у НОП-у у 
бројкама изгледа овако: 

ЧЛАНОВА К П Ј - у 

Примљених за чланове К П Ј - у прије рата 5, а у 
току рата 47. 

УЧЕСНИКА У НОП-у 

Бораца 55, позадинских радника 14, помагача и 
приврженика 16, погинулих у току рата 9, жртава 
фашистичког терора 9. Из рата изашло официра 24, 
учествовало је у народној власти 12 одборника и 
рањено 15 бораца. 

МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ 

У току рата у Забрђу је запаљено 31. кућа, а 
остало је без крова над главом 209 чланова поро-
дице. 

Обрадили: — Војо Д. Бакић, 

Бранко Р. Драговић, 
Мило Бакић, 
Милева Бакић и 
Владо Бакић 
Милош Д. Бакић 
Михаило Т. Бакић 



ДУШАН Ј. БАКИЋ, рођен је 1894. године у селу 
Забрђу у породици која је својим животом и радом 
гајила принципе чојства и јунаштва. Одгојен у 
таквој породици Душан је војник у I Светском 
рату. 

Припадао је од почетка страначких борби ре-
публиканској странци и опозицији у свим изборима 
противу Јерезе. Таквим опредељењем утицао је на 
бројне еељаке у селу и даље да гласају кандидате 

Б А К И Ћ Ј . 
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са листе опозиције. Својим животом и радом утиче 
на своју бројну породицу да се укључе у напредни 
омладински покрет. 

Од првих дана 1941. године учествује са својом 
породицом на страни НОП и Револуције и као а к -
тивни борци остају до завршетка рата. У 13-то јул-
ском устанку 1941. године Душан активно учест-
вује са два сина. Као угледног човека и једног од 
првака нашег вође, на великом збору бирају га на 
К њ а ж е в ц у 19. дула 1941. године у Срески народно-
ослободилачки одбор. То је признање Душану за 
све што је до тада као човек учинио за развој де-
мократских идеја у бившем андријевичком срезу. 

У вријеме појаве четничке организације Душан 
је учинио све да до исте не дође достојанствено се 
борећи да онемогући издају. Упоран и достојанствен 

је био и у оним данима када је четничка организа-
ција у Васојевићима попримила широке размере и 
својим ставом допринео да се спаси што се спасти 
може. Од веома је великог значаја за сво то време 
1942. и 1943. године за бројне његове познанике на 
којој страни стоје Душан Бакић и његове породице. 
За њега и његову породицу је била тешка погибија 
илегалца Воја Бакића, тежа утолико што је сва-
кодневно од ближих рођака четника доживљавао 
ликовање и увреде, денуцирање и терор. 

У на јтежим данима за живот и рад илегалаца 
Душан је са четири сина био база и носиоц свих 
илегалних акција и рада. Био је уточиште 
друговима Радовану Лекићу, једно време 
Воју Бакићу и другим. Никада Душан Бакић није 
посустао нити губио поверење у НОП већ је на-
против својим одлучним и зналачким поступцима 
уливао поверење и веру у НОП. 

Долазак првих бригада дочекао је спреман са целом 
породицом да се још активније укључи у НОБ. 
Тих дана је формиран и партизански територијални 
батаљон (у састав су ушли борци села: Забрђа, Сла-
тине, Приеоје, Врањаштице и Краља) када је пос-
тављен за команданта и остаје до његовог расфор-
мирања. 

После коначног ослобођења Андријевице изабран 
је за повереника Пољопривреде Среског народно-
ослободилачког одбора када је и примљен у КПЈ. 
Кратко време иза тога упућен је по задатку у Ма-
кедонију а после неколико месеци враћен је где се 
укључује у изградњу попаљеног краја . Истовремеко 
ради на организовању народне власти у селима 
андријевачког среза. Колико је Душан био спреман 
на извршавању разних еложених задатака говори 
и то што се као угледан и веома поштован човек 
прихватио да као командант радне бригаде учест-
кује на изградњи пруге Никшић-Титоград. По по-
вратку са изградње пруге умро је 25. марта 1948. 
године у 54 години живота. 

На дан сахране представници власти и много-
бројни поштоваоци Душана Бакића одали су дужну 
захвалност човеку који је у границама својих мо-
гућности учинио све за добро његовог краја , за 
слободу и права свих поштених људи наше Домо-
вине. Његовом смрћу отишао је из свога кра ја 
]едан од оних људи на цијим су се лиховима вас-
питавале миоге генерације бившег андријевачког 
краја . 

НАЈДРАЖА БОРБА МИ ЈЕ НА ЦРВЕНА 
ПРЛА 1941. 

Године 1940. био сам на одслужењу кадровског 
рока у Подгорици, сада Титограду. Служио сам у 
38. пешадијском пуку. Сјећам се једне политичке 
акције. Дошла је директива из митраљеске чете, у 
којој је био и Радован Лекић, као поднаредник или 
наредник. Пренио је у наш батаљон директиву да 
се штрајку је , да се не прима храна, да се пева ју 
револуционарне песме, нарочито о Русији — Со-
вјетском Савезу. То је било 1940. године. Ми смо у 
38. пешадијском пуку били у логору под шаторима 
у Дољанима. Ја и још неки другови били смо н а ј -
млађи по годинама. Приликом поделе хране позва-
ли су нас да станемо испред подофицира, који су 
увек били на челу водоза приликом пријема хране. 
Међутим, ја сам одбио да примим храну, јер сам 

схватио значај те директиве. Пред нама су били 
пољски казани. Први вод три пољска казана. Под-
поручник ми је узео име и презиме и генералије. 
Прошло је десетак дана, све су нас позвали у ш а -
тор и осудили нас. Преко дана су се пјевале рево-
луционарне пјесме и играло се коло. После недељу 
дана спровели су нас у први батаљон. Био је неки 
Јовановић командант првог батаљона, капетан прве 
класе, који је учествовао у НОВ, видио сам га као 
пензионисаног пуковника. У тој групи која је до-
лазила у Тузи, видео сам покојног Вукмана К р у ш -
чића, Милована Лисичића, дипломираног правника 
из Колашина, Радоја Зоговића од Мурине, Гојка 
Ђорђевића од Мурине. Колико се сјећам спровео 
нас је наредник ђак, чије име не знам, мислим да 
је био из Колашина, спровео нас је у затвор. Ово 
закључујем по томе када му је поставио питање 
Вукман куда нас водите, прије овога су нас разду-



жили са пијуцима, ашовима, чак и са цокула су 
нам поскидали и пертле и као заробљенике су 
спровели у касарну, која је у то време била празна, 
јер су је сви напустили због бомбардовања, сем 
једне јединице, једног батаљона који су обезбеђи-
вали стражарска мјеета. Сјећам се на њиховом 
челу био је мајор Мишић у гарнизону у Подгорици. 
Меденица је рекао другу Кручићу, идете за неко 
оружје. Међутим, то није била истина, одвели су 
нас у празне касарне, поЗ&тварали посебно сваког у 
празне просторије и празне канцеларије, да се 
уопште не можемо договарати један с другим. 
Предати смо тада активном поручнику војно-суд-
ском Душану Арсовићу. 

Први пут сам тада упознао поручника Арсовића. 
Код њега је био и резервни поручник, који ми је 
куцао на писаћој машини. Узео ми је генералије и 
саслушавао ме, ко сам и шта сам, шта имам од 
школске спреме. У том моменту наишао је Михаило 
Ћиров Бакић, адвокат, његов школски друг. Кад је 
ушао на врата, питао је: „Је ли, Дуле, (није га ни 
по чину ословио) што ће овај мој земљак код 
тебе"? Он се толико развикао на њега рекавши му 
притом да ће га са четвртог спрата бацити доле 
наглавачке и рекао му: „Марш напоље, битанго!", 
иако је Михаило био тада резервни поднаредник-
-ђак. Провели смо у том затвору око месец и по 
дана. Тада сам се ја разболео и добио маларију. На 
обали Мораче терали су нас да тучемо у оне сти-
јене са ашовима поред обале. Интелектуалци су 
падали у несвијест од умора и сунца, ми земљорад-
ници смо издржавали те муке нешто лакше од 
других. Послије тога мајор Мишић са наредником 
донио је хљебове и сир у кантама. Рекли су нам да 
идемо у прекоманду и одржали нам говор, како смо 
се ми поправили, да не смемо да се бавимо никак-
РОМ политиком док смо у униформи, итд. Нешто је 
Гојко Ђорђевић, не дижући се с патоса, рекао ма-
јору, не ословивши га како треба. Рекао је да зна 
какве су то прекоманде, да њему није први пут, да 
иде у прекоманду. Они су нас тада спровели у Са-
рајево, а из Сарајева у Пљевља. У Пљевљима смо 
остали још мјесец и по дана, значи укупно око три 
мјесеца. У Пљевљима смо нашли активног официра 
Михаила Драговог Вукићевића, он је био активни 
потпоручник у гарнизону Пљевља. Он нам је до-
носио цигарете кријући, у пакетима, на чему смо 
му били веома захвални. Послије смо дошли у Ко-
лашин. 

УСТАНАК 
Одржан је састанак 16. јула 1941. године у шљи-

вику Илије Вукићевића, сада становника Савина 
села. Тога дана уочи 17. јула, имали су састанак и 
највиши руководиоци ненародног режима, боље 
рећи петоколонаши, на челу са Вуксаном Бакићем. 
Те вечери, он је присуствовао са једном групом тих 
старијих истакнутих људи, ко ји су њему били при-
вржени. Састанак је сазвао Војо Бакић. Ту је во-
ђена дискусија о устанку. 

На овом састанку дошло је до жучне препирке 
између Воја Бакића и Вуксана Бакића. Вуксан је 
говорио, да је још рано за устанак и да су то ж у -
токљунци, мислећи притом на Воју и остале сим-
патизере КП, да је глупост носити се са великом 
италијанском и њемачком империјом, да смо ми 
голи и боси, да немамо никаве моћи, нити било 
какве могућности. 

Војо се упуштао са њим у жучну препирку. Р а -
дун Бакић такође, као и остали чланови Партије, 

Милош Бакић, Максим Душана Бакић. То су све 
били људи одани Комунистичкој партији и супрот-
стављали су се ставовима Вуксановим и његових 
истомишљеника. 

Поред Вуксана Бакића, на том скупу био је и 
Арсо Бакић и стари Видић, као и шумар Вукић 
Вукићевић, све Вуксанови истомишљеници. 

Војо Бакић је жестоко реаговао на Вуксанове 
ријечи „жутокљунци" рекавши му да не вријеђа и 
да пази шта говори и како се понаша. Војо је на-
гласио да ко није за борбу против окупатора пред-
ставља непријатеља и издајника црногорског а и 
цијелог југословенског народа, да је снага у на-
шем народу и нашем јединству, да је ту јачина и 
моћ нашег покрета, без обзира што смо ми голи и 
боси и без оружја . Отприлике и Радун Бакић гово-
рио је слично као и Војо, иако му је то био рођени 
стриц. 

Никакав договор се на том састанку није могао 
постићи нити било какав за једнички став. Ми смо 
послије тога напустили та ј састанак и отишли сво-
јим кућама. То је било око поноћи. Таман смо 
легли да спавамо кад стиже глас да се дижемо и 
да идемо на зборно мјесто Орница—Аферим. Са-
стали смо се те вечери послије пола ноћи на овој 
орници. Сачекали смо се на Трешњи код шума. Нас 
Забрђана било је око 7 или 6 људи, знам их пои-
менца и данас их је доста живих. Сјећам се да је 
био покојни Војо У. Бакић, Вуксан Радошев Бакић, 
Душан Драговић, Ацо Лалевић, Милош Душана Б а -
кић, Максим Душана Бакић. Ми смо дошли код 
Трешњеваца пошто су они ликвидирали групу 
Италијана са колима. Дошло је 19 Трешчана. Не 
бих тачно могао рећи колико је било Трешњеваца, 
чуо сам да их је било 13. 

Борба је почела у свануће, у расвит на Црвена 
Прла, јер је тада могло да се употреби оружје. Ми 
смо се и даље пребацивали, неко је пристизао и 
тада су нас Италијани примјетили. Сјећам се добро 
да је на јприје опалио пиштољем окупаторски офи-
цир који је био на челу колоне, из „берете". Опа-
лио је у ваздух због великог растојања. 

Нас забреке партизане повео је у прву борбу на 
Црвена Прла, гдје је пукла и прва пушка, познати 
комуниста и угледан човјек и руководилац Војо 
Бакић. Ми смо се уздржавали од пуцања док се 
они не примакну ближе, како нам ниједан не би 
утекао. То нам је савјетовао Војо. Међутим, неки 
од нас, вјероватно млађи, опалили су кад је не-
пријатељски официр почео да пуца. Тада смо и ми 
отворили ватру, чуо се и наш пушкомитраљез 
„брно" на коме је био Вуксан Р. Бакић. Остали су 
имали пушке. Било је и људи који нису имали ни-
какво ватрено оружје, као Ацо Лалевић, коме сам 
ја после борбе дао пушку. Ту је пало неколико 
мртвих Италијана а било је и рањених. Поред пута 
се налазила жива ограда, те су се многи Италијани, 
б јежећи главом без обзира, повриједили на том 
трњу. Ја и Радун Бакић сишли смо код куће Ра -
дисавове, на цесту код рањених Италијана. Итали-
јански официр се вратио назад у правцу Ситне 
Луке, са намјером да нас обиђе. Ми смо узели 
пушке и наоружали оне који нису имали оружје. 
Трешњевци су били ближе Ситној Луци, а ми смо 
били на брду изнад њих. Ту се нашао и Цуњо. Он 
је повео официра и заробљене Италијане. 

Мислим, колико се данас могу сјетити, да је 
било 15—18 заробљених Италијана, неколико мрт-
вих који су остали поред пута. Око њих се нисмо 
много задржавали, сем што смо покупили оружје . 



У Андријевичком партизанском батаљону 1943. 

На дан 3. маја 1943. године формиран је андри-
јевички партизански батаљон на Зелетину. Коман-
дант је био Видо Шошкић а комесар Тодор Војво-
дић. 

Батаљон је почео са акцијом. Нападали смо на 
Зориће и друга четничка упоришта. У Зорићима је 
био напад на жандармеријску станицу. Ми смо већ 
негдје половином маја по директиви Окружног ко-
митета пошли преко Беласице и Шишка ка Дурми-
тору. Тодор Војводић се повезао са пролетерима на 
Дурмитору. 

Прва акција послије нашег доласка из пљеваљ-
ског и бјелопољског среза била је на Лису. Њемци 
су наишли са правца Чакора. Имали су седам или 
осам мртвих, било је и неколико рањених, а ми 
смо изгубили доброг борца Крџић Милисава. 

Дошло је до спајања андријевичког батаљона и 
беранског са групом партизана (око 30). Дошло је 

и до измене руководства. За команданта је постав-
љен Никола Шекуларац а за комесара Тодор Вој-
водић. Видо је постављен за команданта батаљона 
а замјеник комесара био је Саво Митровић — 
„Мали". 

У борби за Заостру ухватили смо живог заме-
ника команданта четничког корпуса, Миливоја 
Обрадовића. Код њега је пронађена архива. У тој 
архиви пронађен је и акт у коме је стајало да је 
Дража Михаиловић поставио Вуксана Бакића за 
министра правде. 

У том периоду батаљон је извршио и низ других 
акција. Организоване су и специјалне групе за раз-
не задатке. Једна од њих била је и специјална 
група која је извршила задатак и ликвидирала 
команданта четничког среза Мирка Вуковића у 
Лушцу. Батаљон је ликвидирао и познатог петоко-
лонаша Мирка Јочића и групу албанских квис-
линга. 

Б Р А Н К О ДРАГОВИЗ 

КРАЉЕ 

Слободарске идеје продирале су у Краље, оно-
лико и онако, како су оне продирале у Црну Гору. 
Против апсолутизма краља Николе било је спон-
таних и организованих отпора и сви су угушени у 
крви. Чувена „колашинска" афера није мимоишла 
ни Краље. Петар Ђиновић, командир Барске чете 
у чину поручника, пришао је организацији за свр-
гавање краља Николе са власти. Петар је био 
главни повереник за територију горњег Полимља. 
Петар је са Барском (Баре Краљске) четом пошао 
у Равно Краље да заузме слагалиште муниције — 
барутану. Преуранио је јер није синхронизовао са 
другима. Заузимање Барутане није успјело. Ухап-

С Е Л О К Р А Љ Е 

шен је са Михаилом Јојићем, барјактаром Барске 
чете и Радисавом Рачићем, из села Слатине. Њ и -
хово хапшење је имало утицај на цијелу организа-
цију у Црној Гори. На великом суђењу у Кола-
шину, осуђени су на смрт. Доведени су и стрије-
љани у Андријевици 30. септембра 1909. године. 

Тада је ухапшен велики број људи из Андрије-
вичког краја . Многи су осуђени на велике вре-
менске казне, чак и до двадесет година робије. Из 
села Слатине осуђен је највећи број људи, међу 
њима и Радомир Кићовић. Суђени су Кићовићи, 
Асановићи и други. У срезу подгоричком у овој 
афери су двојица стријељаних. Ухапшено је пуно 
људи и из других крајева Црне Горе (Пипера, Бра -
тоножића, Куча и др.). ( 

Познато је да је Петар Ђиновић учествовао у 
свргавању Александра Обреновића. 



На првим парламентарним изборима послије 
првог свјетског рата, на републиканској листи гла-
сало је из општине Краља 90 гласача. Чувар листе 
био је Божин А. Марјановић, отац Лека Марјановића. 
На свим осталим изборима између два свјетска 
рата, већина бирача је гласала за удружену опози-
цију. 

Утицај радничког покрета почиње у селу Краље 
од 1934. године. Први носиоци социјалистичких 
идеја су студенти са Београдског и других универ-
зитета. 

Први и познати носилац напредних идеја је ко-
муниста Данило Лекић, студент на Скопском уни-
верзитету. Социјалистичке идеје доносе и студенти 
са Београдског универзитета, родом из овог села: 
Радован Лекић, Леко Марјановић, Богић и Урош 
Брадић и други. Поред студената, у том периоду 
између 1934. и 1940. године, било је више напред-
них ђака из беранске гимназије. 

Шпански грађански рат 1936. године политички 
је потресао Европу. Шпанија је постала полигон за 
будуће фашистичке инвазије. По директиви кому-
нистичких партија слати су добровољци у Шпа-
нију, да се боре на страни републиканаца. Било је 
у Аидријевици и широј околини велико располо-
жење за одлазак у Шпанију. Једино је Данилу Ле-
кићу успјело да пође у Шпанију и да буде борац 
прослављених интернационалних бригада. 

Комунистичка партија Југославије, стално и 
организовано је популарисала борбу шпанског на-
рода против фашисте Франка. Популарисани су 
борци — добровољци из Југославије, говорено је о 
њима, њихове слике су умножаване. Ратне опера-
ције у Шпанији су непрекидно праћене од стране 
народних маса. 

Веома много је говорено о Данилу Лекићу као 
шпанском борцу. Данилова борба у Шпанији имала 

СЕЛО о в л о БРДО 

је великог утицаја на омладину и напредне људе у 
цијелом крају а посебно у Краљима. Омладина је 
у колу пјевала пјесме о Данилу Лекићу: „Знаш ли 
оно село мало под Комове што је стало, поносно 
је као престо, Данилово је радно мјесто". Омладина 

је пјевала и шпанским борцима Пеку Дапчевићу и 
Вукашину Радуновићу из Будимље. Пјесма је била: 
„У редове на Белћите, у батаљон Димитрова, имали 
смо нашег сина, Радуновић Вукашина". Кад се 
чуло да је Радуновић погинуо у Шпанији, вршеч 

Б Р А Д И Ћ М И Љ А Н 



је помен у његовом еелу. Из села Краља на та ј по-
мен пошло је око педесет сељака. Вукашина Раду-
новића је лелекао Божина Марјановић, таквим 
ријечима да се дуго о томе причало. 

Утицај Данила Лекића био је толико присутан 
у цијелом срезу, да је напредна омладина на свим 
излетима и сијелима, говорећи о борби у Шпанији, 
увијек говорила о Данилу Лекићу, поносила се 
њиме и његовом храброшћу. 

Радован Лекић је припадао радничком покрету 
од своје ране младости, као ђак беранске гимназије 
и касније као студент на Београдском универзи-
тету. Радован Лекић је био активан пропагандист 
социјалистичких идеја. Већ 1935. године професио-
нално се бави политиком ширећи марксистичке 

идеје. Познат је као добар оратор и имао је запа-
ж е н утицај не само код омладине већ и код стари-
јих људи, како код сељака тако и код интелектуа-
лаца. 

Када су служили кадар у старојугословенској 
војсци Данило и Радован су били у школи резерв-
них официра. Због политичке активности, Данила 
и Радована су по казни прекомандовали у казнену 
јединицу у Билећу. 

Александар Леко Марјановић је као ђак беран-
ске гимназије а касније као студент, био марксиста. 
Познат је био и по својој скромности а и револу-
ционарности. Леко је био познат и по темпераменту 
и особитој храбрости. Уживао је велики углед у 
Краљима због одлучности у борби против полиције. 

Л Е К И Ћ Б . Д А Н И Л О , г е н е р а л п у к о в н и к , Л А Б О В И Ћ С . С А В О , п у к о в н и к 
н а р о д н и х е р о ј 
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Богић Брадић као студент био је укључен у на-
предни студентски покрет у Београду. Организова-
но је разносио напредну литературу омладини не 
само у Краље него и у друга села. 

Б а ј о Јо јић је био истакнути скојевац као ђак 
гимназије уочи другог свјетског рата и као млад 
био је оформљени комуниста. 

Милан Перовић је омладинац сељак, на кога је 
напредна студеНтска и ђачка омладина извршила 
јак утицај. Велико интересоваше Милан је показао 
за напредну литературу и брзо се истакао и постао 
омладински активист. Због запажене храбрости 
пијешен је и због правичности. Одслужио је кадар 
у старојугословенској војсци у артиљеријском роду 
и био је добар познавалац артиљеријског и пеша-
дијског наоружаша, што му је омогућавало да уз 
личну храброст буде добар војник Револуције. Ни-
кола Брадић је укључен у рад напредне омладине 
уочи другог светског рата. 

Уочи другог светског рата утицај социјалистич-
ких идеја се веома брзо шири и обухвата све шири 
круг омладине међу којима се истичу: Никола Ле-
кић, Саво Лабовић, Димитрије Лекић, Љубета Дра-
гојевић и други. Годину-двије уочи рата позиван 
је у резерву све већи број младих људи који су 
одслужили војску. Добар број комуниста је провео 
у резерви доста времена. Преко комуниста органи-
зује се и рад у војсци. У резерви су радили као 
комунисти Радован Лекић и Леко Марјановић. 

Капитулација и припреме за устанак 

Краткотрајни априлски рат, показао је велике 
слабости на економском, политичком и војничком 
плану. Приликом капитулације, у реону села К р а -
ља војска је одложила много оружја и муниције, 
а и војници који су учествовали у рату, на Албан-
ском фронту, донијели су доста оружја . Сви спо-
собни за борбу, углавном су били наоружани са 
лаким оружјем. Тешког оружја и специјалне опре-
ме за даље вођење борбе није било. 

У припремном периоду за |устанак, углавном се 
одвијао политички рад, док је војна обука била у 
другом плану. Народу је објашњавано да је уста-
нак на прагу, да се треба одупријети окупатору и 
допринијети општој борби против фашизма. Народ 
је то слушао, желио и усвајао. Било је реакцио-
нара, али се нијесу појављивали, јер су код народа 
изгубили ауторитет, због капитулације којој су и 
ени допринијели. 

Негдје око 20. ма ја оформљена је краљска ге-
рилска (борбена) група. Оснивање је обављено у 
засеоку Миравчине, изнад куће Ђура Мартиновића. 
Оснивању је било присутно око дванаест бораца. 
Радован је кратко објаснио сврху и задатке групе. 
На оснивању је требало да буде више бораца, али 
су били заузети разним политичким и организацио-
ним дужностима. За руководеће су изабрани Леко 
и Радован. 

Неколико старијих људи који су били за борбу 
против окупатора, подржавали су млађе, учество-
вали у акцијама, били велика морална подршка. 
То су: 

БЛАГОЈЕ Л Е К И Ћ Из Краља 
СТАНИША ЛАБОВИЋ 
Б О Ж И Н А МАРЈАНОВИЋ 
МИЉАН БРАДИЋ 
МАРКО Л Е К И Ћ 
КРСТО ЛАБОВИЋ Из Облога Брда 
МИРКО ДРАГОЈЕВИЋ 
МИЛОШ ЛАБОВИЋ 
Ј О Ј И Ћ ТОМИЦА Токов Лаз 

Припреме за устанак 

Приликом капитулације Југоелавије, на терито-
рији среза анријевичког, остала је велика коли-
чина оружја и муниције, а и војници који су уче-
ствовали у борбама према Скадру донијели су са 
собом оружје. Оно је добро чувано и одржавано. 
Иешто одјеће и обуће, што се затекло на њима 
приликом капитулације добро је дошло. 

У припремама устанка, војна обука мало је из-
вођена, али је политички рад био интензиван. Ра -
дио вијести Москве и Лондона свакодневно су до-
биване. По један студент или средњошколац ишао 
је у Андријевицу и слушао вијести, пошто је радио 
имало неколико кућа у граду. По повратку у села, 

В Р В Н А Р А у В А С О Ј Е В И Ћ И М А 

на основу прибиљежака и памћења, саопштавано 
је шта је чуо, а то је даље препричавано. На при-
мјер, свакога дана послије подне, окупљени код 
краљске цркве на Селину, старији људи, учесници 
у ранијим ратовима, сељаци, средњошколци, сту-
денти и омладина радо су слушали новости и ко-
ментаре о војној и политичкој ситуацији, коју је 
давао Леко Марјановић. Њега су сви, а нарочито 
старији људи веома цијенили. 

Напријед је речено да је по директиви, средином 
маја, формирана краљска борбена група (герилска 
група) у засеоку Мировчине. 

Формирање одреда извршио је Александар Леко 
Марјановић. Краћим излагањем објаснио је циљ и 
задатке герилске борбе и подвукао да се јединица 
формира по директиви највишег руководства К П Ј 
за Црну Гору. За војног руководиоца групе изабран 
је Леко, а за политичког Радован Лекић. 

Сепаратисти као и остали реакционари, ћутали 
су и нијесу се јавно супротстављали. Припреме за 
оружану борбу као да их нијесу нарочито интере-
совале. Сами, ништа нијесу смјели предузети, због 
општег мњења. 



Напад Њемачке на СССР 22. јуна 1942. године, 
проглас ЦК К П Ј и ПК за Црну Гору, којим се на-
род Црне Горе позива у борбу, нагнао је окупатора 
да тражи подршку некадашњих снага бивше Југо-
славије. Преко жандармеријске команде већ је 
имао спискове комуниста. (По једном касније про-
нађеном документу, жандармеријска станица у 
Краљима доставила је Италијанима списак кому-
ниста са своје територије, у коме су из Краља били 
назначени Леко Марјановић и Радован Лекић). 
Прво коме се обратио били су сепаратисти, којих 
је у старом дијелу Црне Горе било доста, па су под 
њиховим окриљем сазвали Петровдански сабор за 
12. јул 1941. године. Одлуке са овог сабора нијесу 
ступиле на снагу, пошто је сјутрадан 13. јула 1941. 
године избио општенародни устанак. 

Тринаеетојулски устанак 

Дотадашње акције герилских група и мање бор-
бе тог дана прерасле су у општенародни устанак, 
али не и у цијелој Црној Гори, Боки и Санџаку. 
У поједине дијелове Црне Горе обавјештења и ди-
рективе знатно су касниле. Тако је било и са сре-
зом андријевичким и беранским. Прве изв јештаје 
донијели су делегати који су присуствовали Петов-
данској скупштини на Цетињу. Један од њих је 
видио погибију Италијана код Ријеке Црнојевића 
и слушао уз пут о борбама, па је то укратко опи-
сао ријечима: „Ситуација је таква да сва Црна Гора 
гори у пламену од борби". Да се нешто изузетно 
дешава видјело се и по узнемирености окупатора, 
који је у циљу застрашивања осудио и стријељао 
на Јасиковцу 9 родољуба. Међу њима је био и 
Божо Лекић из Краља. Глас о стријељању овог на-
предног омладинца унио је у наше село велико 
узнемирење и огорчење. 

Код куће Александра Марјановића 16. јула 
одржан је краћи састанак, на коме је донесена од-
лука да се према постојећој директиви нападне 
италијанска колона аутомобила за счабдијевање. 
Одлучено је да се напад изврши у реону Трешње-
вика. По донесеној одлуци, Радован Лекић са ве-
ћим бројем бораца пошао је за Трешњевик, а Леко 
је остао у селу да чека нове директиве од МК. Ни-
колу Брадића је задржао да би њих двојица пошли 
послије поноћи. 

Тога дана из правца Подгорице низ Краље за 
Андријевицу, прошао је транспорт у коме је било 
неколико артиљеријских оруђа. 

Око 7 часова 17. јула 1941. године, од школе у 
Краљима, правцем Краље—Пеовац—Андријевица, 
пошла је у напад група устаника под руководством 
Лека Марјановића. У састав ове групе још нису 
били стигли борци с Трешњевика са Радованом 
Лекићем. 

Група устаника била је у овом саставу: Алек-
сандар Марјановић, Костадин Перовић, Милисав 
Марјановић, Миљан Брадић, Драгутин Ђуришић, 
Маријан Марјановић, Милан Ђуришић, Никола 
Брадић, Миладин Оташевић, Стана Ђурковић, Ј а -
гош Брадић, Владо Перовић и др. Већина је била 
без оружја , а међу њима и старији људи. 

Кад је група стигла до куће Божине Оташевића, 
овај стари ратник и дугогодишњи командир К р а љ -
ске племенске чете, честитао им је полазак у борбу, 
како је то од давнина обичај у Црној Гори. Упоран 
је био у томе да и он пође па је било муке док су 
га убиједили да због старости не може ићи у борбу. 

Кад је група била на почетку села Пеовац, чула 
је борбу са Црвених Прла. Леко је послао Стану 
Ђурковића да пође до Салевића и распита се ко. 
гдје, и с ким води борбу. 

Напад на град 

Леко је завршио школу за резервне официре л 
био резервни поручник, па је знао да непријатељ 
може бранити Андријевицу с косе која се протеже 
према Ж а р у Зулевића. Групу устаника предао је 
под команду Костадину Перовићу, па продужује 
преко Шеова Гроба према Андријевици, с тим да 
р-оди рачуна како не би изложио људство ватри 
пепријатеља. Леко је повео са собом Николу Б р а -
дића на Ж а р Зулевића, да извиди докле се про-
теже одбрана непријатеља. Тамо није нађен нико 
и пошли су низ косу пут Андријевице. На киломе-
тар од Андријевице Леко је испалио пет метака, на 
које није било одговора. Потом су пошли низ шуму 
према Шеову Гробу. Ускоро су чули да је почела 
борба краљске групе с карабињерима, који су 
пошли у извиђање према Црвеним Прлима. Један 
карабињер је убијен, други тешко рањен. 

Кад су Леко и Никола сишли код Шеова Гроба, 
прво су срели неколико људи који су носили ра-
њеног Зе ја Ђукића, а мало даље код „Клубашких 
гробова" лежао је мртав „најамник" Стане Про-
т и ћ . . . , из Трешњева. Ово су биле прве жртве 
устаника. 

Западно од цркве видјела се мања група људи, 
док су код моста Бандовића стално пристизале 
групе устаника. 

Леко и Никола пошли су да траже краљску 
устаничку групу и нашли су је испод резервоара 
за водовод. Положај је доминирао и обезбеђивао 
преглед читаве Андријевице, али на удару непри-
јатељске ватре, иако је био маскиран ситном 
шумом. Највише смо били изложени ватри једног 
аутоматског оружја , које се налазило у поткровљу 
поште. Брзо су га ликвидирали здруженом ватром. 

Група устаника из Божића , под командом Саве 
Савића, јуришала је да би заузела положаје код 
резервоара водовода и није знала Краљане па смо 
били изложени њеној ватри. С овом групом је не-
како успостављена веза и тако је наш положај био 
ојачан и за дејство непријатеља најпогоднији. Ту 
је први рањен Вељо Дедовић кога је превио Милан 
Ђуришић, студент медицине. 

Устаничке снаге непрестано су пристизале са 
свих страна, тако да је пред оштри јуриш станов-
киштво околних села било на положајима код 
Андријевице. Било је људи са оружјем, без оружја, 
жена чак и много омладине и дјеце. 

Пред општи напад краљску устаничку групу 
пронашао је Милан Перовић и извјестио Лека да 
се Радован Лекић с борцима вратио с Трешњевика 
и да се налази лијево од нас. 

Леко и Милан пошли су према пошти, да ликви-
дирају то упориште у коме се налазио један Ита-
лијан са пушкомитраљезом. Италијански пушко-
митраљезац био је теже рањен, али је имао снаге 
да баци на њих бомбу, која их није повриједила. 
Грађани су их обавијестили да Италијана дуж ва-
роши нема, све до жандармеријске касарне. 

Родољуби су краљским устаницима скренули 
иажњу на једну кафану преко пута касарне, гдје 
су се налазили карабињери. Доста неопрезно ушли 



су да их разоружају , двојица су се одмах предала, 
а један је испалио пет метака на Лека, али га није 
повриједио, иако му је испарао одјећу на прсима. 

Италијани су напустили варош и концентрисали 
одбрану на зграду бивше жандармеријске касарне, 
зграду суда и једну малу кућу испод данашње бен-
зинске пумпе. Ово је омогућило да се родољуби 
Андријевице придруже устаницима. 

Око 11 часова извршен је општи јуриш, тако да 
се на простору 'око касарне и зграде суда нашла 
велика маса народа. Италијани су били просто пре-
гажени. Отпор су давали само они из подрума и 
поткровља, али за кратко. На том простору, рањен 
је само Бранко Ђукић и Александар-Крле Лабовић. 

Устаницима је пало у руке много оружја и му-
ниције (пушака, пушкомитраљеза, топова), велике 
количине хране и нешто одјеће. 

Заробљеним Италијанима обезбијеђена је исхра-
на, рањеницима санитетска њега. 

Стање послије устанка 
ј 

Окупатор је из свих праваца предузео офанзиву, 
за поновну окупацију ослобођене територије у угу-
шење устанка. Италијани су кренули из правца 
Пећи, помогнути балистима и Вулнетарима. 

На зборном месту „Селини" у Краљима скупило 
се око 70 људи, разне старости. За командира је 
изабран Леко Марјановић. Ова чета на свом сек-
тору зауставила је напад окупатора и квислинга. 
Под навалом непријатеља, краљска као и остале 
чете, морале су да напусте фронталну борбу. 

Домаћа реакција је схватила да је дошао њен 
моменат. Реакција се окупатору нуди објеручке за 
сарадњу. Боље рећи пета колона не губи вријеме, 
него одмах прелази на дјело, прилази организова-
н»у оружаних јединица. Прво се формирају „Црно-
горски националисти" у ствари милиција. Милиција 
се регрутује од њима оданих људи са територије 
Бара Краљских, Трешњевика, Равних Краља, Са-
левића, Севца, Сутјеске. За команданта је изабран 
Ђоко Рачић, који је такође био у Гајети — Италија, 
заједно са краљем Николом. Милиција је имала 
задатак, да обезбиједи окупатору комуникацију од 
Андријевице према Матешеву и Подгорици. 

Краље, Токов Лаз и Сјеножета нијесу имали 
људе који >су ступили у италијанску милицију. 

У Облом брду успјели су да организују плаће-
ничку милицију, која је служила као појачање 
милицији Ђока Рачића. Командант Облобрдске 
милиције био је Благоје Зоњић. 

У Гњилом потоку и Трешњевику биле су само 
двије партизанске породице до другог ослобођења 
Андријевице октобра 1943. године. То су биле поро-
дице у којима су биле удате сестре Милића Кеља-
новића и Б а ј а Јојића. 

Сарадници НОБ-е у Облом Брду у доба јаке 
четничке еуфорије 1942. године и првих три-четири 
мјесеца 1943. године били су: Љубета Драгојевић, 
Милорад Лабовић, Мирко Лабовић, Александар 
Лабовић — Крле, Милорад Драгојевић — Лајо, Јо -
ван Лабовић и др. Старији људи родољуби из Об-
лога Брда били су: Мирко Драгојевић, Крсто Лабо-
вић, Милош Лабовић. Породица Батрића Зечевића 
привремено је жив јела у Облом Брду. Цијела по-
родица Батрићева била је на линији НОБ-е и исто-
времено била трн у оку петој колони. 

Краљска герилска група ушла је у састав краљ-
с-ке требачке чете, андријевичког партизанског ба-

таљона, Комског одреда. Период од Устанка до 
поновног окупирања слободне територије и до од-
ласка за Пљевља испуњен је политичким радом и 
војним организовањем Краљске герилске групе. 
Ослабљена је одласком Лека Марјановића и Радо-
вана Лекића на Пљевља. 

Партизанска герилска група села Краља обав-
љала је специјалне задатке, вршећи курирску 
службу између андријевичког и беранског парти-
занског руководства. 

Формирање четничке организације 

Када је МК К П Ј припремао устанак против 
окупатора наишло ее на ј ак и организован отпор 
истакнутих интелектуалаца као што су Милутин 
Јелић, Вуксан Бакић, Велимир Јојић, Вукић Ма-
словарић и други. У самом почетку приговори су 
били: „Рано је, треба сачекати савезнике". Овакви 
приговори реакције брзо су прерасли у то да се 
треба организовати против комуниста. Реакционари 
се организују у пету колону. Ови истакнути инте-
лектуалци сада већ петоколонаши нијесу могли 
зауставити талас устанка. У једном одушевљеном 
налету, Црногорци су јуришали на небо на ј ак гар-
низон окупатора, модерно наоружан. Андријевица 
је ослобођена. 

Послије ослобођења Андријевице реакционари 
нијесу губили ни часак. Са животним искуством, 
као високи државни функционери, или познати 
просветни радници, планирали су да на миран на-
чин преотму власт у ослобођеној Андријевици. По-
кушали су да преузму срески народноослободи-
лачки одбор. Нијесу успјели. 

Реакција не мирује. Сада види да не може да 
узме власт без своје сопствене војске. 

Петоколонаши су одредили село Краље за н а ј -
погодније мјесто за договоре и организовање. Ми-
лутин Јелић и Вуксан Б а к и ћ су 7. јануара 1942. го-
дине сазвали конференцију својих присталица у 
школи у Равним Краљима. Партизани су сазнали 
за ту конференцију. Јунак и пушконоша Милан 
Перовић пошао је са пушкомитраљезом на ову 
конференцију. Омогућио је партизанима да говоре. 
Говорио је и Радован Лекић. На овој конференцији 
реакцији није успјело да формира војничку орга-
низацију. 

Заказу је се друга Конференција на истом мјесту 
у Краљима седам дана касније, 14. јануара 1942. го-
дине. На ову конференцију долазе Ђорђије Лашић 
са својим наоружаним присталицама. Ђорђије је 
распоредио по засеоцима и по кућама своју пратњу. 
Партизани из мјеста нијесу на вријеме обавијести-
ли штаб батаљона у Коњисма. Ипак су се парти-
зани сјутрадан нашли у Краљима, дошло је и ру-
ководство НОП-а среза. 

Ћорђије Лашић, Милутин Јелић, Вуксан Б а к и ћ 
су организатори конференције. Конференција се 
одржала у школи. Послије ње сазвани су официри 
и подофицири бивше југословенске војске у Б а р у -
тану гдје им је Ђорђије Лашић прочитао указ 
Драже Михаиловића. Овим указом Дража је поста-
вио Ђорђија Лашића за команданта четничке орга-
низације у Црној Гори, а Павла Ђуришића за 
команданта Лимско-Санџачких четничких одреда. 
На овом састанку у Краљима када је формирана 
четничка организација биле су и присутне парти-
занске јединице. Ово је на јвећи пропуст партизан-



ског руководства у срезу. Било је могућности да се 
униште сви будући команданти четнички ту на 
окупу, а који су касније постали убице и кољачи. 

БОРЦИ НОР-а ИЗ СЕЛА КРАЉА 

Арсовић Бранко, Брадић Урош, Брадић Никола, 
Ђурковић Радомир, Јо јић Димитрије, Лекић Да-
нило, Лекић Никола, Лекић Лука, Лекић Бранко, 
Лекић Драгољуб, Лекић Момчило, Лабовић Саво, 
Лабовић Бранко, Лабовић Ђуро, Лабовић Станиша, 
Лабовић Јован, Зоњић Мато, Мартиновић Душан, 
Мартиновић Вељко, Нововић Милош, Оташевић 
Светозар, Лекић Радован, Брадић Милан, Драгоје-
вић ЈБубета, Јо јић Будимир, Лекић Благоје, Лекић 
Милева, Лекић Нада, Ђекић М. Илија, Ивановић-
- Јо јић Јулијана, Јо јић Т. Десанка, Лабовић Марко, 
Марјановић Александар, Перовић Милан, Перовић 
Ђоко, Лабовић Милорад — Кујо, Драгојевић Мило-
рад, Марјановић Маријан, Мирчић Милан, Марти-
новић Мило, Мартиновић Љубо, Лабовић М. Миле-
на, Лабовић С. Санда, Лекић М. Вукман, Јо јић 
Томица, Јо јић Бајо, Брадић Миљан, Лекић Дими-
трије, Станић Михаило, Лекић П. Велимир, Арсо-
вић Б. Батрић, Ивановић Михаило, Та јић Н. Иван, 
Рајовић Р. Милош, Ра јовић И. Душан, Лабовић Т. 
Еожидар, Лабовић Александар, Марјановић Мило-
рад, Марјановић Милован, Мартиновић Петар, Мар-
тиновић Перо, Марјановић Јован, Перовић Радован, 
Перовић М. Станка, Оташевић М. Петар, Перовић 
Славко, Перовић Љубица, Ђуришић Данило, Мар-
тиновић В. Милорад, Мартиновић Б. Бошко, Марти-
новић В. Бранко, Мартиновић Б. Душан, Ивановић 
С. Момчило, Ивановић П. Драго, Ивановић П. Дра-
гољуб, Нововић В. Милорад, Нововић Р. Љубомир, 
Нововић-Јојић Даринка. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

АЛЕКСАНДАР ЛЕКО МАРЈАНОВИЋ, рођен 
1911., студент права. Учествовао у борбама за осло-
бођење Пљеваља 1. децембра 1941. године. Леко се 

истакао као јунак у овој борби. Ступа у редове 
Прве пролетерске бригаде на дан њеног основања у 
Рудом — 22. 12. 1941. године. 

Тада је Леко наименован од стране Врховног 
штаба за комесара чете у 1. пролетерској. Само 
ова висока дужност у овој првој нашој прослав-
љеној бригади, у којој су били све комунисти, го-
Е о р и много о Леку Марјановићу као борцу и кому-
нисти, руководиоцу. Учествује у свим биткама које 
је водила 1. пролетерска бригада. 

То је била највећа дужност коју су имали про-
летери из нашег краја . 

Врховни штаб НО војске шаље Лека, као истак-
нутог војног и политичког руководиоца, уз то изу-
зетно храброг борца, са групом од 40 руководећих 
другова и бораца у Словенију. Леко Марјановић се 
истакао у свим борбама које су вођене у Словенији 
и заузимао руководеће дужности у бригади и ди-
визији. Погинуо је маја 1944. године, као мајор 
ЈНА. 

МИЛАН ПЕРОВИЋ, рођен 1915. године у Кра -
љима — сељак земљорадник. Истакао се у устанку. 
У борби са четницима рањен је у Краљима у феб-
руару 1942. године од стране плаћеничке милиције 
Ђока Рачића. Као рањен, пребачен је у своју кућу 
и преко ноћи преузет од партизана и пребачен за 
Коњухе. По наређењу Штаба андријевичког парти-
занског батаљона и МК К П Ј пребачен је преко 
Комова у тада слободни Колашин. Пошто је пре-
здравио прикључио се партизанским јединицама 
које су одступале за Босну. Милан је био борац 
пролетерских бригада а касније у артиљеријској 
јединици Врховног Штаба НОВ. У борби на Не-
ретви истакао се као артиљерац и из непосредне 
близине тукао у непријатељске бункере. Стекао је 
велики углед код бораца као изразит јунак Рево-
луције. За вријеме Пете непријатељске офанзиве 
упућен је на терен среза андријевичког. Милан се 
укључио у рад и постао члан Среског комитета 
К П Ј за Андријевицу. Тешко се мирио са тим да 
напусти своје мјесто у оперативним јединицама. 
Своје руководиоце молио је да га бар за кратко 
вријеме пусте у бригаду. Прва борба која се во-
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дила, неодољивом снагом и својом сопственом од-
луком, прикључио се остављајући своју политичку 
дужност у задуженој општини. Учествујући у борби 
батаљона народних одборника за поновно ослобо-
ђење Берана, погинуо је јуначком смрћу априла 
1944. године. 

МИЛОРАД ЛАБОВИЋ — КУЈО, земљорадник. 
Комунистички омладинац из Облог Брда. Учество-
вао у устанку И показао се врло храбрим. Имао је 
обичај да пита: „Је ли то директива?" Сваки зада-
так са лакоћом је извршавао. Био је нестрпљив ако 
се мировало. Скоро да није ни долазио кући. Био 

је непрекидно код Штаба батаљона. Борба против 
окупатора и домаћих издајника била је његово за~ 
нимање. Револуционарност и изузетну храброст 
испољавао је у свим борбама. За вријеме одржава-
ња четничког збора 14. 1. 1942. године Ку јо је на-
мјеравао да убије Стевана Лекића. 

Приликом борбе са четницима ;и милицијом Ћока 
Рачића, био је рањен Милан Перовић, Ку јо се из-
двојио од других партизана, вратио се код Перо-
вића и преузео његов пушкомитраљез. Он је оне-
могућио четницима и милицији да ухвате рањеног 
Перовића. Међутим, враћа јући се са тог задатка, 
погинуо је у Краљима јануара 1942. године. 

ЂОРЂИЈЕ — ЂОКО ПЕРОВИЋ, омладинац из 
Краља, рођен 1930. године. Послије ослобођења 
Андријевице октобра 1943. са другим омладинцима, 
прикључио се партизанима и био бораЦ IV црно-
горске пролетерске бригаде. У борбама бригаде 
запажен је као храбар. Учествовао је у свим бит-
кама. У претходници своје јединице на прилазима 
Берана, погинуо је 5. маја 1944. године. 

МИЛОРАД ДРАГОЈЕВИЋ — ЛАЈО, омладинац, 
земљорадник. Доласком јединица Другог ударног 
корпуса под командом прослављеног команданта 
друга Пека Дапчевића, октобра 1943. Лајо ступа у 
IV црногорску пролетерску бригаду. Истакао се као 
комунистички омладинац у свим борбама. Погинуо 
је у једном јуришу у околини Прибоја 1944. године. 

БАЈО Т. ЈОЈИЋ, студент. Рођен 1916. године у 
селу Краље. У борби против полиције био је запа-
жен као изузетно храбар. У устанку јула 1941. 
показао је одлучност и скренуо п а ж њ у на себе сре-
еког политичког и војног руководства. Због изу-
зетне храбрости у устанку, која је наставак рево-
луционарног рада на Београдском универзитету, 
изабран је за члана среског партијског руководства 
и члана ОК К П Ј Колашин у вријеме када су пар-
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тизанске снаге биле у дефанзиви и када су чет-
ници имали своју на јвишу моћ. Б а ј о је наименован 
за помоћника комесара андријевичког батаљона. 
Због запажене храбрости и других квалитета иза-
бран је за организационог секретара среског коми-
тета, када и Бранко Делетић за политичког. У доба 
на ј јаче четничке моћи у прољеће 1942. када пар-
тизанске јединице напуштају Црну Гору и крећу 
према Босни, Б а ј о је као прекаљени борац остав-
љен у позадини да ради у на јтежим условима тра-
јања рата. Четници су као подивљале звјери ишли 
од села до села, од куће до куће, хапсили, премла-
ћивали, убијали родољубе. То је био период стра-
ховладе, обојен фашистичким методама насиља. 

У засеоку званом Токов Лаз, био је откривен 
заједно са Бранком Делетићем. Душан Арсовић је 
мобилисао три четничке бригаде за њихово уни-
штење. Тетка Душана Арсовића — Цотава је вид-
јела Ба ја , Бранка и групу и у њој препознала Ба ја . 
Тако је Арсовић знао гдје се група налази. Када су 
четници напали колибу, бацајући камен, чека јући 
да се огласе, Б а ј о се није двоумио него је истрчао 
на врата први, да заштити свог политичког секре-
тара. Р а ф а л и из аутоматског оружја су га поко-
сили и пао је на мјесту мртав. Душан Арсовић још 
једанпут је окупао руке у крви партизана. 

МИЛАН В. МИРЧИЋ, омладинац, ђак. Припадао 
је напредној црногорској омладини. Милан је прије 
поласка у НОВ примљен у СКОЈ. Ступио је у На-
родноослободилачку војску 1944. године и погинуо 
у борбама на Сремском фронту 1945. године. 

ДУШАН МИРЧИЋ, омладинац, ђак. Као и други 
напредни омладинци пошао је у НОВ л постао бо-
рац Седме омладинске бригаде. Погинуо је у Би је -
лом Пољу 1944. године. 

МИЛО МАРТИНОВИЋ, био је питомац Војне 
академије старе југословенске војеке. Ступио у 
партизане децембра 1944. године. Погинуо код Бро-
дарева 1944. године. 

МАРЈАН МАРЈАНОВИЋ, студент агрономије. 
Припадао је напредном студентском покрету у Бео-

Ј О Ј И Ћ Т О М И Ц А , 
к а п е т а н X к л а с е 

граду. Ступио у партизане децембра 1944. 
Рањен у борбама за ослобођење Сарајева — 
1944. године, умро од задобијених рана. 

године. 
априла 

ТОМИЦА ЈОЈИЋ, угледни црногорски официр. 
Цијењен у Краљима и познат у широј околини. 
Томица Је био истакнути родољуб. Није се колебао 
коме треба да припадне. Борба против окупатора 
била је његова одлучна оријентација. За вријеме 
формирања четника, било им је веома стало да га 
имају у својим редовима. Нијесу успјели. Највећи 
притисак на Томицу вршили су преко његовог 
блиског рођака Велимира Јојића — директора 
гимназије, познатог интелектуалца и познатог пе-
токолонаша. Велимир је писао Томици пријетећа и 
погрдна писма. Када се завршила четничка конфе-
ренција у Краљима 16. јануара 1942. године Ђор-
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ђије Лашић се повукао са групом официра у Бару-
тану, прочитао указ Драже Михаиловића да је 
постављен (Ђ. Лашић) за команданта четника Црне 
Горе, а Павле Ђуришић за команданта Лимско-
-Санџачких одреда. Тада су Томица Јојић и Бат-
рић Зечевић пошли у Барутану као партизански 
делегати. Томица је Ђорђију Лашићу између оста-
лог рекао: „Да се ви борите за Југославију и југо-
словенску заставу, вас би Италијани са Зулева 
Жара, артиљеријом, овдје у Барутани све уништи-
ли. Ви се организујете са знањем окупатора и 
њему помажете". Нешто касније, када су четници 
заузели власт, Душан Арсовић је Томицу ухапсио. 
спровео у кућу Љуба Вуксановића а касније за 
Колашин гдје је стријељан. 

МИЉАН БРАДИЋ, као млад човјек 1909. године 
припадао је покрету који је био против апсолу-
тизма краља Николе. Када је Петар Ђиновић са 
групам стријељан, Миљан је од непуних 25 година 
био осуђен на казну строгог затвора од 15 година. 
Издржао је казну од три и по године, у оковима 
тешким 18 к§. Успио је да побјегне са групом од 
дванаест људи из злогласног затвора „Јусовача" — 
Подгорица. 

Милан је побјегао ван Црне Горе и извјесно 
вријеме боравио у Турској а онда у Србији. У Црну 
Гору се није враћао све док је краљ Никола био 
на власти. 

Између два свјетска рата припадао је опозицији. 
Миљан је учествовао у устанку и у борбама за 
ослобођење Андријевице јула 1941. године и био 
лакше рањен у руку. Био је ватрени присталица 
народноослободилачке борбе. Када су петоколона-
ши говорили да је устанак преурањен, да су кому-
нисти криви за све, Миљан им је кратко одговарао: 
„У цијелом свом животу ја сам живио у слободи 
само ових двадесет дана". Четиици су Миљана 
ухватили у Стравчу — Куче, повели у колашински 
затвор у коме је био само једну ноћ. Стријељан је 
код Матешева, 9. 3. 1942. године. 

ДИМИТРИЈЕ М. ЛЕКИЋ, ђак, припадао је на-
предној средњошколској омладини. У Београду се 
укључио у напредни студентски покрет. Био је 
запослен у Београдској банци. Заједно са другим 
комунистима радио је у илегалним удружењима. У 
току НОР-а учествовао је у устанку и припадао 
краљској герилској групи. Био је познат и омиљен. 
Италијани су га ухватили и заробили и италијан-
ски официр му је као заробљенику испалио цео 
ш а р ж е р у лице. 

СТАНИЋ МИХАИЛО, рођен 1927. године у К р а -
љима. Погинуо као борац 2. чете III батаљона, 4. 
бригаде 1944. године на Баљу у 17-ој години ж и -
вота. 

ЛЕКИЋ П. ВЕЛИМИР, рођен 1924. године, село 
Краље. Погинуо као борац V црногорске бригаде 
15. јуна 1944. године, село Комиране код Бијелог 
Поља. 

ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 12. IX 1922. 
год. Краље. Погинуо новембра 1944. год. као коман-
дир вода у У Ш - о ј Црногорској Бригади као члан 
КПЈ-е . 

МАРТИНОВИЋ ЉУБО, рођен новембра 1917. 
год. Погинуо априла мјесеца 1944. год. у Беранама, 
као борац Комског одреда. 

МИЛОВИЋ М. БОЖИДАР, рођен 1922. Погинуо 
2. маја 1945. у 8 црногорској бригади као делегат 
вода. 

— АРСОВИЋ Б. БАТРИЋ, рођен 1924. године у 
селу Краље, погинуо као борац IX црногорске бри-
гаде 1945. године у Хрватској. 

ИВАНОВИЋ Б. МИХАИЛО, рођен 1925. год. бо-
рац V црногорске бригаде, погинуо код Бијелог 
Поља 10. V 1944. године, као пушкомитраљезац. 
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Арсовић Бранко, Брадић Урош, Брадић Никола, 
Ђурковић Радомир, Јо јић Томица, Јо јић Бајо, Јо јић 
Димитрије, Лекић Данило, Лекић Радован, Лекић 
Никола, Лекић Лука, Лекић Бранко, Лекић Драго-
љуб, Лекић Момчило, Лабовић Саво, Лабовић 
Бранко, Лабовић Станиша, Лабовић Јован, Зоњић 
Мато, Марјановић Александар, Мартиновић Л. Ду-
шан, Мартиновић Вељко, Перовић Милан. 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ 

Лекић Данило, Лекић Никола, Лабовић Алек-
сандар, Брадић Миљан, Лекић Бранко, Марјановић 
Милорад, Перовић Радован, Ивановић В. Зарија , 
Мартиновић Б. Милан, Лабовић Александар, Ново-
вић Машо. 

вића четници су стријељали у Колашину, а синови 
му Војо, Владо и Драго и ћерка Роса у току чита-
вога рата су врло активни радници на терену а 
Војо је учесник у борби коју је водила IV проле-
терска бригада као њен припадник. У току V не-
пријатељске офанзиве Воја Зечевића је руковод-
ство оставило на терену среза андријевичког гдје 
са илегалцима до септембра ради на развијању и 
јачању НОП-а. Са доласком бригада из Босне у 
раду се нарочито истиче и сестра им Роса. Ова 
породица истиче се у долини Лима са упорношћу и 
херојством у раду и борби за НОБ. 

У СЕЛУ К Р А Љ И М А ИСТАКЛИ СУ СЕ У НОП-у: 

РАДОВАН ЛЕКИЋ, истакнути комуниста, на 
Ееоградском универзитету припадао студентском 
напредном покрету. Добар познавалац марксиз-

В И Ј Е Ћ Н И Ц И ЗАВНО ЦРНЕ ГОРЕ И БОКЕ 

У Колашину новембра 1943. године на првом 
ЗАВНО Црне Горе и Боке из Краља су били: Ле-
кић Благоје, учитељ и Ђуришић Милош, судија. 

ОДБОРНИЦИ СЕЛА К Р А Љ А 

Ђуришић Драгутин, Нововић Милорад, Ивановић 
Вучета, Вукић Гајо, Нововић Милар и Драгојевић 
Мирко. 

ПОПАЉЕНЕ К У Ћ Е 

Окупатор са квислинзима запалио је у Краљима 
свега три куће, |и то: Божине Марјановића, Белке 
Лекић и Анице Марјановић. 

Прије устанка породица Батрића Зечевића 
нашла се у Краљима. Због учешћа у устанку није 
се могла вратити у Беране — Хареме гдје је стално 
живјела . Од првих дана па све до ослобођења чи- Л Е К И Ћ - Р А Д О -
тава породица учектвује у НОР-у. Батрића Зече- з А в н о ^ е ћ Н И К 



ма. Учесник у свим демонстрацијама, калио се у 
редовима београдског пролетаријата. За вријеме 
устанка посједовао је довољно искуетва за пред-
стојеће борбе. У Краљима је организатор краљске 
герилске групе. Учествовао је у устанку за ослобо-
ђење Андријевице. Радован је такође учествовао у 
борби на Пљевљима, када |је био рањен. Када су 
четници заузели власт у прољеће 1942. године по 
задатку је Радован остао у герили да ради у н а ј -
тежим (условима рата. У току НОБ вршио је раз-
личите дужности: био је члан среског партијског 
руководства, командант команде мјеста, члан у 
свим среским руководећим тијелима, политичким и 
представничким. У свим офанзивама је био на те-
рену андријевичког среза и показао изузетну п а ж -
њу и способност да збјегове народа сачува, смјести 
и онемогући непријатеља да их уништи. При кра ју 
рата радио је у ОЗНИ у Београду, гдје му се дала 
идеална прилика да проналази и хапси предратне 
агенте града Београда, у току рата агенте Гестапоа 
који су га хапсили и које је он добро познавао. 
У Управи државне безбједности је имао чин пот-
пуковника. 

Послије ослобођења био је Помоћник министра 
унутрашњих послова Црне Горе, секретар Среског 
комитета у Андријевици и секретар Скупштине 
Црне Горе, са које дужности је пензионисан. Одли-
кован је великим бројем ратних и мирнодопских 
одликовања. 

Л А В О В И Ћ 
С Т А Н И Ш А , 
о д б о р н и к Н О О 

Послије доласка НОВ из Босне у наш срез, Ста-
ниша се активно укључује у рад. Био је биран за 
предсједника општинског народног одбора. Одлико-
ван је и унапријеђен у официрски чин. 

МИЛОШ ЂУРИШИЋ, рођен 1902. године. Судија 
окружног суда прије рата. Од капитулације старе 
Јутославије до ослобођења 1945. године провео је у 
селу Краљима. За све вријеме рата био је досљед-
ни пријатељ партизана и велики родољуб. У К р а -
љима је теже било бити ван четничког покрета, 
нето у другом селу бити активан присталица 
НОБ-а . Милош је одолијевао свим притисцима. 
Притисци су били са једне стране од тада утицај -
них људи Јелића, Бакића а са друге стране ору-
жане четничке банде. Милош активно и организо-
вано ради за НОБ од јула 1943. тодине. Од тада је 
у сталној вези са илегалцима. Због непоколебљиве 
оданости ствари НОП-а, био је изабран за вијећ-
ника ЦАСНО-а ју Колашину новембра 1943. године. 

СТАНИША ЛАБОВИЋ, учесник у Балканском и 
првом свјетском рату. Један од најхрабријих бо-
раца. Одликован са више високих одликовања. 
Између два свјетска рата припадао удруженој опо-
зицији. Од капитулације старе Југославије па све 
до завршетка НОР-а, живјео је у селу Краљима. 
Учесник је тринаестојулског устанка за ослобођење 
Андријевице. Нарочито се истакао у борбама за 
одбрану слободне територије и служио за примјер 
храбрости и умјешности у борби !са знатно бројми-
јмм непријатељским снагама. 

Подршка коју је давао Станиша НОП-у као 
старији човјек у селу Краљима, гдје је на власти 
била четничка кама, била је велика. Станиша је 
први јуришао да ослободи тешко рањеног Милана 
Перовића. Међутим, том приликом упао је у засједу 
која га је онемогућила да пружи помоћ Милану. 
Ухапшен је и спроведен у затвор у Барутану гдје 
је мучен и малтретиран од четника Душана Арсо-
вића. Станиша је био једно вријеме у затвору и у 
Барама Краљским. Тежак живот у затвору у Б а -
рама Краљским, Барутани и Колашину оставио је 
тешке последице на његово здравствено стање. 

БОЖИНА МАРЈАНОВИЋ, земљорадник. Познат 
и угледан стари ратник. Јунак у првим ратовима. 
Био је изузетно бистар човјек. Између два рата 
припадао је републиканској странци. У току НОР-а 
није било за њега друге алтернативе сем активне 
борбе прогив окупатора. Подршка коју је Божина 
давао партизанском покрету у Краљима, била је од 
особитог значаја . Божина је са неизмјерном љубав-
љу волио партизанску побједу. Био 1је стар и доста 
изнемогао, али је често говорио: „Жао би ми било 
умријети прије него видим партизанске јуначке 
јединице." Чека јући јединице, чекао је евог сина 
јединца Лека, који се тада борио против фашиста 
у Словенији. 

Стари Божина је умро неколико дана прије 
ослобођења Андријевице октобра 1943. године. 

МАРКО ЛЕКИЋ, земљорадник, добар борац у I 
свјетском рату. Био је рањаван и као инвалид про-
вео период између два рата. Припадао Удруженој 
опозицији. Због инвалидитета и слабог здравља 
није могао да припада герилским групама. Међу-
тим, Марко је био пословично одан НОП-у. Поштен 
и искрен и у току цијелог рата на линији борбе 
против окупатора и четника. Марко је био због 
свог партизанског држања и сина јединца актив-
ког партизана, као и због свог брата Радована, врло 
често малтретиран од стране четника. 

КРСТО ЛАБОВИЋ, земљорадник из Облог Брда, 
стари радник и учесник у свим ратовима. Познат и 
угледан и као ратник и као човјек. Припадао 
Удруженој опозицији. У току НОР-а био је одлуч-
ни присталица партизана. Када су четници заузели 
власт није се колебао него је и даље био на страни 
НОП-а. Реакција у Облом Брду била је врло јака, 
под утицајем Марка Миловића — адвоката и пред-
сједника четничког суда у Колашину. Марко је 
изрицао смртне пресуде родољубима, који су били 



стријељани. Овакав слуга окупатора, чије су се 
руке до рамена угрезле у крви родољуба није би-
рао средства у обрачуну са партизанима. У Облом 
Брду је живио и Лабовић Милован, официр бивше 
г.ојске и тужилац злогласног четничког суда у Ко-
лашину. Из Облог Брда био је и Миливоје Зоњић, 
бивши ш е ф полиције. За вријеме боравка Драже 
Михаиловића у Липову, Миливоје је био командант 
батаљона, који је обезбјеђивао Дражу Михаиловића 
и његов штаб. У оваковм Облом Брду није било 
Лако бити присталица НОП-а. Међутим, Крсто Ла-
бовић се није колебао, него је био одлучни приста-
лица НОБ-а . У његовој кући партизани су често 
добијали велику подршку и то у данима борбе про-
тив Италијана и четника. 

МИЛОШ ЛАБОВИЋ, био је родољуб у чијој су 
кући партизани илегалци налазили уточиште. Као 
стар и хром није могао да учествује у оружаним 
акцијама против окупатора и четника, али је њ е -
гова помоћ партизанима била од велике користи. 
Такво д р ж а њ е Милошево било је трн у оку чет-
ницима. Послије доласка партизана октобра 1943. 
тодине, Милош Лабовић био је секретар одбора у 
Краљима. 

МИРКО ДРАГОЈЕВИЋ, земљорадник из Облог 
Брда. Непоколебљиви пријатељ НОБ-а. Учествовао 
је у ослобођењу Андријевице. У доба четничке 
сграховладе био је ухапшен и дуже времена затво-
рен у злогласној Барутани у Краљима. У затвору 
је био мучен од стране четника. Када је Мирко био 
на слободи, био је веза са илегалцима. Све задатке 
које је добијао од илегалаца, извршавао је тачно 
и на вријеме. По доласку партизана 1943. године, 
постао је одборник села Облог Брда. Признато му 
је борачко право од 1941. године. 

МИЛЕВА ЛЕКИЋ, је ћерка познатог Сима Те-
рића, који се истакао у борби против апсолутизма 
краља Николе. Милева је у току НОР-а жив јела у 
селу Краљима на пушкомет од Барутане гдје је 
смјештена ереска четничка команда и срески за-
твор. Сваког дана у току рата за вријеме власти 
четника, била је кандидат за Барутану и стално је 
била малтретирана. Много пута су је четници псо-
вали и изливали мржњу над овом партизанском 
мајком. Ниједан родољуб у селу Краљима, није 
кише манифестовао своју приврженост партизани-
ма него Милева. Нико више четницима није рекао 
да су издајници, него је то чинила Милева. Храбра, 
одлучна, непоколебљива у разговору с четницима 
поступала је по оном народном „што на ум то на 
друм". Овако држање Милевино изазивало је бијес 
код четника, али велико поштовање код родољуба. 

МИЛКА БРАДИЋ, партизанска ма јка чинила је 
за НОП све што је могла у тим тешким условима. 
Августа 1944. године када је цијело село напустило 
К р а љ е и живјело у збјегу, Милка је остала код 
куће. Петоколонаши су Њемцима и квислинзима 
показали на Милку као партизанску ма јку и стри-
јељали су је. 

СТАНА ЂУРКОВИЋ, као партизанка интерни-
рана од стране Италијана у јануару 1942. године. 
Иалазила се у логору КЛОС у Албанији, касније у 
Бару и остала у логору све до капитулације Ита-
лије, септембра 1943. године. Због обољења у логору 
засновала право РВИ-а. 

БЛАГОЈЕ ЛЕКИЋ, рођен је у Краљима код 
Андријевице 1883. године. Основну школу завршио 
је у Андријевици, нижу гимназију у Београду, а 
Учитељско-богословску школу на Цетињу 1912. го-
дине. 

Л Е К И Ћ О . 
Б Л А Г О Ј Е 

Школовао се под врло тешким условима. 
Пјешке је путовао за Београд излажући се 

опасностима од турских власти. 
Служио је и подучавао дјецу српских власто-

држаца (као и други његови савременици који су 
се школовали у Србији), те на та ј начин омогућио 
себи школовање. 

Послије завршетка Учитељске школе постављен 
је за учитеља у Краљима и ту је радио до почетка 
балканског рата. Активно је учествовао у балкан-
ским ратовима и I свјетском рату. 

За вријеме окупације 1916—1918. године интер-
ниран у Хађрмеђеру, гдје проводи 3 године као за-
робљеник. При трећем покушају успијева да се 
бјекством врати у своју домовину укључујући се 
затим веома активно у борбу за уједињење југо-
словенских народа. 

Послије ослобођења, тј. од 1919. године, ради као 
учитељ у Краљима, Андријевици и Подгорици. 
Дуго времена био је предсједник Учитељског удру-
жења за андријевички срез и школски надзорник. 
Своје велико педагошко искуство успјешно је пре-
носио на млађе генерације због чега је необично 
цијењен. Припадао је Демократској странци те је 
као такав за вријеме профашистичке владе Стоја-
диновића смијењен са надзорничке дужности и 
враћен учитељском позиву. 

Од првих дана НОБ активно узима учешће и 
ставља се на страну НОП због чега је више пута 
прогањан и малтретиран. Био је у саставу Пратећег 
батаљона XII војвођанског корпуса, вијећник на 
скупштини Земаљског антифашистичког вијећа на-
родног ослобођења Црне Горе у Колашину 15. но-
вембра 1943. године, члан СНО Андријевица и на 
другим значајним функцијама. 

Послије ослобођења Београда 1944. године по-
стављен је у Главчу државну архиву у Београду 
и на тој дужности је пензионисан. 

За заслуге у ослободилачким ратовима и на 
пољу просвјете одликован је Орденом св. Саве V 
реда, Орденом за храброст, Орденом заслуга за на-
род и другим одликовањима. 



ПОГИБИЈА БРАНКА И БАЈА 

Налазио сам се код Коврена, кад ме је позвао 
Ђуро Меденица и саопштио ми да треба да се в р а -
тим у А н д р и ј е в а ч к и срез. Скренуо ми је п а ж њ у 
да је ситуација у Срезу прилично тешка, да су чет-
ници узели маха, партизански Андри јевачки бата-
л.он се расформирао, и да је у шуми остала мала 
група илегалаца. , Бе з поговора сам прихватио з а -
датак, нагласивши да сам одмах хт јео да се вратим 
када сам Милеву и кћерку Слободанку пребацио у 
Матешево, али ме је з а д р ж а о Саво Брковић, ј ер 
се н и ј е сложио да се вратим. 

Повратак је био опасан, ј ер су четници контро-
лисали цијелу територију. Пошао сам преко Мој -
ковца, повезао се са илегалцима у Беранском срезу 
и стигао у Лубнице. Веза је постојала са илегал-
цима у Андријевачком срезу. Отпратили су ме у 
Токов Лаз, гд је смо н а ш л и на окупу Б р а н к а Деле-
тића, Б а ј а Јо јића , Радула Јеврића , Теодора Војво-
дића, Ђорђи ју Бабовића-Ђолу , Милицу Мушикић, 
Вељка Мартиновића и Радована Лекића . Сви су се 
налазили у стану на имању Богића Мартиновића. 

Б р а н к о Делетић био је политички, ;а Б а ј о Ј о ј и ћ 
организациони секретар Среског комитета. Два 
дана послије мог доласка, Милица и Радован 
отишли су за Јеловицу, а Тодор и Ђола за К р а и -
шта. Т а ј стан у коме |смо се н а л а з и л и ни је био 
далеко од првих сеоских к у ћ а села Краље . За 
н а ш у групу главна веза био је Ђуро Мартиновић. 
Он је био комуниста и мислим члан КП, али ш ц е -
сам сигуран. По неколико пута у току дана дола-
зили су у нашу групу чланови породице Б а ј о в е и 
Вељкове. Н а ј ч е ш ћ е је долазила Милена, Б а ј о в а 
м а ј к а , а неколико пута и Вељков отац. Доносили 
су х р а н у сваког дана. Не сећам се тачно, али мис-
лим да смо у том стану остали пет-шест дана. Нико 
од н а ш е групе н и ј е излазио никуда, ни је ишао у 
село. Једног дана сви смо и з и ш л и из стана и у ш л и 
у други, у непосредној близини. Т а ј стан био је на 
б р е ж у љ к у и из њега смо могли да посматрамо село. 

Б и л о је рано прољеће, април. У непосредној 
близини овога стана, у ко ји смо дошли на пола 
сата да осматрамо село, ј едан сељак орао је њиву. 
Н и ј е нас примјетио када смо ушли. Мало касни је 
једна ж е н а из села упутила се право у ова ј стан. 
Б и л а је ћопава. Б а ј а и Вељко одмах су је познали. 
Вељко рече да је то орачева ж е н а и да му носи 
ручак. З н а л и смо да не би било добро да нас види, 
1ер је тетка Душана Арсовића. Она за нас није 
знала, нити је слутила гдје смо, него је х т ј е л а да 
стави ручак у стан и да позове мужа . Запрепастила 
се кад је нас видјела , плинула је на страну и 
прстима десне руке ударила у земљу, говорећи: 
„У кам ударило", што би по народном веровању 
значило, ж е л и м да вам се ништа зло не догоди. 
Знали су јо ј име и Б а ј а и Вељко и р е к л и јо ј да не 
к а ж е Душану Арсовићу да нас је видјела . „ Б о ж е 
сачува ј синови моји", одговара жена , „како ја то да 
урадим, никад, никад". 

Н и ј е у л а з и л а у стан. Иако је доста приметно 
ћопала, брзо је отпер јала до м у ж а и дала му ручак. 
Није сачекала да он руча, већ је одмах отишла у 
село. Нешто јо ј се журило . З а к љ у ч и л и смо да ће 
она одмах поћи код Душана Арсовића и одати нас. 

Вратили смо се у стан гдје су нам биле ствари 
и одлучили да пошаљемо комунисте из села у 
Равно К р а љ е и да осматрају четнике хоће ли к р е -
нути према нашем боравишту. 

Ускоро је стигао Ђуро Мартиновић, па је он 
пошао у Равно Краље . 

Ова ж е н а нашла нас је у стану око ј едан саг 
по подне. 

Истог дана око четири сата послије подне Ду-
ш а н Арсовић сазавао је збор четника. Ђуро је 
дошао и то нам саопштио. Он је био легализовани 
партизан. Р е к л и смо му да он и група ско јеваца 
пођу на та ј збор и ч у ј у о чему ће се тамо говорити. 

Збор је о д р ж а н тачно у заказано вријеме. Ду-
ш а н Арсовић, командант среске четничке команде, 
саопштио је да је за с јутрадан у ово вријеме по-
звао три четничке бригаде да се нађу на истом 
мјесту, Александру Мишковићу из К о њ у х а дато је 
да руководи бригадом састављеном од четника из 
Коњуха , Андријевице, Трепче и Забрђа. Душан 
Арсовић је нагласио да ће све ове бригаде ићи у 
Коњухе , да Казни К а њ у ш а н е зато што су чували 
партизански штаб. 

Сви смо то чули, сви смо били стари комунисти, 
илегалци, осим Б а ј а , к о ј и је био млађи комуниста. 
Први је узео р и ј е ч Радуле Ј е в р и ћ и рекао да они 
неће за Коњухе , да ће кренути према нама, што 
значи да је она ж е н а одмах рекла Душану да нас 
,је видјела . Т а ј смо з а к љ у ч а к сви прихватили осим 
Б а ј а Јо јића . 

Ја сам такође нагласио да за К о њ у х е сигурно 
неће, ј ер онда не би доводили к о њ у ш к е четнике и 
не би откривали своје планове. Одлучено је да ј о ш 
заноћимо у овом стану, свакако без страже, а л и да 
С5гтра послије подне одемо. Тако је било, те ноћи 
спавали смо у том стану као и пет-шест ноћи р а -
није . С јутрадан смо неколико пута понављали исти 
разговор. Сваком одласку са овог терена и из овог 
стана Б а ј о ј е давао жесток отпор. Н а ј з а д ј е Б р а н к о 
престао да инсистира. З а х в а љ у ј у ћ и упорности Р а -
дула Јеврића , Б р а н к о је ипак з а в р ш и о дискуси ју и 
рекао треба да се разиђемо. За одлазак са овог 
мјеста био је и Вељко Мартиновић. Б а ј а је п р и -
стао али тешка срца. Тога дана послије подне код 
нас је неколико пута долазила Б а ј о в а м а ј к а , мо-
лила и кумила да се склањамо, говорећи: „Сигурно 
је она к у ч к а рекла Душану." Неколико пута ј е 
долазио и Вељков отац. 

Н а ш р а з и л а з а к требало ј е да падне отприлике 
у оно вријеме када се четници окупе у селу Равно 
Краље . Вечерали смо и спремили ствари за одла -
зак . Уочи нашег одласка стигао је Вељков отац и 
рекао : „Останите овдје, дот јерао сам с Космета ј ед-
ног вола, па ћу га з а к л а т и и доносити вам да је -
дете. Затим се вратио у село. И п а к пала је одлука 
да се иде: Р а д у л е Ј е в р и ћ и Спасоје Ђ а к о в и ћ за 
Коњухе , а Б р а н к о Делетић, Б а ј о Ј о ј и ћ и В е љ к о 
Мартиновић за Јеловицу. Предложио сам да Радуле 
и ја прво изиђемо и останемо на двадесетак метара 
од стана да бисмо обезбедили да Бранко, Б а ј о и 
Вељко, пређу преко једне ливаде пре но што зађу 
у шуму. Тако је и било. Радуле и ја ч е к а л и смо 
док Бранко , Б а ј а и В е љ к о нијесу и з а ш л и с о р у ж -
јем, ранцима и свим стварима, прешли ливаду и 
у ш л и у шуму, на путу за Јеловицу. 

Радуле и ја смо к р е н у л и за Коњухе . Негд.је у 
зору стигли смо у к у ћ у Ђоле Бабовића у К р а и ш т и -
ма — Павине и тамо смо н а ш л и Тодора и Ђолу. 
Р е к л и смо им све, о четничком збору у К р а љ и м а , 
као и то да наводно данас треба да дођу овамо да 
казне Коњушане . Обавијестили смо их да су Б р а н -
ко, Б а ј а и Вељко отишли за Јеловицу. 

Негде при је подне око десет часова дошла је 
код нас Радулова сестра и к а ж е : „Носим вам црне 



вијести, погинули су Бранко Делетић и Б а ј а Јо -
јић". Где и како није знала. Одмах смо помислили 
да су наишли на засједу и да су тако убијени. Не-
колико сати касније чули смо тачне вијести, јер су 
стигли четници у село, ко ји су учествовали у 
акцији. Сазнали смо да су наши другови убијени у 
стану Богића Мартиновића гдје смо боравили пет-
-шест дана. Било нам је јасно да је Б а ј о извршио 
притисак и да су се вратили. Убијени су на спа-
вању, без страже, у саму зору. Одмах смо послали 
комунисте у село да се на погодан начин повежу 
с четницима који су учествовали у овој злочинач-
кој акцији и да прикупе што више података о са-
мој акцији, па да нас обавијесте. С великим не-
стрпљењем очекивали смо Вељка Мартиновића, 
који је тада био члан Среског комитета, да дође и 
да нам тачно исприча шта се догодило. Вељко је 
одлично знао где смо и добро је познавао терен. 
Како није дошао ни тога дана ни сутрадан, прет-
г.оставили смо да је рањен. Вијести из села смо 
добили и провјерили их из више извора. 

Четници су овако описали шта се збило: стан у 
коме су се налазили Вранко, Б а ј а и Вељко, био 
опкољен с три четничка обруча. Око стана биле су 
ближе и даље распоређене двије четничке бригаде. 
Једна група била је одређена за ликвидацију. Она 
је прво бацила камен на стан у коме је горела 
ватра. Страже није било, нити се ко у стану чуо. 
Када је камен пао на кров стана (стан покривен 
даском) први је скочио и отворио врата Б а ј о Јојић. 
У том тренутку био је покошен рафалом из ауто-
матског оружја . Изрешетан, пао је на јаку ватру 
од великих букових трупаца. К а д је Бранко видео 
да је Б а ј о пао на ватру, прво је њега извукао да 
му мртав друг не гори на његове очи. Док је вадио 
Б а ј а из распламсале ватре и Бранко је био изре-
шетан куршумима из аутоматског оружја . Видио 
је да је у безизлазној ситуацији, па је активирао 
двије бомбе и ставио их испод свог тијела. Десило 
се то што се ријетко дешава и послије ј аке експло-
зије Бранко је још био жив. Група зликоваца одре-
ђена за ликвидацију, видјевши да више нема отпо-
ра, појурила је на стан као чопор звјери, с мржњом 
као да су школовани у Хитлеровом !стану. 

Италијански шпијун из доба старе Југославије, 
Душан Арсовић, школован је за злочине. Фашисти 
су имали искуство и умјели томе да га науче. Без 
икаквог смисла за војнички позив, као судски, 
административни официр, постао је командант чет-
ничке среске команде. За та ј крвави посао ф а -

шисти су га добро одабрали. Душан Арсовић је 
прије тога организовао покољ у Барама Краљским, 
половина јануара 1942, када је мучки и на превару 
убијен 31 партизан, а међу њима и један од на ј -
популарнијих комуниста на територији три среза, 
Вукоман Крушчић. Пре погибије Вукоман је био 
политички секретар Среског комитета за Колашин. 
Тада је и заробљено око 80 партизана. Од тада до 
кра ј а рата село Баре Краљске било је четничка 
база. То су познати методи Мусолинијевих ф а -
шиста: извршити крвопролиће, па онда везати за 
себе. 

Сада у априлу 1942, два мјесеца послије злочина 
у Барама Краљским, требало је организовати и у 
селу Краље покољ, јер је Арсовићу била потребна 
и ова територија. 

Када су зликовци ушли у стан, Б а ј а су нашли 
мртвог, а Бранко још је био жив, могао је да види 
издајнике и да 1им и у тим тренуцима када му је 
тело разнесено, к а ж е у лице да ће их стићи народ-
на освета. 

Душан Арсовић тада ступа на сцену. У свакој 
борби против партизана био је у дубокој позадини, 
а појављивао се када је требало мучити заробље-
ника. Душан Арсовић управља мучењем. Наредио 
је да се Бранку извади једно око, па послије пола 
сата друго око. Бранко је и послије тих мука још 
био жив. Онда настаје оргијање Душана Арсовића 
с групом злочинаца, играње кола и песме. Тек кад 
је и то завршено наредио је да се Бранку саспе 
р а ф а л револверских метака у чело. Тако је та ј 
италијански шпијун, обучаван на разним шпијун-
ским курсевима прије рата, сада, у доба окупације, 
постао тежак злочинац, ко ји је у мучењу, служећи 
се средњовековним методама, превазилазио и самог 
окупатора. 

Чекали смо Вељка Мартиновића с нестрпљењем, 
није дошао. Сутрадан смо сазнали да се Вељко 
Мартиновић предао том истом Душану Арсовићу, 
убици његових другова, и да је одмах пуштен на 
слободу. Запрепастили смо !се, али рат носи таква 
изненађења. 

Послије злочина у Токову Лазу, Љубо Вуксано-
вић је истог дана позвао учеснике и за муштулук 
им дао здравицу — буре од 100 литара ракије, да 
пију и оргијају код његове куће. 

Углавном ово и овакво обавештење добили смо 
неколико дана касније и од кумуниста с терена. 

СПАСОЈЕ ЂАКОВИЋ 

КАКО МОЖЕ ДИЈЕТЕ ДА СЕ КРСТИ 
ПРИЈЕ НЕГО СЕ РОДИ 

Позвали су ме у Равно Краље на конференцију. 
Самном су пошли два-три одговорна комуниста из 
Краља. Фебруар је 1944. год. Пуна школа. Конфе-
ренција почела у сутон. Знам ја ко ме слуша. 
Распричао сам се увелико. Постављају питања 
родољуби, постављају питања и легализовани чет-
ници, који нијесу окрвавили руке и којима смо 
гарантовали да неће бити хапшени. Многе и не 
познајемо. Устаје један сеља, колико се сећам Мир-
чић, па к а ж е : Господине Фатићу (то је моје шире 
братство) реците мене, (прекидају га они у сали, 

који су ближе до њега, не господине но друже) не 
ја ћу по моме, господине Фатићу. Ти си говорио о 
Другом заседању АВНОЈ-а о нашој влади итд. 
Каква то влада може бити у земљи која није осло-
бођена. Како се може дијете крстити прије него 
се роди. Вило је добацивања и из публике, не за -
ви ја ј Мирчићу, него реци није ти мила ниједна 
влада поред краљевске владе. Вратили смо се у 
Андријевицу, сутра дан око 12 час. добио сам писмо 
у коме пише: Нас 42 пођосмо за Врмошу, мислили 
смо да останемо у село до пролећа, а кренусмо 
одмах послије конференције, да ти докажемо да 
си нас синоћ убиједио. 



У ПАРТИЗАНСКОМ УТОЧИШТУ 

Моја читава породица била је компромитована 
као комунистичка. То траје од онда кад је Данило 
отишао у Шпанију. Чим 'је почео устанак, почеле 
су и наше невоље јер смо били злостављани, му-
чени, хапшени. Терали су нас у Колашин, изво-
дили на стрељање, опет враћали итд. Имала сам 
још троје млађе дјеце, један ми је био у Београду 
на студијама — Никола, Данило у Шпанији, муке 
су биле. Код мене еу налазили уточиште многи 
партизани. Али од почетка смо били компромито-
вани, тако да су нас стално држали, што оно кажу, 
на „нишану". Тако је то било од почетка до кра ја 
рата. 

Сећам се дана кад се стрпало 12 окупаторских 
официра у моју кућу. А у њој само ја и најмлађе 
ми дијете. Стоји дијете поред шпорета, а Немац 
пита: „Ваш син у Шпанији?" — „Не!" — велим ја. 
А мали стоји, препао се. Један међу њима додаде: 
„Ми идемо на Босну, а ваш син ће нам платити 
све!" Та ј Немац ми рече да је мој син дошао у 
Југославију. 

Послије су опет наилазили, а ми бјежали, вра-
ћали се. Сјећам се, дошли смо у моје родно место, 
али тамо нема никога, па после одуд опет натраг. 
Моји су жив јели у Мојковцу, селили се вазда тамо 
XI овамо. 

Најгоре ми је било кад сам чула да су погинули 
Бранко Делетић, Милић Кељановић, Б а ј о Јо јић и 
други. 

Сјећам се погибије Бајове. Ту сам седела, кад 
дође један четник и к а ж е : „Стрина, гдје је он?" — 
мисли на Радована. Ја, бајаги, не знам ништа, ре-
кох да не водим рачуна ђе је. !„Немој тако јадна" 
— вели четник — но да ти кажем да, ће сјутра да 
иде велика најезда да га ухвате жива." Ја одем у 
Токов Лаз, где ме угледа мајка Ба јова : „Познадо, 
те, црна друго" — вели — куд се излажеш поги-
бији?" „Ћути, рекох ђе су Б а ј о и Бранко?" Нису 
озбиљно узели моје упозорење, те, могли су се 
спасити. Поручили њој да мени к а ж е да сутра 
дођем „на пасуљ и пршуту". Шалили су се, на 
своју несрећу. 

„Све ћемо постријељати!" 

Једном приликом дошли рано четници покупили 
ми сву дјецу. Шћерка ми болесна од тифуса. Таман 
се ми састали испод оне барутане, кад четници 
вичу, жену Благоја Лекића. „Дјеца су ти у апсу, а 
сада ће и тебе." — Велим: „Идем, не бојим се." Кад 
горе, Васојевићи, и мој дјевер Урош Лекић. Кад 
сам дошла, велим: „Добро вече." Нико не одговара. 
„Шта је тебе, шта си се помамила" — вели Душан. 
„Нијесам, немам зашто да се помамим, ово је сад 
мука свакоме, зло је ово, рат проклети" — одго-
варам. „Ти си — каже, једна полудјела Црногорка!" 
„Богами, Душане, свесна сам ка ' да ми је 20 го-
дина, али од вашег терора никакво чудо није ако 
и полудим. Да је неки са стране да мучи нас старе 
и дјецу, па да се не чудим. Али шта ви, то радите? 
Ми ћемо дјецу да ти стријељамо. Данила смо већ 
ухватили." К а ж е м : „Добро, ухватили сте га, али 
што нас мучите?" Знам да нису они ухватили Да-
нила. „И оног млађег смо ти ухватили." А он већ 
побегао у партизане. „А што ћете са нама, још 
имам шћер болесну, ни Немањића нико није остао 

па о њима историја пише!" Како то рекох људи 
божји, тако он скочи па к а ж е : „Да нијеси ти ро-
дила Немањића?" — „Нијесам родила Немањића, 
али сам родила Лекића." Пет синова сам му ро-
дила, ја крива нијесам ако је најезда непријатељ-
ска." Скочи Весковић да ме удари, псује мајку, 
бога, све, али му недадоше. — „Слушај Душане 
рекох, да је мој Данило дошао с војском у те шуме, 
твојој Б о ж а н и би рекао: „Добар дан и како си 
мајко" и пољубио би је, а ти видиш што чиниш. 
„Ти си, каже, Данила послала у Шпадију!" — Ни-
сам, ја, сам је отишао." ј 

Држали су их по 10 и 15 дана у затвору, па 
Благоје отиђе Милану Лекићу, те их пусте, па опет 
ухвате. О Урошу, дјевер ми је, ни ријечи нећу 
рећи, осим: колики ми је био пријатељ, толико му 
бог дао. 

Изабрали ме за председницу А Ф Ж - а , ја велим: 
што сте то чињели, бојим се на неком састанку 
бога ћу поменути. Била сам изабрана за делегата 
на Црногорску Скупштину која се одржавала у 
Колашину. Са мном је била и Станица Кељановића. 
Отишле смо до Трешњевика, поквари се камион, 
ноћ, киша, па се вратисмо. Сутрадан смо отишле 
до Колашина, али велика најезда немачка. Тад, 
к а ж е мени Пеко: „Данило је дошао у Југославију." 
Велим ја : „Дошао али погинуо." „Ко ти то рече?" 
— пита он: — „Душан Арсовић и друштво". „Бога 
ми — вели Пеко — прије ће Душан погинут." 

На тој конференцији или Скупштини били су 
Пеко, Митар Бакић, разговарали су са мном о Да-
нилу. Знам да су говорили да је борба тешка, да 
муке још велике предстоје, али да ће побједа бити 
наша. Ја сам вјеровала у то, мада је било и оних 
који су сумњичаво вртели главом. 

Једном приликом дође код мене Милан Лекић 
па ми каже : „Стрина једна, Милутина ми убили." 
А Милутин Јелић му је ујак, мајчин брат. Милун 
због тога огорчен, жао му. „Него, стрина, сутра је 
велика најезда четника, можда ће и мене поћерати 
с њима, ако могнем, некако ћу изврдати!" 

Сјећам се, једне ноћи 26 њих дође код нас иску-
пили се све партизани. Ја немам ништа да им дам, 
осим мало ракије. Велим ја : да ли сте ставили, 
какво обезбеђење? — ма, вели, шта ће нам обезбе-
ђење! Верују да им нико ништа не може. — Немој-
те, рекох тако дјецо! Бранко код прозора сио и 
вели: „Тетка, ништа се ти не б о ј . . . " 

Ту су били — Бранко Делетић, Милић Кељано-
р.ић, Радован Лекић, Б а ј о Јојић, Миладин Ђеко-
вић, Радојица Шошкић. Велим, нису оставили ни-
какво обезбеђење око куће. Међутим, они четници 
су дознали ваљда некако да су они ту и спремали 
су се да нападну нашу кућу бомбама и побију све. 
Међутим, они су били у кући Лека Марјановића. 
Стана их пита: „Шта је, куда се то спремате?" 
,.Да уништимо Благоја Лекића и његову породи-
цу, све су то комунисти". К а ж е он њима: „Из моје 
куће нећете". „Што?" — питали они. „Не, нећете 
из моје куће да уништите Благоја Лекића". Стана 
стане на врата и вели: „Нећеш, Алекса Лалићу, из 
моје куће!" Алекса вели: „Хоћу". „Е вала, нећеш 
данас из моје куће, а сутра их гони! И тако да није 
било Стане, било би свашта. 

Талијани су овде давали требовање свима, осим 
нашој, Радовановој породици, затим кући Милана 
Перовића и Лека Маријановића. За друге не знам. 

Ухватили мог Бранка у шуми, како тобож сече 
брст, а били до тада ту партизани. Воде га дво-



јица, једног од њих звали су доктор, Кастратовић. 
Ја не знам да је то четник. 1— Велим: Бранко да 
то нису наши?" Виђо је колико је сати, само киша, 
снијег, лапавица, ја узех да се преобучем, Ђоко 
Рачић и мене ухапси. Сутрадан воде ме за Колашин 
и сврате у кућу Милорада Ћировића. Пита Душан 
Арсовић, ноћ је: „Кога водите? — Милеву Благоје -
ву и Станишу Лабовића. — А ту Мошовку, вели. 
— Јест. Мене су Мошовком звали а ја црног Моша 
ни познавала нијесам. Пита Јеси' ти, Милева?" 
„Јесам, Душане". „Нисам ја Душан но издајник и 
слуга окупатора" — вели он. „Ко ти то вели, Ду-
шане, ти нијеси". Али онај отац Душанов, хоће да 
ме удари кундаком. У Трешњевић стигосмо после 
попоноћи. Мирко стоји. Велим ја : „Мирко, богме, 
ти да си дошао код мене, ја би те пустила, мокре 
су ми ноге да угријем". Претурисмо ту ноћ некако, 
кад сутрадан, неки четник из Колашина, Ракоче-
вић официр, дође, и пита: „Чија си ти?. „Ја сам 
жена Благоја Лекића". „Имаш ли дјеце?" „Имала 
сам д јеце доста — 5 синова и шћер." „Јесу ли ти 
сви ту". „Нијесу" — рекох. „Ђе ти је који?" — пи-
та он. „Један у Шпанији, али шта је сњим не 
знам, други је уписан у Београду на Правни ф а -
култет, а трећи зове се Бранко код мене је. Р а -
кочевић онда вели: „Ову кучку треба одмах стри-
јељати и то у та ј поток". Ушла Нада, плаће. „Шта 
ти је? — рекох. „Нијесам пред дјецом заплакала 
— вели — па макар одлучили да ме стријељају. 
К а д сам сама, могла сам и да се исплаћем, али пред 
њима боже сачувај, нек зна ју да сам ја шћер Сима 
Терића једног што је пркосио краљу Николи. Али 
онај у чијо ј смо кући к а ж е : „Водите је доље код 
Душана, па радите што ви је воља". Дигоше нас, 
дође Душан и к а ж е : „Пустићемо само тебе." Ре -
кох: „ Ж и в а се нећу одвојити од Бранка." 

А ово за Минића. Била је у апсу, цијела поро-
дица и Благоје, оно кад су склопили споразум са 
овом дивизијом Гарибалди. Ж е н а једнога, не могу 
се сјетити како му је презиме, доноси нам к а ф у и 
под тацном писамце докле су дошли партизани. 
Ако се уједине са овом дивизијом Гарибалди, биће 
добро. Пси не примећују, пошто она оде, ја изву-
чем оно и прочитам апсеницима и додаднем некако 
глас Благоју у апсу. 

Четничко лукавство 

Чувени четник Љубо Минић и његова пратња 
ставили петокраке на капе, уђоше у кућу и к а ж у : 
„Добро вече, где је Благоје?" „Отишао, побјегао од 
ових погани, није знао да ћете ви наићи". Тек, они 
окрену „мртвачке главе". Видим ја шта сам рекла, 

али ништа не одричем. Ајде пред нама! Стаде 
плач шћери ми. Он хоће да ме стријеља и водише 
ме до врх Облога брда. Рекох: „Слушај, Љубо Ми-
нићу, стријељати ме не смијеш". К а ж е : „Ја бога-
ми, смијем." Ја, онако, на босу ногу ципеле навукла. 
Рекох: „Побиједити нећете па макар побили сто 
баба и сто жена" . „Где ти је син?" „У Шпанији" —• 
ја подигох тон. Он хоће да ме удари, али не да ју 
његови, те горе у неког Гојковића уљегосмо и на 
10 места хоће да ме стријеља али не дају ови. Уђемо 
ми у Гојковиће !кућу, ту 1200 или 300 четника из Ко-
лашина, ту Дика Миладиновић. К а ж е : „Гле, госпо-
ђе Благоја Лекића". Други вели: „Ово је парти-
занка". „Ђе партизанка, та из куће није мрднула 
— вели он. Имало поштених људи и код њих. „То 
је жена домаћица, у кући је била". „Да, али по-
слала сина у Шпанију". Није га она послала, није 
он њу ни питао, но је из Београда отишао. „Нису 
ме стријељали, но се искрадем, побегнем и испред 
зоре дођох кући и зовем Благоје, који је био са-
кривен у штали. А он вели: „Јеси ли жива"? „ Ж и -
ва сам". Сутрадан је умро несрећни Божина Мар-
јановић. Ја на гробље, а вичу: ]„Милеву Благојеву 
су ноћас стријељали". А ја испод зида оног од 
гробља идем и велим: „Ко то рече за мене да сам 
стријељана? Не бојте се ево ме дошла с а м . . . " 

Овде у Краљима сва Брадића породидца је била са 
нама. Кад год су нешто сазнали дошли су да нам 
кажу, а били су у ситуацији да све сазнају. И кад 
год би их видјела, знала сам да ми носи неке по-
руке. 

Сјећам се бијеше то мај, управо почетак маја, 
пронесе се глас да је Данило код Ж а б љ а к а убијен, 
обје му ноге пресјечене и да је молио: „Браћо, не-
мојте ме, ја сам дошао код вас". Дођосмо доље до 
оног пута што иде у барутане и ту Страшно, Б а л -
шић, чини ми се тако се звао, вели: „Видите ову 
што иде, њен син је био у Шпанији, и дошао је у 
Жабљак . — Ми га ухватили и обје смо му ноге 
сломили и не може да мрдне и ,он је молио да му 
оставимо живот да ж и в и без ногу." Ја рекох: „Слу-
шајте ви, докторе, да [сте га убили, може бити. Да 
сте га ранили, може бити. Да сте му осијекли и 
ноге и руке, може и то бити. А да он посљедњи 
метак не држа за себе, то не може бити. И није 
истина да вас је молио. То л а ж е ко год каже. А 
човјек интелигентан, није затуцан, мало се осмех-
ну, па рече: „Зар ви у то вјерујете". К а ж е м : „Вје-
рујем да вас није молио и да је последњи метак за 
себе задржао, то је сигурно". Дођем ја кући, испла-
чем се, али нико да не види. Благоје вели: „Ћути 
јадо, то они лажу, то је њихова пропаганда. Више 
пута су они то чинили." 

МИЛЕВА ЛЕКИЋ 

ПОЧЕТЦИ ИЗДАЈЕ 

Послије капитулације бивше југословенске вој-
ске, априла 1941. године, за окупатора в а ж а н стра-
тегијски пут, ако не и н а ј в а ж н и ј и у Црној Гори, 
била је комуникација Подгорица—Колашин и Под-
горица—Андријевица—Беране. Овом једном везом 
Подгорице са сјеверном Црном Гором, Санџаком, 
Србијом, Македонијом, која је пролазила и кроз 
Лијеву Ријеку у дужини од око 30 километара. 
Окупатор је свакодневно транспортовао људство, 

опрему, храну и друго. Важност овога пута за оку-
патора била је у толико већа, што у току зимских 
мјесеци, због великих снијежних наноса, био за 
моторизована возила готово потпуно непроходан. 
Због овога, ради очувања власти и несметаног ко-
муницирања између својих гарнизона, Италијани 
су у првим мјесецима у Лијевој Ријеци и Матеше-
ву стационирали посаде и до хиљаду војника, по-
дофицира и официра. 

Да би потпуно владали окупираном територи-
јом, ослобађајући један број својих јединица за 



Источни фронт, Италијани су на окупираним тери-
торијама стварали квинслишке јединице — мили-
цију. 

Послије устанка, вршсћи снажан притисак и те-
рор над становништвом преко профашистичких 
оријентиеаних елемената, користећи пасивност кра -
ја и велико сиромаштво становништва и прилив 
већег броја избјеглица са Косова и Метохије, Ита-
лијани су и у Лијевој Ријеци и Метешеву форми-
рали милицију у јачини од око 200 људи, да јући 
јо ј статус сталног састава и снабдјевајући је ре -
довно наоружањем, опремом, храном и мјесечним 
принадлежностима. 

Имајући у виду колико је за окупатора важна 
ова саобраћајница, љеворечки комунисти и велик 
број родољуба, одазивајући се позиву Комунисти-
чке партије Југославије, већ 15. јула 1941. године, 
нападају и разоружава ју Италијанску посаду у 
Лијевој Ријеци. И сљедећих мјесеци до кра ја го-
дине, Љеворечки герилски одред, односно Љево-
речка партизанска чета, честим акцијама узнеми-
рава и онемогућује Италијанима да несметано спро-
воде план окупације. Поред осталих, један борбе-
ни задатак Љеворечка партизанска чета заједно 
Брскутском четом, под командом Шћепана Ђукића, 
31. децембра 1941. године извршила је на Рашковом 
Гувну, напавши моторизовану Италијанску колону. 
Том приликом погинуло је 30. рањено 12 и зароб-
љено 6 италијанских војника. Партизани су имали 
само једног погинулог — бившег авијатичарског 
поручника Радомира Милачића. 

Осјећај ући расположење народа за све масов-
није учешће у ослободилачкој борби, Италијани, 
немоћни да му се сами супротставе, преко изв је -
сног броја активних и резервних официра бивше 
Југословенске војске, настоје да разбију јединство 
народа и на та ј начин угуше и покрет национал-
ног ослобођења. 

У исто вријеме, док су Италијани стварали кви-
слиншке јединице у Црној Гори, декретима и „пре-
порукама" Краљевске владе из Лондона, у Србији 
се формира „Команда четничких одреда Југосло-
венске војске у отаџбини", под командом Драже 
Михаиловића. Иако је у почетку било покушаја да 
се оствари сарадња између Врховног штаба НОВ и 
ПОЈ и одреда Драже Михаиловића, већ октобра 
1941. године долази до потпуног расцјепа, а у но-
вембру исте године и међусобних оружаних су-
коба. 

Братоубилачка борба коју је у Србији повео 
Дража Михаиловић, имала је утицаја и на реак-
ционарне профашистичке елементе у Црној Гори. 
Октобра 1941. Љеворечки издајници, са знањем 
Италијана, ступају у прве контакте с Дражом Ми-
хаиловићем и постепено, опет уз знање и договор 
са Италијанима, стварају покрет „гвозденорукаца" 
и „батаљонаца", тобоже с циљем „очувања племен-
ског јединства". У ствари, стварањем и наоружа-
вањем ових „добровољачких јединица" и милиције, 
Италијани су стварали будућу ударну снагу за раз -
бијање народног јединства и вођење братоубилачког 
рата. 

Децембра 1941. године у Лијевој Ријеци врши се 
потпуна диференцијација профашистичких елеме-
ната и Народноослободилачког покрета. У овом мје-
сецу, активност и једних и других постаје све ин-
тензивнија. Ђорђија Лашић, генералштабни мајор 
бивше Југословенске војске, у сталном контакту са 
Италијанима и профашистичким елементима и из 

других срезова Црне Горе, а по упуствима добива-
ним од Драже Михаиловића, прикупља сараднике 
и убрзано припрема мобилизацију људства за ф о р -
мирање четничких јединица. 

На другој страни, Љеворечки комунисти и ве-
лик број истинских родољуба, свакодневним одр-
жавањем састанака и конференција, настоје да об-
јасне циљеве ослободилачке борбе и оправданости 
добровољне мобилизације бораца НОП-а. У исто 
вријеме, об јашњавајући оправданост борбе против 
окупатора, раскринкавали су и Ђорђију Лашића и 
њему сличне — као иницијаторе братоубилачког 
рата, разбијаче народног јединства и извршиоце 
најсуровијих поступака и злочина за рачун окупа-
тора. 

И раније, а нарочито у децембру 1941. године, 
Љеворечки комунисти и руководство партизанске 
чете упозоравали су Покрајински комитет К П Ј и 
Главни штаб НОП-а за Црну Гору, Боку и Санџак 
— на опасност од све отвореније сарадње Лашића 
еа Италијанима и на његову активност око фор-
мирања јединица наоружаних италијанским оруж-
јем. 

Између присталица Лашића и Љеворечких пар-
тизана ипак до друге половине јануара 1942. није 
било ни једног оружаног инцидента. 

Јануар 1942. године био је најпресуднији и за 
формирање четничког покрета у Црној Гори и за 
привремену стагнацију НОП-а. 

Одлучујућа је била територија Лијеве Ријеке, 
јер клица четничког покрета у Црној Гори прокли-
јала је управо ту. У Лијевој Ријеци рођен је и 
Ђорђије Лашић, будући командант свих четничких 
одреда Црне Горе. У Лијевој Ри јеци је оформљена 
и прва четничка јединица. На територији Лијеве 
Ри јеке — положај Матешево — Краљске Баре — 
20 јануара 1942. године долази до првог оружаног 
напада четничких формација на регуларну једини-
цу НОП-а. 

Послије успешно изведене акције Љеворечких 
и Брскутских партизана на Расковом Гувну, пред-
виђајући још јаче нападе наредних дана и велике 
снијежне наносе који зими потпуно паралишу мо-
торизовани саобраћај на овој релацији, Команда 
италијанске дивизије „Венеција" одлучује да у то-
ку зимских мјесеци евакуише гарнизоне из Лијеве 
Ри јеке и Матешева. По претходном договору с Ла-
шићем, до формирања четничких јединица за оста-
лу окупаторску имовину и обезбеђење комуника-
ција повјерена је милицији. 

Послије евакуације италијанских гарнизона из 
Лијеве Ри јеке и Матешева, 4. и 5. јануара 1942. под 
заштитом милиције — италијанских плаћеника I— 
Ђорђија Лашић са на јближим сарадницима улази 
у Лијеву Ријеку и заузима положаје напуштеног 
италијанског гарнизона. У исто вријеме, иако су 
Лашић и милиција пријетили употребом оружја, с 
пјесмом и извикивањем парола, на челу са Шћепа-
ном Ђукићем и Мирком Вешовићем, у Лијеву Ри-
јеку улази и Љеворечка партизанска чета. 

По договору са Италијанима, послије њиховог 
оступања из Лијеве Ријеке, и по добивеним обав-
јештењима о стварању „Југословенске војске у 
Отаџбини", Ђорђије Лашић окупља извјестан број 
већ раније компромитованих италијанских плаћени-
ка и најреакционарнијих профашистичких елеме-
ната. Срез Андријевачки, а посебно Лијева Ријека, 
постаје мјесто гдје се ку ју и спроводе на јмрачнији 
планови за уништење свега што је напредно и ро-



дољубиво. Служећи се лажима, уцјенама и пријет-
њама одржавају се зборови и конференције ради 
мобилизације плаћеника, који би водили братоуби-
лачку борбу за рачун окупатора. 

Један овакав збор, по одобрењу Италијана Ми-
лутин Јелић, Вуксан Бакић, ЈБубо Вуксановић и 
други најреакционарнији појединци из среза Ан-
дријевачког, заказали су за 9. јануар 1942. године 
одржавање збора у основној школи у Краљима 
обезбеђивала је милиција Ђока Рацића. Циљ скупа 
наводно био је да се тобоже на братвеничкој основи 
постигне „договор о животним интересима народа 
Андријевачког среза". На удаљености од непуна 
три километра од италијанског гарнизона у Андри-
јевици, збор је почео тачно у 10 часова. 

Сазнавши за одржавање збора, партизански вод 
с још неколико родољуба из Краља и Облог Брда, 
насилно је ушао у село. Сазивачи збора, пошто ни-
јесу успели да спријече улазак припадника и сим-
патизера НОП-а, морали су да прихвате као „ко-
мунистичке преставнике" другове Војислава-Воја 
Б. Зечевића, Радована Лекића и |друге. 

Излагање и дискусије сазивача збора сводиле 
су се углавном, на три на јглавнија питања: прво 
— да се раскринкају комунисти, и Ослободилачки 
покрет, не као носиоци борбе за национално осло-
бођење, него као борци „једино за постизање лич-
них циљева", друго >— да се објасни оправданост 
и улога формирања милиције; и треће — да се из-
врше припреме за одржавање ширег збора, на ко-
ме би се и јавно прокламовало формирање чет-
ничких одреда у Црној Гори. 

Комунисти су оштрим тоном и не бирајући из-
разе указали на капитуланство „андријевачких 
првака" — како су себе представили сазивачи збо-
ра на њихове издајничке намјере, на то да се нао-
р у ж а в а ј у италијанским оружјем, на њихов главни 
циљ — разбијање народног јединства и ослободи-
лачке борбе и слично. Користећи присутност нао-
ружаних партизанских бораца и родољубивост 
знатног броја присутних, комунисти су даље говори-
ли о циљевима ослободилачке борбе и задацима 
које треба извршавати да би се ова борба довела 
до крајњег циља — ослобођење земље од окупа-
тора. 

После тих говора као и у току самог излагања, 
присутни су често одобравали извикивали пароле 
и спонтаним манифестовањем изражавали солидар-
ност са беспоштедном борбом против поробљивача. 
Створила се велика пометња. Поново узима реч 
Милутин Јелић, покушава да успостави ред и ома-
ловажи излагање комуниста што изазива још већи 
неред. 

Даље одржавање збора било је потпуно онемо-
гућено. Сазивачи су били приморани да се повуку 
не постигавши циљ. Напротив, по расположењу 
присутних, могли су закључити своје идеје неће 
моћи да спроведу без принуде. 

Обавијештен о неуспјеху збора у Краљима, под 
заштитом љеворечке милиције и извјесног броја 
њему блиских сарадника, Ђорђије Ласић окупља 
око 200 Љеворечана, којима се прикључује и један 
вод Прекобрђана из околине Колашина предвође-
них бившим капетаном Леком Вујисићем, и с њи-
ма, усиљеним маршом 10. јануара 1942. године по-
лази за Краље. 

Једанаестог јануара у 10 часова, носећи југосло-
венску заставу, љеворечки „батаљонци", на челу са 
Ђорђијом Лашићем, дошли су до основне школе 

у Краљима, где их је дочекао извјестан број про-
фашистичких елемената из Андријевачког среза. 

Пошто је долазак љеворечких „батаљонаца" био 
изненадан, те се за њега сазнало тек у току ноћи 
између 10. и 11. јануара, комунисти, с још неколи-
ко родољуба из Краља и Облог Брда, одржали су 
кратак састанак, на коме је закључено — да се о 
доласку „батаљонаца" одмах обавијести Месни ко-
митет К П Ј Андријевице и затражи помоћ да би 
се онемогућио нормалан рад четничког збора. У 
исто вријеме договорено је да док не стигну дирек-
тиве од МК, Војистав-Војо Б. Зечевић, преговара 
с Лашићем да збору присуствују и представници 
НОП-а и да им буде дозвољено да и они јавно 
иступе. Избјегавши директан контакт, Лашић је 
одговорио |да ће на разговоре накнадно позвати 
представнике НОП-а. Ни послије поновног инси-
стирања и истог дана и сјутра, није дошло до ди-
ректних разговора, те самим тим ни до јавног исту-
пања представника НОП-а. 

За долазак „батаљонаца" на челу с Ђорђијом 
Лашићем, брзо се чуло у свим селима Андријева-
чког среза. У Краљима, поред Лашићеваца, окупио 
се и велик број сељака из околних села. Из Коњу-
ха и других села среза, дошао је и велик број бо-
раца и симпатизера НОП-а, као и чланови МК 
К П Ј Среза андријевачког с делегатом Покрајинског 
комитета К П Ј за Црну Гору, Боку и Санџак, који 
се тих дана налазио на терену Среза, односно тога 
дана у Краљима. 

Како до овог збора у народу није било неке раз-
једињености, док је Лашић одржавао састанак с 
на јближим сарадницима, испред Основне школе, 
играјући и п јева јући у заједничком колу, поред 
„батаљонаца", милиције и сељана, био је и при-
падник и симпатизер НОП-а. 

На дохват италијанског гарнизона у Андрије-
вици, гледајући италијански логор и подигнуту 
италијанску заставу, најреакционарнији елементи 
из Андријевачког среза под заставом бивше К р а -
љевине Југославије, почели су састанак који ће у 
историји Црногорског народа остати записан као 
жалосна и мрачна страница. 

* 

Дванаестог јануара 1942. године, послије отвара-
ња састанка, предсједавајући Милутин Јелић ука-
зујући на „неопходност скупа и знача ј договора" 
у уопштеним цртама изнио је смернице на којима 
треба да се заснивају задаци четничке организа-
ције. Том приликом прочитана је и наредба Дражс 
Михаиловића о постављању Ђорђије Лашића, ђе-
нералштабног мајора, „за команданта свих снага 
у Црној Гори", као и о постављању Павла Ђури-
шића, за команданта Лимско-санџачких одреда. 

Послије читања наредбе о постављењу и „ин-
струкција" о организацији четничких одреда, сада 
већ и званично у својству команданта, с најбли-
жим сарадницима, Лашић приступа разради зада-
тка четничких формација и на племенској основи 
поставља организацију четничких јединица — бри-
гада, батаљона и чета. За ове јединице именован 
је >и командни кадар. 

Због тога што је на збору наредба Команданта 
четничких одреда југословенске војске ст. пов. бр. 
176 од 15. октобра 1941. године јавно објављена и 
по њој се службено поступило, — 12. јануара 1942. 
године, може се сматрати као дан када је форми-



рана четничка организација у Црној Гори и од када 
она уз пуну сарадњу са окупатором, води безпо-
штедну борбу противу свега што је родољубиво, 

Тринаестог јануара, ради подробнијег упознава-
ња са организацијом и предстојећим задацима, у 
вишој жандармеријској станици званој „Барутана", 
Ђорђија Лашић, у својству команданта — сазива 
еастанак свих активних и резервних официра и 
подофицира. 

У непосредној' близини, где је Лашић разра-
ђивао организационе форме и задатке новоформи-
раних јединица, налазили су се делегат ПК КПЈ 
за Црну Гору, Боку и Санџак, неки чланови МК 
К П Ј Андријевице, руководиоци и борци Андрије-
вачког партизанског батаљона и неколико родо-
љуба. Неодлучност и осуство брзе, па и оружане 
акције — како су поједини другови предлагали — 
омогућио је Лашић да несметано ради. 

Да би бар на неки начин били присутни и по-
кушали да јавно раскринкају четничке намере, 
као припадници НОП-а, на састанак активних и 
резервних официра били су упућени: Батрић Зе -
чевић, мајор у пензији, Томица Јојић, резервни 
капетан и Вуксан Гојковић, бивши срески начел-
ник (Гојковић је тада био припадник Андријева-
чког партизанског батаљона). 

Прилазећи „Барутани", на којој се лепршала 
застава бивше Југославије и одакле се код цркве у 
Андријевици видио италијански логор са истакну-
том италијанском заставом, Батрић Зечевић гласно 
је упитао: „Шта је ово"? — показујући заставу на 
улазу у „Барутану". Када му је неко одговорио да 
је то југословенска застава, а Зечевић је добацио: 
„Каква је то југословенска застава на пушкомет 
од италијанског логора. То је обична крпетина"! 
После ове упадице, Лашићевци, ко ји су се иначе 
спремили да им забране не дозволе улаз у „Бару-
тану", дочекали су Зечевића и Јо јића псовкама и 
гурајући их удаљили више од педесет метара. 

Овај инцидент заоштрио је и иначе доста за-
тегнуто стање. Престала је пјесма и растурило се 
заједничко коло. Створила се неописива пометња. 
Припадници и симпатизери НОП-а, интервенисали 
су да заштите Зечевића и Јојића. Њима су се при-

дружили и неки ближи рођаци Батрића Зечеви-
ћа, ко ји су као „батаљонци" стигли с Лашићем, а 
у међувремену увидјели да их је он обмануо због 
чега су се још првог дана по доласку одвојили од 
њега. 

Иако се на положају Краља, изнад „Барутане", 
налазио добро наоружан део Андријевачког парти-
занског батаљона, на челу Виде Шошкићем, инци-
дент и настала пометња нијесу искоришћени. К а -
ко је ту био окупљен цио командни кадар четни-
чке организације, сви активни и резервни офици-
ри, то би и напад на „Барутану" био и кра ј по-
четку стварања четничке организације у срезу Ан-
дријевачком, што би имало ширег одјека на ствара-
ње четничких организација и у другим крајевима 

Напротив, „помирљивост" неких чланова руко-
водства, који су се супротставили оружаном напа-
ду, иекористио је Ђорђије Лашић. На брзину је 
одржао састанак активних и резервних официра и 
подофицира, наређујући им да му се сви придруже 
и извршава ју сва његова наређења, или наређења 
њему потчињених команданата. Завршава јући са-
станак, Лашић је присутне упозорио на будност и 
брзо реаговање на сваки покушај разбијања чет-
ничке организације, при чему треба користити и 
оружје уколико то услови захтевају . Упозорио је 
да разбијање четничке организације треба очеки-
вати „једино од комунистичких агитатора који се 
наводно боре за остварење социјалне револуције 
а у ствари за своје личне ц и љ е в е . . . " 

Касније, по пресуди четничког суда у Колашину 
стријељани су Томица Јо јић — 27. IV 1942., а Б а -
трић Зечевић ухваћен 7. маја 1942. године у К у -
чима, предат је Италијанима у Цодгорици одакле 
су га ови 10. маја изручили четницима у Колашин, 
гдје је 13. ма ја осуђен и стрељан уз образложење 
пресуде: „комунистички агитатор", „министар Цр-
вене армије" (тумачећи тако избор мајора Зечеви-
ћа за члана Народноослободилачког одбора за Цр-
ну Гору и Боку на Острошкој скупштини) који је 
„омаловажавао јулословенску заставу" — алудира-
јући на његову примедбу пред „Барутаном" — „ . . . 
то је обична крпетина" . . . 

ДРАГО Б. ЗЕЧЕВИЋ. 

ДИВЕРЗИЈА НА ТРЕШЊЕВИКУ 

Пошто су Италијани ушли у наше крајеве, јед-
на њихова испостава била је на Трешњевику. Тре-
бало ју је запалити. На обло брдо скупили смо се 
Милан Перовић, Станиша Лабовић, Војо Зечевић, 
Владо Зечевић, Драго Зечевић, синови Батрићеви и 
ја, и отишли смо код куће Ђура Мартиновића. Ту 
су дошли Слатињани, Трешњевци и ми одовуд. Ми-
слим да је то био фебруар 1942. Отишли смо по 
ноћи и запалили испоставу, ту увече није никога 
било, јер ноћу нису држали стражу. Ми после оде-
мо у Катун Кубуровића наложили ватру и чекали 
зору. Тога дана се десило да је умрло дијете попа 
Лабовића и људи су били на жалби. Облобрђани 
су видели да ту нема мене, нема Куја , Милана, Во-
ја, Владе, Станише, а у јутру су чули да је и испо-
става запаљена. „Сигурно су они били у тој акци-
ји" рекли су. Пошто је свануло, дошли смо на Ру-
до брдо, па свак на своју страну. Ми овамо сврати-
мо код куће Ђура Мартиновића, јер, је тамо био 

један котао, онај што је 1941. године служио за 
кување хране и ту је био остављен. Љубета узе 
онај котао, објеси га преко рамена и кренемо. Кад 
сретну нас Рајовићи, милиција она италијанска с 
њима. Питали су се шта је то не виђе Љубету и 
закључили да је то бацач. Нису нас дирали и ми 
прођемо. 

К а д дођемо у кућу, седнемо за ручак. Отац ми 
каже : „Знате ли да у Богића Зекова има неки збор, 
скупили су се, јер је јуче била жалба дјетету, вас 
тамо није било. Они су данас одлучили да вас 
вежу и поведу код Талијана." К а ж е м ја : „Идемо на 
та ј збор." Оружје нисмо носили, осим ако је неко 
имао пиштољ. Војо Батрићев, Владо, Драго, Љ у -
бета, Кујо, Станиша, Милан Перовић, ја и више 
није било. Дођемо у кућу Богића Зекова, скупили 
се Облобрђани и заиста ви јећа ју шта ће чињети. 
Воју направише мјеста на једну клупу и он сједе. 
Милош Зоњић и Милован Лабовић официр, пред-
лажу. Не потраја мало, а дође отуд, споља Милан, 
брат Кујов четник. Носи конопце неке. Ја стојим 



насред собе, кад он стаде баш близу мене и каже : 
„Шта ту разглабате, да их повежемо и оћерамо за 
Андријевицу." Код мене је био један онај руски 
колаш (пиштољ). Милорад, звани Ку јо Лабовић 
стао на врата, код њега пушка, такав је војник био 
да се од пушке није одвајао. Ту је био и Божо и 
Драгојевић Милован Лабовић и Милош Зоњић. 
Људи почеше да излазе, остасмо ми сами. Тако се 
та ствар ријешила. Батрић Зечевић је са синовима 
живео у јОблом Брду, у Кујовој кући. Облобрђани 
су решавали да их ишћерају. К у ј о и ма јка К у ј о -
ва, Станица нису дозволили да Батрић иде из куће, 
ј ер је зет Лабовића. Мајка Војова, супруга Батри-
ћева је од Лабовића. Касније је Батрић ухапшен у 
Облом брду, одведен у Барутану а одатле спрове-
ден у Колашин, где је од четничког суда осуђен на 
смрт и стријељан је на Брези. 

Поетојала је и скојевска организација код нас. 
Секретар те скојевске организације био је Саво 
Станишин. Ја се њих сјећам из почетка. Међутим, 
касније је ту дошло до познатог преокрета, кад су 
неки отишли и ју четнике. У организацији су били 
Радисав Зоњић, Данило Драгојевић, Роса Зечевића, 
она је на јвише радила ту јој је била ујчевина у 
Облом Брду. Душан Драгојевић, Александар Лабо-
вић, то су све били скојевци. Послије је Радисав 
отишао у четнике, мислим да више није нико. Ду-
шан Драгојевић отишао у Четврту пролетерску 
бригаду, Данило такође, па Крле, Јован Аничић. 
Обично су отишли с Четвртом бригадом за Србију. 

Марко Миловић је био председник оног четнич-
ког еуда у Колашину, Милован Лабовић је био 
четнички државни тужилац. Милован је брат по-
пов, мислим да је био академац, официр, војно-суд-
ски официр. Марко је био адвокат прије рата. 

Сјећам се кад су дошли Радован Лекић и Ради-
воје Вукићевић да бисмо растурили летке, вијести 
са фронта, летке па четници бијесни. Сутрадан 
Душан Арсовић и Голуб Микић у барутани чули за 
растурање ових летака. Пошаљу патроле на све 
стране. Из Трешњева ухапсе Душана и Марка Ма-
шовића, Јоџа Вукићевића и Мару, сестру Јоџову, 
Б р а ј а Вулевића, Ананију Вујошевића из Полимља, 
двије Десе, ћерке Илије Савићева и Љуба Шош-
кића, затим Милијану Никосава Ћулафића . И 
Краља су ухапсили, три сина Благоја Лакића, 
Бранка, Драгољуб и Мома, два Станишина сина, 
Сава и Бранка, из Облога Брда Љубету Драгоје-
вића и мене. Све нас скупе и у Барутану. Голуб 
Микић све по реду испитује, свакојег појединачно 
Милева Благојева Зекић, доноси храну, Пољка 
Миркова, ма јка моја, Милена Станишина, жене 
које су биле близу. Голуб Микић саслушавао нас 
је и 12 дана држао затворене и нису нас пустили. 
Знам да су они Ра јевићи били гори него четници 
Душан Арсовић и Вукашин Лабовић, Божо Арсо-
вић, Аксо Арсовић отац Душанов, све гори од го-
рега. Душан је био руководиоц а ови као слијепци 
извршавали свако његово наређење. Знам да су 
били Ананију Вујошевић, уби га Радован Рајовић, 
батинали су. 

Били су четници, Урош Лекић и Стефан Лекић. 
Овај други био је још и зеленаш, као и Ђоко Б а -
чић. Стефан (је по занимању официр црногорске 
војске, а Урош је био учитељ. Урош је био тзв. 
носилац, то су најгори били. 

Од родољуба ту су живели Томица Јојић, Б л а -
гоје Лекић, Станиша Лабовић, Миљан Брадић, он 
је стријељан с Томицом у Колашину, Мирко Дра-

гојевић, па Дукан Лавоцић, Батрић Зечевић је 
такође јухапшен и поведен за Колашин и колашин-
ски суд га је осудио и стријељао. Миљана Брадића 
и Томицу Јојића и Мирка Драгојевића такође. 
Онда је погинуо Лајо-Милорад, син Мирков, у 
Србији код Ушћа на Ибру. Миљан Брадић је био 
сељак, а једно вријеме је био у Турској, за вријеме 
бивше Југославије. Дошао је приликом капитула-
ције старе Југославије. Био је врло напредан, да је 
остао жив, сигурно би имао споменицу 1941. Он је 
због активности у НОБ-у био откривен и ухапшен, 
колашински четнички суд га је осудио. Председник 
тога /суда био је Марко Миловић, а судија Милован 
Лабовић. Они су га осудили на смрт и стријељали. 
Димитрије Јекић је погинуо горе на Лису, са Ми-
лисавом Крџићем. Убили су их Немци. 

Погинули су као партизани: Леко Марјановић, 
Милан Перовић, па Ку јо је погинуо ту код куће 
Милана Перовића, то је била прва борба између 
четника и партизана, то је било 1942. фебруара или 
јануара. К у ј о је био члан Партије. Не бих знао 
рећи ђе су они били пошли, да за Слатину, јер 
командир чете Краљске био је Милош Јелић из 
Слатинске. Мислим да је код Милана Перовића 
био пушкомитраљез, али то је Ку јов пушкомитра-
љез, гјер је та ј пушкомитраљез К у ј о донио из вој -
ске. Брат мајора Весковића, Вуко, је ишао за Ко-
лашин и носио санитетски материјал, али су га 
наши ухватили и довели у кућу Милосаве, таште 
Станише Лабовића. Мирко и Радован су били у 
Вјетрошевици. Послије доведу Вука Весковића с 
оним материјалом Миљан Брадић дође, хтио је да 
убије Вука Весковића, али нијесу га дали. Запле-
њени материјал понесу код куће онога Миљка 
Бабовића на коњу. Код куће су нашли писмо које 
је Љубо Вуксановић писао Ђоку Рачићу у Вра-
њешницу, шаљући му санитетски материјал, у 
писму му к а ж е : „Ђоко, ако сломиш партизански 
фронт на Вранештици, одликоваћемо те Карађор-
ђевом златном медаљом." Машо Машовић, ја и 
Љубета то писмо смо понијели за Коњухе. Четници 
из Трепче, с Крстом Васовићем, дођу и потуку се 
с партизанима у Краље и убију К у ј а а Милана 
Перовића ране. Милиција Ђока Рачића ухвати и 
Станишу Лабовића, и поведу га за Колашин. 

Милорад-Лајо Мирка Драгојевића погинуо је 
као борац Петог батаљона Четврте пролетерске 
бригаде, на Малића Брду. Ја сам био у Четвртом 
а он у Петом батаљону. Радомир Асановић када је 
погинуо имао је више од 60 година. Радомир је био 
стар човјек, али је био храбар. много храбар. По-
гинуо је код Боркова кад смо први пут кренули за 
Србију. Вучета Лакићевић, био је омладински ру-
ководилац у Другој чети Четвртог батаљона. Од 
Вучете није било бољег борца, а Четврта пролетер-
ска бригада имала је више од двије хиљаде бораца, 
био је добар и као друг и као човјек. Ново је био 
веома храбар и погинуо је као борац Друге чете 
четвртог батаљона. Марко Машовић, Ј делегат 
СКОЈ-а, изразито храбар борац. Милан је рањен, 
К у ј а н је погинуо, а Милана су понијели рањеног 
у Коњухе, мислим баш у кућу Вујка Бабовића је 
на јпре донешен. Послије он је из осме кад је 
дошао. Па Маријан Маријановић је погинуо на Са-
рајеву, син Уроша Лекића, 1945. мобилисан је као 
борац. 

У Седму црногорску бригаду 1943. године ступио 
је Душан Мичић, ја сам слушао од његових дру-
гова да је био један од на јхрабријих бораца у чети, 



такође је погинуо. Отац му је био један сиромашак. 
Кад се писало о погинулим борцима, о њему се 
није писало, био је заборављен. То је била увреда 
за његову породицу. У љето 1943. године од Итали-
јана стријељан је Димитрије Лекић, син Марка 
Лекића. Од 13. јула 1941. до 15. маја 1945. године са 
терена Краља у партизанским бригадама и одреди-
ма борило се више од 90 бораца. Једна половина 
ових бораца у другој половини 1944. и 1945. а једна 
половина 1941. и 1943. године. Из Равних Краља 
било је 25 партизана од 1941. до 1943. године. Од 
тих 25, 80 одсто су официри. Још 1943. године 
добровољно су ступили у Четврту црногорску бри-
гаду синови Миладина Оташевића — Перо и Све-
тозар. Светозар је изашао из рата као официр. 
Никола Брадић и његов отац Миљан су борци од 
1941. до кра ја рата. У ред партизана се може сврс-
тати и Урош Брадић. Добровољно је пошао у 
Четврту црногорску бригаду Радомир Ђуковић, из 
рата је изашао као официр. Радован Перовић је 
добровољно пошао у четврту црногорску бригаду, 
као и Ђоко Перовић који је касније погинуо. Ста-
ниша Забовић је малтретиран и често вођен у за -

твор у Колашин. Милош Нововић је из рата иза-
шао као официр, мој брат и Душан Микић који је 
погинуо у Бијелом Пољу. Онда из Сеножета је по-
гинуо као командир вода Александар Ивановић и 
о њему није писано, затим Михаило Ивановић, брат 
Милосава Ивановића, ни он није уведен у списак 
погинулих за споменик бораца у Андријевици. 
Овом списку није унешен ни Миљан Брадић. Ми-
љан Брадић, Станиша Лабовић, Мирко Драгојевић, 
Благоје Лекић, Томица Јо јић — то су од старијих 
људи познати партизани. 

Нас 92 смо отишли за Србију у Другу чету чет-
врте црногорске бригаде, а 32 смо се вратили живи 
из Србије. 

Додао бих и то кад је Мика, ма јка Ђока Перо-
вића, пошто је дознала да јој је јединац Ђоко по-
гинуо, дошла на Полицу. Командант нашега бата-
љона је био Божо Беговић. Дође Мика на Полицу 
и к а ж е му: „Нека ви је здраво глава и војска! А 
мој Ђоко погибе, је ли јуначки — реци, команданту 
батаљона?". Божо одговори: „Јуначки." 

МАРКО ЛАВОВИЋ 



КОЊУХЕ 

Утицај напредног радничког покрета и идеја со-
цијализма продрле су у Кошухе врло рано, још 
1933. године, преко напредних ђака и студената, који 
су се школовали у Беранима, Подгорици и Београду. 
Врло брзо се повећавао и ширио круг комуниста и 
симпатизера. Милић КеЈвановић је као ђак постао 
комуниста и био један од организатора шрта јка у 
подгоричкој гимназији још 1934. године. Прије рата 
рашен је у демонстрацијама у Београду. Уочи рата 
био је партијеки руководилац у београдској инду-
стрији пива. 

Радуле Јеврић организован је у СКОЈ-у 1935. го-
дине у селу Бецу, срез ђаковички. Касније је стално 
живио у Коњусима. Политички је врло активан као 
комунистички омладинац. Члан К П Ј постао је марта 
1937. године. 

Тодор Војводић као ђак VI разреда постао је ко-
мунистички омладинац, а као матурант призренске 
гимназије примљен је за члана КПЈ . У ђаковичком 
срезу био је професионални политички радник. У 

С е л о К О Ш У Т И Ћ . 

Коњухе је дошао са Космета, априла месеца 1941. го-
дине као организациони секретар Среског комитета 
Ђаковице. 

Спасоје Ђаковић, под утицајем Марка Б и љ у -
рића, професора, старог комунисте, већ 1932. године 
опредељује се као ђак за социјалистичке идеје. У 
Коњухе одлази априла 1941. године са Космета као 
политички секретар Среског комитета Ђаковице. 

Прва ћелија Комунистичке партије Југославије у 
Коњусима формирана је 1937. године, и то за андри-
јевичку општину, за села Пеовац, Божићи, Сеоце, 
Бојовићи, Анџелат, Сућеску, Кути, Ђулићи. Кошу-
тиће и Коњухе. У ћелији су била три члана: секре-
тар Мирко Нововић из Цецуна, и Радуле Јеврић и 
Радован Бабовић из Коњуха. Друг Мирко Нововић 
био је старији члан К П Ј и примио је у Партију 
Радула и Радована. 

После капитулације старе Југославије у Коњухе 
су дошли студенти-комунисти из Београда и кому-
нисти са Косова и Метохије, који су тамо живели 
као колонисти. Партијску ћелију у Коњусима тада 



су сачињавали: секретар ћелије Ђола Бабовић и 
чланови Радуле Јеврић и Радован Бабовић; из Бео-
града је дошао студент Милић Кељановић, а са Ко-
сова и Метохије чланови КП Тодор Војводић, Миле-
ва Вуковић, Саво Ђаковић и Спасоје Ђаковић, По-
слије доласка у Коњухе, у КП је примљен и Дими-
трије Војводић-Зеко. Кандидат за члана КП је била 
Милосава Ђаковић (кандидована је прије капитула-
ције у срезу ђаковачком). 

За припрему народа за устанак против окупатора 
учињено је много — онако како се К П Ј изјаснила у 
својим прогласима. На сам дан устанка, око 10 часо-
ва, сазвана је конференција народа код цркве и 
формирана чета која је одмах пошла за Андријеви-
цу. За командира чете изабран је Брацан Војводић, 
а за комесара Спасоје Ђаковић. Оружје су понијели 
сви који су имали, али већина је била без пушака. 
Иако је чета ишла убрзаним кораком, ни је стигла на 
вријеме — Андријевица је била ослобођена пола 
сата раније тачно у 12 часова. 

Послије ослобођења Андријевице, добар број чла-
нова партијске ћелије у Коњусима био је на разним 
дужностима у Андријевици. Радуле Јеврић био је 
задужен у Среском комитету за војна питања и био 
је члан команде за одбрану слободне територије. 
Спасоје Ђаковић је ангажован око оснивања Среског 
народног одбора и био члан команде за одбрану сло-
бодне територије. Остали чланови имали су одговор-
не дужности на фронту. 

Али и реакција у Коњусима почела је да диже 
главу, говорећи: прерано је дигнут устанак, кому-
нисти нас попалише, комунисти нијесу имали одо-
брење за устанак од савезника (подразумијевајући 
Енглезе и Американце). Пета колона је почела да се 
организује, сијући страх и предвиђајући одмазду. 

Од самог почетка од интелектуалаца, петоколо-
нашки се поставио Вучеља Бабовић са групом бив-
ш и х жандарма, подофицира и појединих сељака 
који су били у родбинским везама са Рајовићима у 
Краљима. — Утицај Душана Арсовића на петоколо-
наше био је знатан. 

Чим су се устаници повукли из слободне Андри-
јевице, једна већа италијанска јединица дошла је у 
Коњухе у заселак зв. Јапан, у подножју самог Кома, 
и прво запалила кућу Николе Ђаковића. То је била 
прва запаљена кућа у срезу. После тога су запалили 
и кућу Милоша Фатића и Рада Војводића. 

Долазак Италијана у Коњухе допринио је да се 
петоколонаши активирају. 

Када су се устаници повукли из Андријевице, 
партизански штаб прешао је у Коњухе. Италијански 
фашисти, нијесу смјели више да упућују своје једи-
нице у Коњухе, али су из авиона бомбардовали село 
и бомбе су падале тамо гдје су се партизани нала-
зили — Варда — сеоски катун изнад самог села. 
Једном приликом из Андријевице тукли су далеко-
метним топом Коњухе и топовска граната је пала на 
кућу Ивана Лепосавића. Тада је погинула цијела 
породица, сем Миша и његове еестре. Погинули су 
Иван, Љубица, Деса и Чедо Лепосавић, као и Јелка 
Бабовић и Зора Кочановић, које су се налазиле у 
кући Ивановој. 

Четничка организација Драже Михаиловића је 
ојачала у фебруару 1942. године, када је саопштено 
да је Ђорђије Лашић постао командант црногорских 
четника. Лашић се повукао из Краља у сусједно 
село Баре Краљске. 

Четничка организација је све више јачала и кон-
тролисала путеве и раскрснице. Трешњевик је био 

С п о м е н - п л о ч а у 
Д у л и п о љ у , 
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у рукама четника, веза са партизанима у Колашину 
и Матешеву могла се одржавати само преко планине. 

Среско партијско руководство је одлучило да се 
у фебруару 1942. године, када је био велики снијег, 
пребаце преко Комова на територију Колашина: 
Милан Перовић који је био тешко рањен и Милева 
Вуковић, која је имала тромјесечну ћерку Сло-
боданку*). 

Милана је носило 30 партизана, јер је снијег био 
дебљи од два метра. 

Кра јиште је остало и у овој на јтежој ситуацији и 
у току цијелог НОР-а уз партизане. Двије породице, 
које су се плашиле четничке одмазде, никада се ни-
јесу нашле на другој страни. Куће Ђоле Бабовића и 
Богића Вулића за све вријеме рата биле су парти-
занске базе. Велики утицај на Кра јиште имао је 
популарни Радуле Јеврић, и сам из Кра јишта . 

У Јошаници Милош Фатић био је чврст ослонац 
партизана. Породица Јанковић — Драгиша и Ми-
личко — били су стални сарадници партизана. 

И Богић Војводић, учитељ, претворио је своју 
кућу у партизанску базу. 

Кућа Рада Војводића, иако компромитована, била 
је стална веза илегалаца са организацијом на терену. 

Љубо Војводић је у на јтежим данима НОР-а био 
искрени сарадник партизана. 

Тешко је било Мићку Бабовићу да његова кућа 
буде уточиште партизана, а она је то била и Мићко 
се није колебао. Тешко је било због тога, јер се у 
сусједству налазио Вучеља Бабовић, командир чет-
ничке чете. 

Брацан Војводић, син официра црногорске војске 
и унук војводе Лакића Војводића, послије повлачења 
партизана из Андријевице, када су четници контро-
лисали Коњухе, био је са својим сином Чедом у 
партизанима. 

Када је дошло до легализације партизана Чедо 
се по директиви легализовао. Четник Вучеља Бабо-
вић је послао поруку Брацану: „Какав си ти човјек 
и отац, послао си јединца сина четницима у зубе, 
а ти луњаш по шуми, чувајући стару главу". Та 

* ) С л о б о д а н к а ј е з а р о б љ е н а о д Н и ј е м а ц а у п е т о ј о ф а н -
з и в и н а С у т ј е с ц и , п о в е д е н а у л о г о р у Ф о ч и . П р о н а ђ е н а ј е 
1947. г о д и н е . 



четничка провокација је успјела. Брацан је дошао 
у село иако није вјеровао обећањима и „часној ри-
јечи" Вучеље Бабовића, да му се ништа неће десити. 
Када је Брацан ушао у село, четници му нијесу 
дали да уђе у кућу, ухватили су га, свукли му чизме 
и објесили о врат, па га босог и везаних руку спро-
.годили за Андријевицу, такмичећи се ко ће га тако 
зезаног више тући. Имао је снаге, а још више хра-
брости, да четнике пљује и псује, називајући их 
издајницима. 

Брацан Војводић, стари ратник, познати јунак, 
носилац великог броја одликовања, пришао је на-

с п о м е н и к М И Л И Ђ . У К Е Ј Б А Н О В И Ћ У Н . 
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родноослободилачкој борби од самог почетка, искре-
но и свесрдно. Нуде Брацана у Партију. Неће за 
живу главу. „Ја вас комунисте толико волим, да не 
би хтио да се на мене љутите. Ја сам старији човјек, 
али немиран, па ћете ме одмах казнити. А што се 
тиче пушке — ту сам. Ја сам унук војводин, нећу 
бити гори јунак од њега, а војводство ви не тражим". 
На устанку је био одређен за командира коњушке 
чете. Брацан је био страх и трепет за четнике. Били 
су на великој муци од њега. Преварили су га. Сја-
тило се све најгоре од Коњуха до Матешева да га 
виде и туку. Целати Душана Арсовића у „Барутани" 
су га мучили, милиционери Ђока Рачића такође. 
Свима је пљувао у лице: „Ви сте јунаци кад сте ме 
везали, а да сам одвезан и без оружја , падале би 
вам пушке из руку од страха". 

Брацан је спровођен пјешке, бос а чизме му 
објесили о врат. Низ Баре Краљске — сјатили су се 
зликовци, убице Вукмана Крушчића и другова, чули 
су да спроводе Брацана, прилазе и туку. Брацан их 
пљује. У Колашинском затвору Брацан је поново у 
посебном режиму. Смењују се и туку. 

У поодмаклу ноћ отварају се затворска врата, 
стражар пита — је ли ту Брацан Војводић. Брацан 
одговара — ту је. Обраћа се друговима, поносно и 
храбро: „Другови, збогом, поздравите наше". Брацан 
је одведен на Биоградско језеро и ту су га зликовци 
тукли дрвима — да би га дуже мучили, нијесу хт ј е -
ли да га стријељају. Од удараца букових дрва по-

гинуо је јунак, прави херој, добар комшија, мио 
друг Брацао Војводић. 

Све партизанске породице биле су изложене ве-
ликим опасностима. Људи су одвођени у мучилиште, 
како се звао затвор у Барутани у Краљама. Остајали 
су у затвору и по неколико мјесеци, а знатан број 
спроведен у колашински затвор. Прво су ухапсили 
Богића Вулића и друге родољубе из Крајишта, за -
тим Богића Војводића, Миливоја Пајовића и друге. 
Марка Павићевића су ухапсили и у Колашину 
осудили на шест година затвора, каеније га одвели 
у Њемачку, у логор. 

Ухапсили су Милицу Ђ. Фатић и породицу Ра -
дула Јеврића, сестру Јевру и снаху Пољку са одој-
четом од 15 дана. Четници, под командом Вучеље 
Бабовића и инструкцијама Васа Лепосавића, нијесу 
презали ни од чега. Тукли су добру и стару Нецу, 
мајку Ђола Бабовића. Тукли су Мира, најстаријег 
брата Ђолева, Р а ј у Вулића и кћер Милојку. Такође 
су тукли Крста Вулића, Тома Павићевића, Марију 
Кочановић и сина Стојана. 

Ухапшеним партизанима састављали су главу до 
главе, на рамена им наслањали пушкомитраљез и 
са таквог „нишана" пуцали. 

Војо Куши — партизан, родом из Албаније, био 
је шест мјесеци у Кра јишту у кући Вукадина Б а -
бовића. Мишо Вуковић, Милица Мушикић, Радован 
Лекић и други дуго су боравили у Крајишту. 

У вријеме најтежег ратног периода, и то у зим-
ском периоду у 1942/1943. у Коњусима су остале пар-
тизанске базе и поред четничког терора. Осим по-
родица другова илегалаца истицали су се и остали 
као сигурне партизанске базе: куће Богића Војво-
дића, Риста Фатића, Милоша Фатића, Драгише и 
Миличка Јанковића, Вучељића Обрада Бабовића, 
Вукадина Бабовића, Богића Вулића, Радована Б а -
бовића, Јора Јеврића, Марије Кочановић, Станице 
Кељановић, Веша Кељановића, Вујадина Мићовића, 
Рада Војводића, Љуба Војводића, Мићка Бабовића, 
Милице Фатић, Пека Кастратовића, Милоње Пајо-
вића, Милосаве и Лекса Мишковића, Милића Ђер-
ковића. 

Репресалије које је окупатор чинио послије по-
влачења партизана из Андријевице биле су разли-
чите: од хапшења родољуба и паљења кућа истак-
нутих бораца до разарања далекометним топовима и 
интернирања и стријељања. Коњуси су окупатору 
много сметали као једна од партизанских база. Не-
посредно послије повлачења партизана у шуму, Ита-
лијани су бомбардовали Коњухе са пет авиона. 

К а т у н Ш Т А В Н А 
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У прољеће 1943. године четници су поново по-
х&псили оне за које су претпостављали да припа-
да ју народноослободилачком покрету. Тако су ухап-
сили и одвели у затвор у Краље („Барутана"), Ста-
ницу Кељановић, Милоша Фатића, О. Бабовића, Ми-
ливоја Пајовића, Петрану Мићовић, Вујадина Ми-
ћовића и Љуба Војводића; држали су их у затвору 
око мјесец дана, а неке од њих спровели у кола-
шински затвор. 

Патроле четника из Краља долазиле су у Коњу-
хе. Те патроЛе су врло често тукле поједине сељаке, 
за које су добили податке да одржавају везу са 
партизанима. Тако су претукли Вукадина М. Бабо-
вића из Дулипоља. 

У току лета 1943. године четнике је обузео страх 
од ширења партизанског утицаја. У то вријеме, у 
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мају, када су партизанске јединице биле у Босни, 
партизански батаљон кретао се јавно и ишао од 
села до села. Августа 1943. године злогласни Лука-
чевић, који се непосредно прије тога вратио из Лон-
дона, као изасланик краљеве владе, донио је ин-
струкције Дражи Михаиловићу. Лукачевић је при-
мењивао рогљу: жртви окренутој лицем к земљи, 
стављана је за врат једна велика дрвена рогља, па 
су је тољагом тукли по тијелу до изнемоглости. Лу-
качевић је дошао у Коњухе да „рогља" припаднике 
НОБ-а. Командири четничких чета позвали су се-
љаке на збор, на мјесто звано Трешња, више Дули-
поља. Командир чете Вучеља Бабовић прочитао је 
имена шездесеторице присталица НОБ-а, са пред-
логом да се „рогљају". До рогљања није дошло, јер 
је партизански утицај био врло јак. Комунисти из 
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К о њ у х а , претходног дана о д р ж а л и су састанке са 
родољубима и дали им задатак да организовано исту-
пе и спријече ту акци ју . 

Послије ових догађаја , к р а ј е м августа 1943. го-
дине, поново су дошли четници из К р а љ а , тукли 
присталице народноослободилачке борбе, а ухапсили 
су и спровели у затвор Богића Војводића, Станицу 
Кељановић , Милицу Ф а т и ћ и њену ћерку Ивку, 
Љ у б а Војводића, Милоњу П а ј о в и ћ а и друге. Д р ж а л и 
су их 15 дана затворене у Андријевици. 

У септембру 1943. године четници из К р а љ а дош-
ли су као казнена експедиција у заселак К р а ј и ш т е , 
да ка зне сељаке стога што д р ж е партизане. Т у к л и 
су поједине присталице Н О Б - а , опљачкали стоку и 
ДРУгу имовину. Тада су претукли породицу Богдана 
Вулића, супрузи Милосави сломили руку а сина 
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Драга и ћерку Илинку и друге сељаке претукли и 
спровели у К р а љ е у затвор — „Барутану" . 

Репресали је ко је су четници спроводили органи-
зовано и ужурбано љета 1943. године К о њ у ш а н е 
нису поколебале. Примјера ради, супруга Вучеље 
Бабовића, на ј активни јег четника у Коњусима, крила 
је са својом ма јком Стаком Николу Ђаковића . 

Илегални народноослободилачки одбор је у љето 
1943. године у Коњусима одлично радио, а исто тако 
и СКОЈ. Све је добило још организованији облик 
послије капитулаци је Итали је ' 9. септембра 1943. 
гсдине. 

Четници са територије колашинског, беранског и 
андријевачког среза, њ и х око три стотине, повукли 
су се и логоровали на Штавној . К о њ у ш к и четници 
обав јештавали су партизане о концентрацији четни-
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ка на Штавној и њиховој намјери да б јеже у Алба-
нију. Преко ових четника послата је порука моби-
лиеаним четницима да б јеже кућама. Спријечено је 
да Коњушани износе храну четницима у Штавну. 
Четници са Штавне одступили су преко Комова. За 
прелазак четника у Албанију и њихов безбједан 
боравак у Врмоши много су допринијели Ризо Фе-
ровић и Саљо Никочевић, познати петоколонаши из 
Плава и Гусиња. 

Други корпус НОВ-е и ПОЈ-а Пека Дапчевића до-
шао је скоро на слободну територију Андријевице 
и околине. Андријевачки срез је поново постао сло-
бодна територија; 

Нијемци са балистима и четницима, у јануару 
1944. године, организовали су офанзиву против пар-
тизана. Четници — њих око 300 — пребацили се из 
Врмоше и 26. јануара упали у Коњухе, са намјером 
да нападну Андријевицу. Тада су комунисти Коњуха 
обавијестили штаб бригаде у Андријевици и пред-
ложили команданту Саву Бурићу да упути бата-
љон пролетера, са којима треба да буде и Спасоје 
"Ваковић, да нападну четнике у Коњусима од правца 
Трешњевик — Пеови. 

Саво Бурић је пренио Спасоју Ђаковићу поруку 
комуниста Коњуха и Андријевице и предложио да 
узме батаљон који је био лоциран у Лијевој Ријеци. 
Спасоје се тада налазио у Лијевој Ријеци, одмах се 
повезао са батаљоном, чији командант је био Никола 
Бановић. Батаљон је цијеле ноћи путовао по вели-
ком снијегу. Отприлике негдје око подне идућег 
дана стигли су на Пеове. Из Коњуха је дошла група 
ско.јеваца. на челу са Милосавом Б. Војводићем и 
обавијестила Спасоја колико има четника и гдје се 
налазе. Скојевци су одмах враћени са задатком да 
саопште: сељаци и мобилисани четници да остану 
у селу и не плаше се. 

Батаљон Николе Бановића се кретао из Пеова. 
Скојевци су стигли из села. Настала је права паника 
међу четничким вођама. Једна група четника, када 
је видјела прве партизане на пропланцима испод 
Штавне, одмах је кренула према Албанији уз Мојан-
ску ријеку. Друга група се повукла према Асанцу. 
Један број се предао. Група четника која је одсту-
пила из Коњуха према Асанцу није смјела да се 
заустави нигдје и кретала се према врху да пређе 
албанску границу. Ова група је најгоре прошла. Сни-
ј ежни усов је затрпао 64 четника. Остали четници, 
деморалисани, оставили су ту мртве четнике, као и 
оне који су били затрпани а још ж и в и и који су 
могли да се спасу. Дан-два касније сељаци су прона-
лазили четнике који су били још живи, али нијесу 
могли сами да се ослободе од огромне количине 
снијега. 

Један број заведених сељака-четника предао се 
V партизани су их одмах пустили кућама. У овој 
акцији погинуо је само један партизан. 

Четници нијесу мировали, него су из Врмоше — 
Албанија — преко плавско-гусињских петоколонаша 
поново припремили напад на слободну територију. 

Четници из Врмоше су слали своје курире (марта 
1944. године) и повезивали се са четничким породи-
цама у Коњусима и Бојовићима, а преко њих са 
четницима који су се крили у шуми на територији 
среза. На та ј начин повезали су се са Величком Бојо-
вићем — четником, мајором југословенске војске, и 
Војином Фатићем, подофициром који се у борби 
против партизана истакао као убица. Величко је од 
четничке команде из Врмоше добио задатак да на-
прави план за напад на Андријевицу. Трећи по реду 
четнички курир, који је од четника из Врмоше био 

послат Величку Бојовићу, био је ухваћен у Коњу-
сима. Ухваћени су Величко Бојовић и Војин Фатић. 
Код Величка је нађен план за напад на Андрије-
вицу, јер су тада Андријевица и цијели срез били 
у рукама партизана. 

Величко Бојовић, бивши мајор и јунак из бал-
канских и првог свјетског рата, учесник у јулском 
устанку у борби против окупатора, претворио се у 
окорјелог издајника и слугу окупатора 1942, 1943 и 
1944. године. 

Величку Бојовићу и Војину М. Фатићу*) судио је 
ратни суд у Андријевици, осуђени су на смрт. Јавно 
су стријељани на периферији Андријевице. 

Четници из Врмоше пребацили су се преко гра-
нице и заузели Коњухе 15. априла 1944. године. 
Услиједила је нова четничка офанзива. Партизан-
ске породице повукле су се у Матешево, а један део 
Коњушана, као и муслиманске партизанске поро-
дице из Плава и Гусиња склонили су се изнад Ко-
њуха, у шуму испод Кома. 

Тако су се око једне логорске ватре нашле му-
слиманке под фереџама са женама из Коњуха. Збли-
ж и л и су их синови партизани, зближила их је 
народноослободилачка борба. Ове муслиманске по-
родице из Плава и Гусиња биле су драги гости 
Коњушанима. 

У жестоким борбама на Трешњевку и Беранама 
четници су потучени и разбијени, а Коњухе је 27. 
априла 1944. године било поново ослобођено. 

Један број четника из Коњуха, Краља и Божића 
поново је побјегао у Врмошу и тамо остао све до 
18. јула 1944. године, када су Нијемци поново на-
пали Васојевиће. Нијемци су продирали од Пећи, 
а четници од Врмоше. Краљска четничка чета до-
шла је у Коњухе преко Равни. Нијемци су такође 
ушли у Коњухе. Четници су им показали кућу у 
којој је био смјештен сеоски народноослободилачки 
одбор, ко су одборници и шта раде. Нијемце су дове-
ли до саме куће Милована Војводића, у којој је био 
смјештен одбор, и затекли у канцеларији Мија Фа-
тића, секретара, Влада Вулића и Мару Вулић, од-
борнике. У одборској канцеларији су се налазили 
и Спасоје М. Фатић, Драго Вулић и Милисав Фатић, 
обављајући послове за народноослободилачку војску. 
Нијемци су одмах убили Спасоја и Милисава Фати-
ћа, а остале везали и спровели за Андријевицу. Мијо 
је код Малог крша побјегао, остали су спроведени 
у логор у Аустрију и тамо остали до кра ја рата. 

И на територији Коњуха, у јулу 1944. године, ве-
лике борбе с Нијемцима тра јале су недјељу дана. 
Огорчене борбе су вођене на Трновој глави и код 
Вељег крша. 

Њемци су страшно потучени и 24. јула одбачени 
према Пећи. На овом партизанском поносном тлу 
родољуба и јунака, овом приликом је код Великог 
крша остало око 1300 мртвих Њемаца и квислинга. 

Но, они су великим снагама, заједно са квислин-
зима свих боја, поново напали слободну територију 
12. августа 1944. године. Нападнути су и Коњуси. 
Коњушани су се поново повлачили из села у правцу 
Мојанске Ри јеке и Царина. У селу су запаљене куће 
Јока Бабовића, Спасоје Лепосавића и других. 

Велики број избјеглица из Велике, Плава, Гу-
сиња и Полимља склонио се у горњем дијелу Ко-
њуха, гдје Нијемци и четници нијесу залазили. Пар-
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тијска организација је добро организовала прихва-
тање родољуба из других села и Коњушани су их 
добро и топло примили. То је трајало до 30. августа, 
када су се партизанске јединице вратиле и очистиле 
терен од непријатеља. 

Седмог септембра 1944. године Нијемци су поново 
продрли у Андријевицу, заједно са четницима. Чет-
ници Перуте Вучељића тукли су старе Коњушане и 
дјецу које су у селу нашли. Тада су претукли и 
изнемоглог болесника Милисава Вучељића. Четнич-
ко „царство" није дуго тра јало — свега десет дана, 
па су морали да се повуку у правцу Подгорице. 
О^ом приликом четници су мобилисали старије људе 
као присталице НОП-а и спровели их у Подгорицу. 
Многи од ових родољуба успјели су приликом спро-
вођења да побјегну и поново дођу у Коњухе. Од 

тада окупатор и четници нијесу више нападали село. 
То значи да је Коњухе остало слободна територија 
од 17. септембра 1944. године. 

Сељаци из Коњуха су учествовали у раду народ-
ке власти као сеоски, општински и срески одборни-
ци. Учествсвали су на засиједању Антифашистичког 
вијећа народног ослобођења Црне Горе и Воке: Ста-
ница Кељановић и Милоња Пајовић. На конгресу 
УСАОЈ-а, у јесен 1943. године, учествовала је Јеле-
на-Јела Кељановић. На конгресу омладике, у јесен 
1944. године, учествовали су : ,Дара Војводић, Ивка 
Фатић, Драга Кељановић, Иво Бабовић. Одборници 
у току НОБ-а били су: Милош Фатић, Мићко Бабо-
вић, Милоња Пајевић, Мијо Фатић, Дмитар Фатић, 
Радун Кељановић. Овај одбор је радио до фебруара 
1944. године, а <тада су основана два одбора, један 
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за Дулипоље а други за Јошаницу. У одборима су 
до ослобођења радили: Богић Вулић, Владо Вулић, 
Ристо Фатић, Ба јо Војводић, Милић Вучељић, Ми-
лета Бабовић, Дара Војводић, Ђукан Алексић, Вељко 
Фатић, Мара Вулић и други. 

У општинском одбору били су Љубо Војводић, 
Радован Бабовић, Вукић Бабовић. 

Послије ослобођења Андријевице са околином, у 
јесен 1943. године, формирани су одбори А Ф Ж - а и 
омладине. Ови одбори су радили организовано све 
дс- ослобођења земље. Партијска организација је 
успјешно извршавала задатке. Народ је свестрано 
помагао нашу војску. Издајници из Коњуха остали 
су као физичке лешине по разним бојиштима Југо-
славије, а у очима Коњушана су остали као поли-
тичке лешине и опомена младим генерацијама како 

у својој средини не треба дозволити да се појави 
ни један једини слуга туђину. 

Да Коњухе буде једна од база народноослободи-
лачке борбе велика заслуга припада другу Тодору 
Војводићу-Ђеду, који је послије погибије Бранка 
Делетића, априла 1942. године, био политички секре-
тар Среског комитета, док није наименован за коме-
сара андријевачког партизанског батаљона, маја 
1943. године. 

Село Коњухе било је једна од јачих база парти-
занских у којој се руководство среза на јдуже задр-
жало. Послије повлачења партизана из ослобођене 
Андријевице, штаб батаљона је имао сједиште углав-
ном у селу Коњухе, у којему је доста времена било 
и среско партијско руководство. 

Што је Коњухе масовно било на страни народно-
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ослободилачке борбе има се у првом реду захвалити 
активу комуниста и храбрим скојевцима, који су 
наставили традиције погинулих другова, као и дру-
гова који су по разним задацима пошли са терена. 

Када је погинулог Милића Кељановића требало 
сахранити на територији коју су контролисали чет-
ници, онда се и два брата Јанковића —• Драгића и 
Миличко — јавља ју први, носе погинулог хероја и 
учествују на сахрани, иако су два дана раније њихо-
вог рођака четника ухватили партизани (касније 
стријељан), што је код четника изазвало велики 
револт. 

Неустрашиви омладинци, који су даноноћно ра-
дили и агитовали за НОБ, пркосећи четницима, ра-
дећи у њиховом присуству, не одваја јући се ни на 
спавању од оружја , били су таква снага да четници 

нијесу могли да заведу „ред". Четници су хапсили, 
батинали, стријељали — али група ових младих 
ентузијаста је била неустрашива. 

Уз овакве витезове — истинске јунаке, неустра-
шиве агитаторе за народноослободилачку борбу, заи-
грало је коло партизанске младости којој пета коло-
на није могла ништа. Ти су омладинци, организо-
вани скојевци и комунисти, наставили достојно борбу 
својих старијих другова. Набројићемо неке, не по 
реду и заслугама, него по с јећању послије пуних 
тридесет и више година. Јела Кељановић, Дара Вој-
водић, Ивка Фатић, Петрана Мићовић, Величко Фа-
тић, Љубо Бабовић, Љубица Војводић, Вујо Војводић, 
Радивоје-Раша Пајевић, Милаћије Пајевић, Мирко 
и Анђа Бабовић, Анђа и (Павле) Кастратовић. 
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Андријевачки партизански батаљон заузима 
Трешњевик, када су четници напали партизане на 
Матешеву 23. фебруара 1942. године. Прекинута је 
веза четника са окупаторским гарнизоном у Андри-
јевици. Та борба је имала огроман значај , не само 
за партизане у Андријевичком срезу него и у Црној 
Гори. Командант батаљона, Мирко Крџић, није оци-
јенио важност ове битке. Остао је у селу. На челу 
батаљона се нашао Милић Кељановић, знајући до-
бро шта ова борба значи за народноослободилачки 
покрет. Милић без војничког искуства, али са срцем 
хероја и мржњом комунисте према издајницима, 
пуца стојећи без заклона — тада, у првим секун-
дама борбе, први метак погађа Милића у чело. Пао 
јс командир чете, али много више од тога — највећа 
морална вриједност батаљона. 

В У Л И Ћ М А Р А , о д б о р н и к Н О О 

Ова група омладинаца имала је цијелу омладину 
за собом. 

Партијска организација у селу Коњухе била је 
јака. Четници у селу нијесу имали снаге да се обра-
чунају са партизанима, па самим тим ни са илегал-
цима, који су ту боравили у јеку четничке снаге 
(фебруар 1942. до кра ја исте године). 

М у ж а о в а ц а у к а т у н у 

Милић Кељановић је био такав комуниста који је 
у истој мјери у себи сјединио јунаштво и човјечност. 
Неумољиви борац против непријатеља — суза му се 
у оку заискрила, кад је видио доброг човјека у не-
вољи. Неустрашив јунак. Када су четници били у 
Коњусима на оснивачкој конференцији, сам, без 
ичијег знања, долази и говори. Породица Ивана Ле-
посавића страдала од гранате, упућене из ф а ш и -
стичког топа у Андријевици. Ту велику жалост 
хт јели су четници да искористе за себе у ха јци про-
тив партизана, окривљујући их за трагедију ове 
добре породице. Милић сам самцит одмах иде тамо 
да олакша бол малом Мишу и сестри и да четнике 
ућутка. 

Радуле Јеров Јеврић, са панталонама од сукна, 
црногорском капом и опанцима са шпагом завршио 
је осам разреда гимназије у Беранама. Матуру није 
никад, јер га је оборио „скот" и неће више да се 
тим маје. Пословично храбар, неустрашив, човјек од 
ријечи. Свако га воли и цијени, а полиција прогони. 
Ненаметљив, скроман, мало говори. У току народно-
ослободилачког рата, већ 1941. године када се фор-
мира Комски одред за територију Окружног коми-
тета (Колашин, Беране, Андријевицу), Радуле је 
наименован за замјеника команданта Комског одре-
да. Командант је био Беко Булатовић, родољуб и 
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пуковник старојугословенске војске. Радуле је имао 
већ тада најодговорнију војничку дужност на тери-
торији три среза. Оправдао је повјереше. Када је 
ОВРА (италијанска обавјештајна служба) преко де-
моралисаног, ухапшеног и уврбованог партизана, 
ушла у траг Радулу, Петру и Манојлу, украла им 
оружје у кући у ј ака Петровог, Радуле је скочио 
кроз прозор и отео пушкомитраљез четнику. Радуле, 
непоколебљив јунак, савладан је од четничких кама. 
Савладан је од убица које је бирао и лично одредио 
Павле Ђуришић. 

Коњухе је у току народноослободилачког рата 
било једно од највећих партизанских упоришта у 
срезу. Такво, партизанско и ослободилачко остало је 
и у периоду чет.ничке страховладе у другој поло-
вини 1942. и првих мјесеци 1943. године. Што је Ко-
њухе било наше, напредно, на јвиша заслуга припада 
Радулу Јеврићу, који је до рата живио у Коњусима 
и био познати комунистички активиста. У Радуловом 
Крајишту, четници нијесу имали никакав утицај. 
Овај засеок је био на ј јача партизанска база у срезу 
у току цијелог рата. Партија је уочила Радула и на 
најбољи начин ангажовала. Послије устанка Раду-
ле је наименован за заменика команданта комског 
одреда. То је била највећа војничка дужност коју 
је добио комуниста на територији Окружног коми-
тета (Колашин — Беране —• Андријевица). Радуле је 
био изузетно популаран). 

Милић Кељановић као ђак и касније као сту-
дент, љетње фери је проводио је у Коњусима. Мили-
ћево искуство као комунисте и познатог револуцио-
нара, много је допринијело да антифашистички по-
крет у Коњусима ојача и нађе дубоке корене међу 
омладином и старим ратницима — родољубима. Ми-

лићев револуционаран рад, борба са полицијом, ра -
њавање у децембарским демонстрацијама 1939. год. 
у Београду, имали су велики утицај на Коњушане. 
Милићева ангажованост у устанку и касније, неу-
страшивост у борби против Италијана и четника, уз 
то искреност и блискост са људима, учинили су га 
популарним. 

Тодор Војводић долази са другим комунистима у 
Коњухе, послије априлске капитулације 1941. године. 
У Коњусима остаје све до поласка у оперативне 
јединице ЈНА маја 1943. године. Послије погибије 
Бранка Делетића, изабран је за секретара Среског 
комитета. Наставља његов рад носећи се са на јве-
ћим тешкоћама које је рат наметао. 

Тодор Војводић долази у Коњухе послије април-
ске капитулације. Био је организациони секретар 
Среског комитета Ђаковица. 

Послије погибије Бранка Делетића изабран је за 
секретара Месног комитета Андријевица. Наставља 
рад свог претходника у врло тешким условима рата. 
На терену остаје све до ма ја 1943. године када је 
наименован за комесар^ Андријевичког партизан-
ског батаљона, који се прикључио осталим једини-
цама ЈН Армије. 

Кошутиће, засеок Коњуха, је масовно учество-
вало у јулском устанку 1941. године. Развијала се 
организована акција, којом су се мобилисале масе 
у борби против окупатора. Сам устанак, припрема, 
дан напада, све се то организовало уз највећу кон-
спирацију. Комунисти су сакупљали оружје, а то 
сакупљање је било интензивно и за вријеме капи-
тулације, када ее војска повлачила. Било је оружја 
доста, није за све. Вучић Ђерковић је имао пушку 
и сврстао се у редове устаника. Милић Ђерковић, 
отац Вучићев, није имао пушку, али је нашао вилу 

К А Т У Н 



и трчећи, стигао устанике, углавном младе људе. 
Милић је јунак из првих ратова и није се двоумио. 
Иако у поодмаклим годинама, решен је да се дока-
же и у овом ослободилачком рату. Тако је Милић од 
самог почетка посвједочио Његошеве ријечи: „Бој 
не бије свијетло оруже, но бој бије срце у јзгнака". 
Касније Милићева кућа постаје база илегалаца, а 
Милић брзо, лако, и сигурно извршава све задатке 
које му илегалци постављају. Било их је много, а 
сваки задатак1 је био скопчан са смрћу, са униште-
њем породице, коју је Милић много волио. Милић је 
био сиромашан човјек — имао је бројну породицу, 
а Милићев млин био је партизански магацин и са-
стајалиште партизанских курира. 

Милићево петоро дјеце су борци у разним једи-
ницама народноослободилачке војске Југославије. 
Вучић се истакао храброшћу и погинуо као истак-
нути јунак. 

Милић је први одборник у Кошутићу, одан и за 
све вријеме показао активност као да је био млад 
и одговоран активиста. У свим офанзивама са пуш-
ком у руци учествовао је у обезбјеђењу збјегова у 
којима је било много дјеце, жена и старијих људи. 
Одступања су била до кра ј а Пиве. 

У Кошутићу је радио један актив младих кому-
ниста, скојеваца, ентузијаста, бескомпромисних бо-
раца на линији народноослободилачке борбе. Свака 
активност на линији НОБ-а била је кажњавана 
хапшењем и стријељањем. Четници су били ударна 
песница италијанског окупатора. Ова група кому-
ниста у Кошутићу је створила такву политичку 
атмосферу, да четници нијесу имали могућности за 
обрачун. 

Група комуниста, као што су Вучић Ђерковић, 
Милутин Цимбаљевић, Васо Цимбаљевић, Драгутин 
Цимбаљевић, Иван Вујовић, Стојан Вучевић, Божо 
Томовић и други, били су лучоноше слободе, неус-
трашиви борци у раскринкавању четништва и моби-
лисању народа за борбу против окупатора. У том 
подухвату, тешком али часном, успјели су. Утицај 
народноослободилачке борбе био је претежан, чет-
ништво се разголитило као пета колона, као најцрња 
изда ја своје земље. 

У актив СКОЈ-а у Кошутићима 1944. год. били су 
Мирко Томов Цимбаљевић, Владо Л. Јововић, Пава 
М. Цимбаљевић, Богдан Ђерковић, Миливоје Ђ. Јо-
вовић, Мирка М. Цимбаљевић, Зора Бабовић, Р у ж а 
Ђерковић, Радосава — Лала Цимбаљевић. Божо 
Цимбаљевић је био присутан приликом формирања 
актива. 

Ова скојевска група окупљала је осталу омладину 
из села и ангажовала је у народноослободилачку 
борбу. Борбе су на територији среза врло често 
вођене. Било је много офанзива. Немци су вукли 
за собом квислинге различитих боја. Сви они су се-
јали смрт родољуба, палили куће и породице остав-
љали на ледини. 

Омладинци Кошутића носили су рањене парти-
зане од Матешева за Андријевицу и Беране. Дежу-
рали су при команди мјеста у Андријевици. Сахра-
њивали умрле рањенике. Била је формирана омла-
динска чета у селу. Носила је намирнице војсци. 
Обезбеђивала исхрану за најсиромашније породице. 
Носили жито из Вусања и Гусиња. Први командир 
омладинске чете био је Мирко Т. Цимбаљевић. Дру-
ги командир био је Владо Јововић. 

Најактивније омладинке биле су Зора Бабовић, 
Мирка Цимбаљевић. Велики дио омладине Кошути-
ћа чистио је снијег на Трешњевику и Чакору, уче-
ствовали у обнављању пута на Сућеској, прављењу 

Бандовића моста, моста на Злоречици и другим 
радовима. 

У селу није живео ни један омладинац и омла-
динка старији од 15 година. Сви су били у армији 
или при команди мјеста у Андријевици. У селу су 
жив јели и радили млађи од 15 година. Кошутиће је 
било сложно. Реквизицију су сами сељаци одре-
ђивали, колико ће ко дати. 

Омладина из Кошутића учествовала је у раду 
културно-просвјетне екипе. 

Народни одборници 

Било је у одбору више људи из Кошутића, али 
овде ћемо говорити о онима који су били стални 
одборници и угледни грађани. 

— Милић Ђерковић, на јактивнији и најугледнији 
човјек кога су сви много поштовали. 

— Миљан Бабовић, кмет, угледан сељак, приста-
лица НОБ-а. Гледао је да сачува село од свих војски. 
Правичан. Терет је расподељивао према имовном 
стању. 

— Лепосава Ђукић је супруга познатог старог 
комунисте Василија Ђукића. Лепосава је храбра 
жена. Куповала је пушке и слала партизанима. Чет-
нике је грдила, говорећи им — боље да носите раше 
него издајничке пушке. Одступала је са војском до 
Пиве. 

— Башо Цимбаљевић, јединац, бистар, добар, 
идејно потпуно опредељен. Најмлађи је одборник, 
на јвише је радио. Башо се непрекидно кретао са 
оперативним јединицама. 

Одбор је имао пуне руке посла. Слање омлади-
наца у бригаде. Реквизиција хране за партизанску 
војску. Прављење одеће и обуће за војску. Својим 
залагањем Башо је био примјер како се треба анга-
жовати за народноослободилачку борбу. 

Милован Ђукић је искрени сарадник НОБ-а . Во-
лео је да претражује све оно што су четници скри-
вали од партизана. У команди мјеста био је рефе-
рент за закопе у којима су четници скривали робу 
и намирнице. 

Одборници су извршили све задатке, а нијесу се 
замјерили. 

Перута Вучељић, Војин Вучељић, Вујица М. Ву-
чељић, Мића Цимбаљевић, Радомир Вуковић, ко-
мандир четничке чете, били су четнички идеолози 
и они који су ометали развитак народноослободи-
лачке борбе у Кошутићима. 

Као и у другим мјестима, четничке породице се 
кра јем 1943. и у 1944. год. држе добро. Омладина из 
ових породица иде у партизане, а остали чланови 
помажу НОБ. Марица Вучељић, иако су јој Војин 
и Лале били у четницима, код Великог К р ш а је на-
шла шарац немачки, донела га и предала парти-
занима. 

У кући Вујадина Вујовића партизани су се дого-
варали о акцијама које ће предузећи. Два сина 
Вујадинова — Стојан и Иван —• винули су се у опе-
ративне јединице, иако су у селу могли чувати 
живот који су вољели, а ко ји су дали за слободу. 
Обојица су погинули — као борци Седме односно 
Пете црногорске бригаде. 

Јоко Бабовић је затваран од стране четника и 
спровођен у Колашински затвор — то мучилиште бо-
раца за слободу. Јоко је касније био борац и својим 
бацачем свећао је своје погинуле другове. 

Омладинци Кошутића су се истицали међусобном 
слогом која је прерасла у искрено и чврсто другар-
ство, гдје није било мјеста зависти, па је и њихов 



политички успјех био очигледан. Јуришали су на 
бункере, знајући да се тако осваја слобода. У првом 
периоду народноослободилачког рата партизанске 
куће биле су: Милића Ђерковића, Вујадина Вујови-
ћа, Миљана Вабовића, Васа Цимбаљевића-Чања, 
Јока Мирашева Бабовића, Нова Цимбаљевића, Ми-
лића Јововића, Микаила Цимбаљевића, Радосава 
Цимбаљевића-Баша, Вујадина Гарића, Ђура Цамића. 
Касније су пришли и други — 1944. године скоро 
цијело село било је партизанско. 

Велики број жена из Кошутића је активно сара-
ђивало у народноослободилачкој борби. Наветћемо 
нај истакнутиј е: Машу Ђерковић, Милеву Ђерко-
вић, Дару Цимбаљевић. оне су биле одборнице 
А Ф Ж - а . 

У Кошутићима су била два истакнутија четника: 
Перута Вучелић и Вујица Мајов Вучељић. 

Потребно је нагласити да је Миљан Бабовић, иако 
у поодмаклим годинама, 1943. године па све до кра ја 
рата био изразито активан сарадник НОБ-а, искрен 
и веома користан. Када је размјештао војску по ку-
ћама, код других је остављао да преноћи по једног 
или двојицу, а код себе је водио 10—15 бораца. У 
свим офанзивама одступао је до кра ја Пиве, водећи 
бригу о збјеговима. 

Сви комунисти и комунистички омладинци из 
Коњуха су се истакли евојим радом у срединама у 
којима су живјели, радили и борили се. Долазили су 
љети у Коњухе за вријеме ферија које су трајале 
неколико мјесеци. Политичка активност је организо-
вана већ 1935. и 1936. године. У Коњусима је тада од 
1535. године стално живио друг Радуле Јеврић и 
њему припада највећа заслуга за организован поли-
тички рад. 

Утицај Милића Кељановића на омладину Коњуха 
је доминантан. Комунисти Коњуха иако млади људи 
били су цијењени и од стране старије генерације. Ти 
млади комунисти су личним примјером, скромношћу 
и својом одлучношћу у борби са полицијом, стекли 
симпатије и повјерење свега станонништва. Такав 
утицај комуниста уочи II свјетског рата омогућио 
им је да се повежу са родољубима — јунацима из 
првих ратова. Везе комуниста са родољубима у пред-
ратном периоду толико су биле сигурне, чврсте и 
дуготрајне да су издржале сва искушења које је са 
собом носио народноослободилачки рат. 

Омладина Коњуха је партизанска, скојевска и 
родољубива. Организација Антифашистичког фрон-
та жена окупља и активира све жене на линији 
ослободилачке борбе. Међу тим женама било је и 
таквих прегалаца и јунака, чија храброст је прешла 
границе среза и Црне Горе. Лик Станице Кељановић 
спада међу на јсв јетлије ликове жена Југославијеу 
ослободилачком рату. 

Коњушани осташе вјерни до кра ја ослободилач-
кој борби. Четири године народноослободилачког 
рата у парампарчад су поцијепали националне и 
вјерске сукобе. 

То су велики часови историје. Коњушани су Му-
слимане и Муслиманке Плава и Гусиња дочекали 
као своју браћу. Грлиле су се Муслиманке са жена -
ма Коњуха, грлиле и плакале. Ж а л и л е погинуле си-
нове и браћу а радовале су слободи. 

Младе комунисткиње су биле достојне ћерке 
својих мајки. Дара Војводић, скојевка, пред рат у 
Пећи је са жаром обављала послове као члан К П Ј 
и као секретар Партијске ћелије. Дара је показала 
изузетну храброст, била је веома скромна и објек-
тивна. Јела Кељановић, наслиједила је особине 
мајке и брата, дан и ноћ била је ангажована на извр-

шавању ратних задатака. Ивка Фатић, сестра Ивова, 
рођена сестра по оданости, храбрости и раду. Петра-
на Војводић је сматрала четнике као обични шљам 
и када је била обливена крвљу од четничких бати-
на, пркосила им је и пљувала у лице. Тако би могли 
набројати и све остале омладинке, поносне партизан-
ке, којима је ослобођење земље било животни сан. 

Стари и млади, сељаци и интелектуалци из Ко-
њуха, у току народноослободилачког рата, часно су 
положили испит родољуба — бораца за слободу и 
социјализам. Свим будућим генерацијама биће гене-

рација ослободилачког рата поносни путоказ како 
треба чувати, учвршћивати и бранити слободу. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

БАБОВИЋ А. ЋОРЂИЈЕ, рођен 1915. године. 
Припадао је напредној омладини од 1938. године. 
Члан К П Ј постао је 1939. године. У току 1941. године 
био је секретар партијске коњушке ћелије, која је 
бројала 9 чланова (уочи устанка), међу којима је 
било неколико познатих револуционара. Легализо-

ва је априла 1942. године под великим притиском 
породице без сагласности партијеке организације да 
би сутрадан ставио се партизанима на расположење 
и извршавао све, апсолутно све задатке. Маја 
1943. године улази у Андријевачки партизански ба-
таљон. Петоколонаши у беранском и андријевачком 
срезу, који су успевали да се сачувају, наша их је 
Ђорђије — „Ђола" Бабовић. Ђола на челу групе од 
три-четири партизана удаљили су се од батаљона 
5 км., ушли су дању у село Лучац и ликвидирали 
"ознатог издајника — среског начелника. Од Заостра 
/,о Шекулара, од Чакора до Лубнице учествовао је у 
свим најтежим акцијама и свуда се показао неустра-
шив јунак. Погинуо је на Туз јаку 1944. године као 
командир чете у IV пролетерској бригади. 

БАБОВИЋ БОЖИДАР, рођен је 1916. године. 
Учесник у јулском устанку. Божо је био искусан 
војник и зато је много користио партизанима који 
први пут узимају пушку у руке. Божо је био борац 
за одбрану слободне територије на реону Мурино — 

Б А Б О В И Ћ 
Ђ О Р Ђ И Ј Е 



гаде 1944. године на Вјетернику недалеко од места, 
гдје је и његов отац завршио свој јуначки живот. 

ВОЈВОДИЋ В. ЉУБИЦА. — Под утицајем своје 
партизанске породице, а нарочито своје старије се-
стре Даре комунистичке омладинке прије рата, Љ у -
бица се укључује у НОБ још 1941. године. Љубица је 
грабила задатке, који су поверени другима, да их она 
заврши. Говорила је ја ћу то лакше завршити, на 
мене не сумњају. Љубица се показала веома храбром, 
када је било најтеже, када су четници хапсили и 
стријељали омладинце. Била је упорна да иде у опе-
ративне партизанске јединице иако је руководство 
оцјењивало да треба да остане на терену у позадини. 
Љубица је пошла у НО војску и показала се веома 
храбром. Погинула је . .. 

ВУЛИЋ Б. НЕНАД, рођен 1927. године. Породица 
Ненадова је била партизанска база. У кући Ненадо-
вих родитеља било је сједиште Среског-мјесног ко-
митета К П Ј и штаба Андријевачког партизанског 
батаљона. Као младић од 14 година се активно укљу-
чио у НОБ од 1941. године, прво као курир а касније 
као борац. У доба четничке страховладе 1942. и 
првих мјесеци 1943. године, Ненад са лакоћом извр-
шава све задатке, којих је било много и сви су били 
скопчани са животном опасношћу. Радовао се кад 
добије задатак, насмјеши се, поскочи, не чека јући 

В А Б О В И Ћ 
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Чакор. Касније је био борац Андријевачке партизан-
ске чете. Учествовао је у борби на Трешњевику, када 
је погинуо Милић Кељановић. У чети као борац био 
је све до расформирања батаљона марта 1942. године. 
Послије легализације, Божо активно и организовано 
ради за НОБ. Божо је са нестрпљењем очекивао 
формирање Андријевачког партизанског батаљона 
ма ја 1943. године. Божо се јавља добровољно. Божин 
отац Мићко, истакнути јунак у првим ратовима и у 
НОР-у, једном приликом у Андријевици рекао је 
Блади Саичићу, команданту подручја, „Овај мој син 
Божо личи на мене". Мислио је по јунаштву. Божо 
је као пролетер имао прилике да се у борбама срет-
не са четницима из свог краја , да их зароби, одузме 
пушке и пошаље у село. Божо пролетер, борац 
V црногорске бригаде, јунак и комуниста, погинуо 
је 16. IX 1944. године на Буковој Пољани као коман-
дир чете. 

ВОЈВОДИЋ Б. ЧЕДО, рођен 1927. године. Као 
дечко од 14 година укључује се у герилске групе 
1941. године. Учествује у борбама за одбрану сло-
бодне територије, послије јулског устанка, са оним 
делом партизана који су били на албанској граници. 
За све време 1941. и првих месеци 1942. године нала-
зи се као борац партизанских јединица на терену 
Коњуха. Чедо је остао у герили када су четници кон-
тролисали терен. Чедо као илегалац није се колебао 
да остане у шуми. Међутим, Чеди су пренели ди-
рективу да треба да се легализује и да ће на та ј на-
чин више користити. То је био почетак петоколо-
нашких комбинација да би одмах послије тога пору-
чили оцу Чедином Брацану: „Какав си ти човјек, 
врзмаш се по шуми а јединца сина си послао самог 
у село". 

Послије хапшења и стрељања Брацановог Чедо 
је био изузетно активан као партизан. Чедо 1943. го-
дине иде у партизане. Секретар Среског комитета 
Андријевице разговарао је са другом Пеком Дапче-
вићем командантом Другог корпуса да Чеду повуче 
и сачува. Пеко је показао велико разумевање. Чедо 
је одбио сваку комбинацију говорећи: „Идем да се 
борим за слободу и да осветим мога оца Брацана". 
Чедо је као водник погинуо јуначком смрћу. Погинуо 
је Чедо као водник IV црногорске пролетерске бри-

В У Л И Ћ Н Е Н А Д 

сву поруку до краја , и устане и приближи се да 
боље чује. Све тешкоће и тешке задатке у периоду 
када су четници контролисали терен, и када је било 
убити човјека тако лако, као ловцу зеца, Ненад 
се храбро пробијао кроз четничке страже и засједе. 
Обавјештен да ће се формирати партизански бата-
љон маја 1943. године упорно је тражио да буде бо-
рац тога батаљона. Пошао је у партизане када је 
руководство оцијенило да га може послати. Ненад је 
у свим борбама, које је водила оперативна јединица, 
којој је припадао, био храбар и цијењен. Погинуо је 
као борац VII црногорске бригаде код Трнова 
фебруара 1945. године. 

ЂЕРКОВИЋ ВУЧИЋ, рођен је 1921. године. Прије 
рата обухваћен је у раду напредне омладине. На 
Вучића је имао велики утицај друг Милић Кељано-



вић. Вучић је од своје породице наследио сирома-
штво, поштеше и јунаштво. Скроман, искрен, исти-
нит Вучић је попримио све добре особине свог оца 
јунака, човека од речи и борца народноослободилач-
ког рата. Рад у омладинском СКОЈ-у и Лартијској 
организацији је сматрао својим на јважнијим задат-
ком. Својим држашем, оданошћу, преданошћу у из-
вршавашу политичких задатака, био је поштован и 
цијењен у свом селу и широј околини. Омладина је 
Вучића имала као узор. Сматрала га својим руко-
водиоцем без обзира на функцију . Родитељи су 
имали повјерења да своју дјецу — омладину пошаљу 
у свако друштво и организацију у којој је Вучић. 
Популарност Вучићева је била велика предност да 
омладина са којом је радио усвоји социјалистичке 
идеје. 

Вучић као комуниста је био политички образован 
и идејно уздигнут да је са успјехом могао да тумачи 
политичку ситуацију у Југославији и Европи, ситу-
ацију која је била бременита сукобима уочи другог 
свјетског рата. Фашизам се спремао за освајање 
Европе. Буржоази ја Југославије била је профаши-
стичка. ЦК К П Ј је у својим прогласима оцјењивао 
политичку и војничку ситуацију у нашој земљи. Сви 
ти материјали су били Вучићу доступни. Преносио је 
на омладину сазнање до кога је дошао као органи-
зован млади комуниста. Преносио је истину проро-
чански предвиђену од КПЈ . 

Вучић је био по свом менталитету, држању и по-
зитивним људским особинама такав млад човјек, 
које је К П Ј тражила. Човјек који је имао ауторитет 
у својој околини, кога су цијенили и коме су вјеро-
вали, у кога су имали неограничено повјереше, за 
Партију је био користан. Такав је био Вучић. 

Други свјетски рат Вучића је затекао спремног. 
Учествовао је у јулском устанку. У првим борбама 
са окупатором показао се храбар. Борце је одушев-
љавала мирноћа и хладнокрвност Вучића приликом 
борби. Учествовао је у свим герилским акцијама 
које су се у току 1941. године водиле. Истакао се 
храброшћу на Трешњевику 23. фебруара 1942. године 
у борби са четницима. У Андријевачкој партизанској 
чети био је као борац све до марта 1942. године када 
је расформиран батаљон. 

Од легализације —• марта 1942. године до пролећа 
1943. године Вучић организује НОБ у Кошутићима. 
То је период када су четници били на врхунцу своје 
моћи и када су контролисали терен, учвршћујући 
своју власт хапшењем и стријељањем родољуба. 
Четнички терор Вучића није спријечио да сваког 
дана, сваке недјеље, сваког мјесеца не изврши све 
задатке које је пред њим и пред селом постављала 
народноослободилачка борба. 

Са великом жудњом и жељом чекао је дан када 
ће се формирати Андријевачки партизански бата-
љон, да пође као борац у тај батаљон. Тај дан је 
очекивао са радошћу као што се очекује слобода. 
Еатаљон је формиран 3. маја 1943. године и Вучић је 
од првог дана био борац у том батаљону. У свим 
борбама показује се стабилан и неустрашив борац. 
Доживио је да буде борац у пролетерским јединица-
ма. Вучић борац, пролетер, јунак брзо је скренуо 
п а ж њ у на себе и био омиљен међу борцима и руко-
водиоцима. На свим састанцима, када се расправља-
ло о појединим биткама, о Вучићу су се чуле само 
похвале. 

Вучић Ђерковић јунак, комуниста, водник, борац 
IV пролетерске црногорске бригаде погинуо је код 
Ушћа септембра 1943. године. 

ЈАКША Н. ФАТИЋ-ЂАКОВИЂ, рођел 1908. го-
дине. Служио је у жандармерији у старој Југосла-
вији да би пружио материјалну помоћ веома сиро-
машној породици. Под утицајем своје брдће, Јакша 
као жандарм, био је присталица напредног раднич-
ког покрета. Као жандарм у Рестелици — Драгаш у 
подножју Шаре, повезао се са Средојем Урошеви-
ћем, који је као учитељ комуниста службовао у том 
мјесту. Ј а к ш а је у Рестелици у жандармеријској ста-
ници месец дана држао комунисту илегалца, за којим 
је била расписана потјерница приказујући га као 
брата, под другим презименом. Касније у Призрену 
комунистима у затвору преносио је поруке. 

Ј а к ш а је учествовао у јулском устанку 1941. го-
дине за ослобођење Андријевице. Као борац уче-
ствује 1941. године у свим акцијама против окупа-
тора. Када су четници напали партизане на Матоше-
ву 22. фебруара 1942. године Саво Брковић је одре-
дио Ј а к ш у на најосетљивије и најистуреније мјесто. 
Код Шанца на Матешеву дајући му тешки митра-

љез Ј а к ш а је цијели дан без одмора и замјене од 
јутра до мрака тукао четничке положале. Годину 
дана је био у логору, да би послије капитулације 
Италије поново пошао у партизане као борац 
IV пролетерске црногорске бригаде. У сукобу са 
четницима, прса у прса, у селу Милутивцу 1944. го-
дине код Врњачке Бање угледавши жандарма по-
ручника удаљеног неколико метара, доЕикнуо му и 
рекао: „Чекај , овде је жандарм наредник партизан". 
Поручник је пао мртав, али је успио да Јакшу по-
годи у чело. 

Послије ослобођења Београда, Средоје, као коман-
дант дивизије, тражио је Кашу код себе, не знајући 
да је погинуо. 

ПЕРО ФАТИЋ, рођен у Коњусима, засеок Јоша-
ница, јула 1920. године у сиромашној сељачкој по-
родици. Унук чувеног црногорског јунака Самуила 
Ђаковића. Основну школу завршио је са одличним 
успјехом и уписао се у I разред гимназије у Бера-
нима школске 1930/31 године. У току даљег школо-
вања кроз гимназију испољио је изузетне способ-
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ности у учењу завршивши са одличним успјехом. 
Уочи рата у ондашњој беранској гимназији Партија 
је развила живу активност међу омладином. Перо је 
становао у Пешцима, гдје је партијска организација 
имала јак утицај . У Пешцима су жив јели познати 
комунисти као Панто Малишић, Ђоко Недић, Милош 
Малишић, Стево Делевић и други и својим радом 
обухватили напредне ђаке из других мјеста, који су 
ту становали. Међу њима са својом активношћу 
истицали су се Перо Фатић, Божо Савовић, Радоња 
Савовић, Вујадин-Вујо Лазовић из Грачашаца, Ми-
лорад Симоновић из Колашина и др. Они су већ 
били организовани у СКОЈ-у, ишли на састанке, 
растурали материјал, писали пароле и слично. Дакле, 
Перо је већ 1938/39 школске године пошао на студије 
као оформљен човјек, идеолошки одан Партији и ве-
зан за њу, пун полета да се у сваком тренутку 
стави у њену службу. Уписао је у Скопљу чисту 
филозофију , али је напоредо студирао медицину. 
Оријентисао се за Скопље, јер му је тамо службовао 
као учитељ старији- брат Марко. 

Перо је на Филозофском факултету у Скопљу 
био један од најбољих познавалаца марксизма. Сара-
ђивао је са Блажом Орландићем и другим познатим 
комунистима у Скопљу. Учествовао је у свим демон-
страцијама студената, против ондашње власти у 
Скопљу и био често хапшен од стране полиције. 

Одмах послије априлске капитулације 1941. године 
Перо се са својом супругом лекарком нашао у Кра -
гујевцу. Повезао се са комунистима црвеног Крагу-
јевца и учествовао у устанку српског народа против 
скупатора. Перо се истакао као борац у првим јул-
ским данима 1941. године. Повлачи се са борцима из 
Крагујевца за Босну. Наименован је за комесара чете. 
Учествовао је у свим борбама које је водила његова 
бригада. У борби за ослобођење Купреса 1942. године 
мјесеца тешко је рањен, ампутиране су му 
обје ноге и послије петнаест дана умре. 

Ратовао је на терену Србије и Босне, борио се за 
длободу свих народа Југославије које је искрено 
волио као свој рођени црногорски народ. 

ФАТИЋ Ђ. ИВО, рођен 1922. године. Припадао је 
напредној омладини од 1938. године. Читао је марк-

систичку литературу 1939. године и постао образо-
ван сеоски омладинац. Иво је био запажен као на-
предан омладинац и прикључио се комунистима у 
борби против ненародних режима. Иво је руково-
дилац омладине у Дулипољу 1940. године. Учество-
вао је у 13. јулском устанку и даље био спреман да 
се одазове сваком позиву Партије. Када се кретало 
за Пљевља новембра 1941. године Иво се први јавио 
као добровољац, али му партијска организација није 
дозволила. У прољеће 1942. године дата је директива 
да се легализује са групом других омладинаца. Од 
легализације до маја 1943. године када Иво извршава 
све задатаке које му Партија поставља. Иво је по-
казао велику самосталност и храброст у организова-
њу политичког рада, у оном периоду када су четници 
били врло јаки и када су хапшења и стријељања 
била свакидашња пракса. Био је веома популаран, 
што се најбоље видјело маја 1943. године када је 
Иво као борац Андријевачког партизанског батаљо-
на као тешки рањеник, пао четницима у руке у 
Јошаници. Родољуби су натјерали четнике да му се 
укаже лекарска помоћ, чували и лијечили у селу. 
Иво је послије кратког времена пошао поново у 
свој батаљон у саставу IV пролетерске бригаде. У 
овој Пролетерској бригади брзо се прочуо пролетер 
—• јунак Иво Фатић. Погинуо је на Ушћу 30. марта 
1944. године. У књизи „Четврта црногорска пролетер-
ска бригада" на страни 317. о Иви пише следеће: 

„Рафал је пресјекао Иву Фатића, једног од најбо-
љих бораца батаљона. Прва наша жртва и ненадо-
кнадив губитак у тој борби. Сјећаће га се сви друго-
ви који су било када долазили с њим у додир, а 
нарочито они с којима је друговао. Био је члан 
КПЈ" . 

ФАТИЋ М. ВЕЛИЧКО, рођен је 1923. године. 
Учесник је у јулском устанку 1941. године за осло-
бођење Андријевице. Величко је борац на фронту 
за одбрану слободне територије у току јула и авгу-
ста, докле тај фронт траје. Послије повлачења пар-
тизана из Андријевице, љета исте године, припада 
коњушкој герилској групи. Учествује у акцијама 
против Италијана. Величко је учествовао у оштеће-
њу комуникација на Трешњевику, Сутјеској, у Б а -
рама Краљским у Сунги. У свим борбама, Величко 
је показао запажену храброст и хладнокрвност у 
свим компликованим војничким акцијама. Величко 
је познат као добар, истинит и правдољубив човјек. 
Те особине Величку су донијеле велики углед не 
само код младих, него и код осталих грађана. Жив јео 
је у селу, у коме је било доста комуниста, али не 
тако мало и четника. Био је веома много критикован 
од рођака четника и упућиване су му бројне пријет-
ње. Величко је све то јуначки одбијао, не остајући 
им дужан, потсјећајући их да су сви народни изда ј -
ници завршили каријеру када им господари напусте 
земљу. У доба илегалног рада, када су четници се-
јали смрт на сваком кораку, Величко је дан и ноћ 
радио илегално, обављајући све задатке, које је пред 
њега поставила партијска организација и група иле-
галаца. У Величку су се спојиле две позитивне осо-
бине, које красе сваког човјека, а то су храброст и 
искреност. 

Послије ослобођења Андријевачког среза — 
октобра 1943. године Величко обавља низ повјерених 
задатака, који су били деликатни и веома корисни 
за НОБ. 

Погинуо је као борац 1944. године у Коњусима. 
Ф А Т И Ћ Д . 
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великим болом и то је било пропраћено са сузама. 
За Васу тако младог партизанска бомба и пушка, 
ко ја му }е вирила далеко изнад тлаве, било је вај-
драже на свијету, а свој живот није могао да за-
мисли ван гериле. 

Послије легализације, Васо је даночноћно радио у 
омладинској организацији за народноослободилачку 
борбу. Васо је врло често долазио као курир, доносе-
ћи пошту илегалцима у време када је била велика 
четничка контрола. Васо је извршавао много зада-
така, изузетно корисних за НОП, захваљујући њего-
вој храбрости и спретности. Васо је са великим не-
стрпљењем чекао формирање Андријевачког парти-
занског батаљона маја 1943. године и постао борац 
у том батаљону. У свим борбама запажен је као 
храбар. Доживео је и другу радост, постао је борац 
пролетерских бригада. Васо часно чува име проле-
тера — младог комунисте. Учествује у ослобођењу 
братске Србије. Тамо где су Нијемци једног дана 
стријељали неколико хиљада родољуба — у Краље-
ву нашао се Васо као борац IV црногорске пролетер-
ске бригаде. Васо је погинуо код Краљева као вод-
ник 1944. године. 

Ц И М Б А Љ Е В И Ћ . 
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ЦИМБАЉЕВИЋ МИЛУТИН, рођен 1923. године. 
Учествовао је у јулском устанку за ослобођење 
Андријевице. Са борцима из Коњуха, којима при-
пада Кошутића, бранио је слободну територију од 
вулнетара, а касније од италијанских фашиста као 
окупатора и од балиста. Био је од јесени па до 
кра ј а 1941. године борац Андријевичке чете у оквиру 
Андријевачког партизанског батаљона. Учествовао 
је у свим окршајима против Италијана и касније 
против четника, када су ови повели борбу против 
партизана. Борио се против четника на Трешњевику 
23. фебруара 1942. године као борац теренске парти-
занске чете. Био је у герили све до формирања 
Андријевачког партизанског батаљона марта 1942. го -
дине, од тада ж и в и легално у Кошутићима. Од првог 
дана легализације до поласка у НОВЈ радио је у 
позадини активно и организовано. Перута Вучевић 
и други четници покушавали су да сузбију сваку 
активност на линији НОБ-а, али им то није пошло 
за руком. Милутин је извршавао све задатке које 
су му илегалци и партизанска организација поста-
вили. Био је темељит, сигуран, поуздан. На свој 
захт јев пошао је као борац у IX црногорску бригаду. 
У свим борбама запажен је као храбар борац. Од 
борца је почео, па је напредовао захваљујући својој 
оданости, јунаштву и способности. Учествовао је у 
свим борбама, које је његова бригада водила у 
Србији. Погинуо је као заменик команданта батаљо-
на у Срему 1944. године. 

МИЋОВИЋ ВАСО, рођен 1929. године. Као пио-
нира нико га није могао одвојити од партизанских 
јединица. Одмах послије устанка, доноси муницију, 
оружје и обавјештења на фронт. То је био један од 
оних младића, као и Чедо Војводић, ко ји је у пар-
тизанима гледао своје родитеље и браћу. Иначе ци-
јела породица Васина била је активна партизанска 
породица, отац Вујадин, сестра Петрана, а Васо 
најмлађи. Васо 1942. године учествује у свим борбама 
које су водиле герилске партизанске јединице. Васо 
је живио са партизанима, када су у 1942. години чет-
ници заузели власт у селу. Са тешком муком је из-
вршио наређење да се легализује. Када је напустао 
герилу, тада још увијек младић, то је учинио са 

МИЋОВИЋ . в . 
В А С О 

ПАЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ-РАШКО, рођен је 1920. го-
дине. Припада напредној омладини од 1938. године. 
Од 1939. године познат је као пропагандист соција-
листичких идеја. Ж и в ј е о је у породици која је била 
оријентисана за напредни раднички покрет. Таква 
породична атмосфера Рашку је помогла да дође до 
изражаја . Рашко је у свом напредном омладинском 
раду долазио у сукоб са ондашњим режимом. Мал-
третирања од стране жандарма, Р а ш к а су још више 
челичила. Омладина га је волела и његов утицај код 
младих био је велики. 

У периоду четничке страховладе, Рашко је стални 
активиста који извршава све ратне задатке храбро 
и неустрашиво и ако је сваки од тирс задатака био 
скопчан са смрћу. Рашко је с нестрпљењем чекао да 
се формира Андријевачки партизански батаљон 
почетком маја 1943. године, чи ји је био истакнути 
борац. Погинуо је као борац IV пролетерске бригаде 
код Врбице 1944. године. 



ЦИМБАЉЕВИЋ ДРАГУТИН, рођен је 1922. годи-
не. Учесник је у јулском устанку. Послије устанка 
као борац бранио је границу од албанских вулнетара 
на положајима изнад Кути према Асанцу и Мајану. 
У току ових борби показао се храбар и на њега се 
рачунало да ће као борац издржати све тешкоће 
које је рат наметнуо. Легализовао се послије расфор-
мирања Андријевачког партизанског батаљона у 
марту 1942. године. У току периода, када четници 
контролишу терен, Драгутин је радио на НОБ иако 
су услови били доста тешки. Маја 1943. године када 
се у нашем срезу формира партизански батаљон, 
Драгутин се није колебао да као борац ступи у опе-
ративну јединицу. Пошао је онда када му је терен-
ска партијска организација дозволила. Драгутин је 
постао борац VIII црногорске бригаде од 1943. годи-
не. Учествовао је у свим борбама, челичио се и ра-
стао ка што је наша борба напредовала. Погинуо је 
у равном Срему код Фрушке Горе 1944. године. 

ВОЈВОДИЋ МИЛУТИН, рођен 1924. године у 
НОП-у од фебруара 1944. Борац VIII црногорске бри-
гаде. Погинуо на Сремском фронту 1945. године као 
делегат вода. 

ФАТИЋ ЂУКАН, рођен 1921. године. У НОП-у од 
1944. године. Борац IV пролетерске бригаде. Поги-
нуо 9. марта 1944. године код Прибоја. 

ВОЈВОДИЋ БРАЦАН, рођен 1888, године у пар-
тизанима од 1941. године. Стрељан у Колашину марта 
1942. године, од стране четника. 

В О Ј В О Д И Ћ . 
Б Р А Ц А Н 

ЦИМБАЉЕВИЋ МИЛУТИН, рођен 1923. године, 
Борац IV црногорске бригаде. Погинуо је као заме-
ник командира батаљона у Срему 1944. године. 

НОВОВИЋ МИРКО, рођен 1927. године. Погинуо 
је на сремском фронту као борац II кра јишке бри-
гаде. 

ВУЧЕЉИЋ БОГДАН, рођен 1914. године. Погинуо 
је као борац V црногорске бригаде 1944. године код 
Спужа, као водник. 

ВУЈОВИЋ ИВАН, борац VII црногорске бригаде. 
Погинуо 1944. године. код Фоче. 

ВУЈОВИЋ СТОЈАН, погинуо је као борац II дал-
матинске бригаде 1943. године. 

ТОМОВИЋ БОЖИДАР, рођен је 1915. године. 
Ступио 9. децембра 1944. године у IX црногорску 
бригаду. Погинуо 1944. године код Цеља •— Слове-
нија. 

ВУЛИЋ НИКОДИН, рођен 1924. године у брига-
ду ступио од новембра 1943. године. Погинуо је као 
борац IV црногорске бригаде 1944. године у Сан-
џаку. 

БАБОВИЋ ЂОРЂИЈЕ, рођен 1919. године. Борац 
од 1941. Погинуо је 19. XII 1944. године. 

ЦИМБАЉЕВИЋ Г. ВОЈИСЛАВ, рођен 1917. го-
дине. У НОП-у од августа 1944. године. Борац IX 
црногорске бригаде. Погинуо 19. XII 1944. године на 
Јабуци Лијева Ри јека 

АЛЕКСИЋ МИРКО, рођен 1920. године. У НОП-у 
од 1943. године. Погинуо је као борац IX црногорске 
бригаде 1944. године на Буковој Пољани. 

ЈОВОВИЋ Ђ. МИЛКА, погинула 1943. године и 
Јововић М. Вукман, погинуо на Сремском фронту 
крајем јануара 1945. године. 

За Јеврић Радула и Кељановић Милића, народне 
хероје биографије су дате на почетку књиге. 

БОРЦИ НОР-а 

Алексић Мирко, Алексић Ђуро, Алексић Роса, 
Бабовић Мирко, Бабовић Радован, Бабовић О. Ђор-
ђије-Ђола, Бабовић Божидар, Бабовић М. Ђорђије, 
Бабовић Ј. Марко, Бабовић Андрија, Бабовић Ми-
лутин, Бабовић Јован, Бабовић Љубо, Бабовић Мак-
сим, Бабовић Драгић, Бабовић Јоко, Бабовић Батрић, 
Бабовић Вујко, Бабовић Милета, Бабовић Иван, 
Бабовић Војин, Бабовић Драга, Бабовић Милева, 
Бабовић Милан, Бабовић Светозар, Бабовић Анђа, 
Бабовић Александар, Бабовић Јефто, Б а к и ћ Алек-
сандар, Војводић Димитрије-Зеко, Војводић Вујо, 
Војводић Тодор-Ђедо, Војводић Божо, Војводић 
Драган, Војводић Данило, Војводић Ђорђије, Војво-
дић Милутин, Војводић Брацан, Војводић Чедо, 
Војводић Љубица, Војводић Момчило, Војводић Ста-
ница, Војводић Насто, Војводић Милисав, Вулић 
Влајко, Вулић Мираш, Вулић Новка, Вулић Драгић, 
Вулић Драгомир, Вулић Божидар, Вулић Ђукан, 
Вулић Видак, Вулић Милета, Вулић Ненад, Вулић 
Никодин, Вулић Р. Мага, Вулић Рада, Вулић Саво, 
Вулић Владо, Вулић Драго, Вулић Ђорђије, Вулић 
Дивна, Вујовић Филип, Вујовић Радоња, Вујовић 
Драгутин, Вујовић Милисав, Вујовић Иван, Вујовић 
Стојан, Вујовић Радула, Вученовић Богдан, Вуче-
љић Божо, Вучељић Вукајло, Вучељић Милорад, 
Вучељић Синан, Ђаковић Спасоје, Ђаковић 
Саво, Ђаковић Милутин, Ђаковић Василије, Ђ а -
ковић Јакша, Ђерковић Вучић, Ђерковић Б о ж и -
дар, Ђерковић Милица, Ђерковић Дара, Ђерковић 
Стеван, Ђерковић Милован, Ђерковић Ђ. Богдан, 
Ђерковић Драгић, Ђерковић Андрија, Ђерковић 
Радослав, Ђерковић Илија, Ђерковић Спасоје, 
Ђерковић Петар, Ђукић Радула, Јанковић Миличко, 
Јанковић Стоја, Јеврић Радула, Јеврић Ђ. Ната, 
Јеврић Вукосав, Јеврић Јевра, Јовановић Ђ. Мика, 
Јовановић М. Вукман, Јовановић Петар, Јовановић 
Вуко, Јовановић Симо, Кастратовић Станица-Дуња, 
Кастратовић Д. Вук, Кастратовић Павле-Пајо, К а -



стратовић Милица, Кељановић Милорад, Кељано-
вић Милић, Кочановић Стојан, Лепосавић Дмитар, 
Лепосавић Стојана, Лепосавић Милић, Лепосавић 
Трифун, Мичовић Мијат, Мичовић Васо, Мишковић 
Вукосав, Мишковић Петар, Мишковић Томо, Миш-
ковић Драго, Мишковић Рајко, Мишковић Милка, 
Мишковић Марица, Нововић Мирко, Нововић Јагош, 
Нововић Радош, Нововић Ђорђије, Нововић Даница, 
Нововић Божо, Павичевић Марко, Павичевић Томо, 
Пајовић Радивоје, Пајовић Миливоје, Пајовић Спа-
соје, Томовић Божидар, Туровић Божидар, Туровић 
Миодраг, Туровић Драгутин, Туровић Илија, Фатић 
Иван, Фатић Перо-Петко, Фатић Ђукан, Фатић 
Трипко, Фатић Величко, Фатић Вучко, Фатић Ра-
доје, Фатић Даринка, Фатић Радун, Фатић Миро-
сава, Цимбаљевић Милутин, Цимбаљевић Драгутин, 
Цимбаљевић Г. Василије, Цимбаљевић Божидар-
-Бато, Цимбаљевић Дмитар, Цимбаљевић Миличко, 
Цимбаљевић Миљан, Цимбаљевић Васо, Бабовић 
Драгутин, Бабовић Милован. 

ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Бабовић Велише Ђорђе, Бабовић Р. Јевросима, 
Бабовић Р. Трифун, Ж у н и ћ М. Милорад, Кељано-
вић М. Божидар, Кочановић Р. Зорка, Лепосавић и 
Бошко, Лепосавић и Чедо, Лепосавић М. Иван, 
Лепосавић И. Деса, Кочановић М. Мита, Фатић Р. 
Милисав, Вулић Б. Ђуро, Фатић М. Спасоје, Ђерко-
вић Р. Милија, Вучељић К. Јакша, Вучељић Б. 
Павић, Фатић Божидар, Вучељић Иван, Вучељић 
Ратко, Бабовић Р. Вујица, Ђаковић М. Божо, Ђер-
ковић М. Милован, Лепосавић И. Љубица, Коча-
новић Милета. 

О Ф И Ц И Р И 

Војводић Р. Димитрије-Зеко, генерал; Ђаковић 
Н. Спасоје, мајор; Ђаковић Н. Саво пуковник; Вој-
водић Р. Вујо, капетан; Војводић Р. Тодор-Ђедо, 
потпуковник; Бабовић Мирко, потпуковник; Бабо-
вић Радован, капетан; Војводић Данило, потпуков-
ник; Војводић Ђорђе, капетан; Јеврић Радуле, Ке-
љановић Милић, Цимбаљевић Божидар, пуковник; 
Бабовић Драгић, капетан; Ђерковић Богдан, потпу-
ковник; Бабовић Јован, потпоручник; Бабовић Љубо, 
потпоручник; Кочановић Стојан, капетан; Вулић 
Мираш, потпоручник; Вулић Божидар, капетан. 
Вулић Милета, капетан: Ђаковић Благоје, Јововић 
Ђ. Миливоје, Бабовић А. Радоје. 

ОДБОРНИЦИ И ПОЗАДИНСКИ РАДНИЦИ 

Бабовић Мишко, Пајовић Милоња, Војводић 
Л>убо, Бабовић Вукић, Бабовић Радован, Фатић 
Вељко, Кељановић Радун, Фатић-Војводић Дарин-
ка, Фатић Дмитар, Алексић Ђукан, Ђаковић Милош, 
Фатић Ристо, Војводић Батрић, Вулић Богић, Вуче-
лић Милић, Фатић Димитрије, Цимбаљевић Радо-
слав, Ђерковић Милић, Бабовић Миљан, Бабовић 
Душан, Цимбаљевић Даринка, Вулић Драго. 

ПОПАЉЕНЕ КУЋЕ 

Николе Ђаковића, Милоша Фатића, Рада Војво-
дића, Спасоја Лепосавића и још 19 кућа. 

ОБРАДИЛИ: 

Радован Б. Бабовић, Димитрије В. Фатић, Павле 
П. Кастратовић, Јела С. Кељановић, Светозар М. Ба-
бовић, Милачије М. Пајевић, Саво Н. Ђаковић. 

БОГИЋ ВОЈВОДИЋ 

Завршио је богословско-учитељску школу у 
Призрену. Први свјетски рат затекао га је као учи-
теља. Учитељским позивом бавио се све до априла 
1941. године. Много година службовао је у Коњусима 
и васпитавао много генерација. Велики број ђака 
Богићевих су били одлични ђаци, добри студенти. 
Сви познати комунисти, као што су Милић Кеља-
новић, Радуле Јеврић, Тодор и Зеко Војводић и др. 
су ђаци Богићеви. Богић им је често говорио, ја сам 
вас добро васпитавао као ђаке и са задовољством и 
убеђењем ћу и сада бити са вама, као истакнутим 
антифашистима. 

Народноослободилачки рат је поново окупио у 
једном колу, на једном фронту, у ослободилачкој 
борби учитеље и ђаке. Када се пише о активности 
Богића Војводића на линији НОР-е, онда се човјек 
осјећа немоћним да изрази бар један дио Богићевих 
заслуга, застану ријечи и недостају прави изрази. 

Богић је учесник у јулском устанку и у припре-
мама за тај Устанак. Његова кућа је била кошница 
у коју су родољуби од јутра до мрака долазили 
и одлазили. Кућа није била затворена ни за оне који 
су били на другој страни барикаде, чији долазак 
је био планиран од стране четника. 

Богић је био неуморни агитатор — пропагандиста 
за народноослободилачку борбу. Без устезања, без 
увијања, говорио је дан и ноћ, јасно и јавно. Често 
је понављао, окупатор је дошао да пали и жари, да 
нас пороби, дошао је да нам одузме и живот и част. 
Живот не могу да браним, болестан сам али част не 
дам. Окупатор је дошао и отићи ће. Слуге окупатора 
ће остати, када се окупатор повлачи, гледаћемо се 
у очи, полагаће се рачуни о свом раду. 

Кућа Богићева је у току НОР-а постала школа, 
Богић учитељ, школа народноослободилачка, учитељ 
ослободилац. Богић је јавно говорио четницима. С-је-
тите се како су прошли аустро-угарски шпијуни 
после завршетка првог свјетског рата, ви ћете проћи 
још горе. 

Због своје активности, Богић је хапшен, малтре-
тиран и тучен од стране четника. У затвору је по-
казао својим примјером како се треба држати. 
Храбрио је остале затворенике. 

У доба најдубље илегале, када су четници били 
моћни, када су контролисали терен, када су четници 
родољубе хапсили и стријељали, то је друга полови-
на 1942. године и први мјесеци 1943. године, тада је 
Богић јавно пропагирао за партизански покрет, 
држи команданта партизанског батаљона. Богићева 
кућа била је стециште партизанских веза, илегала-
ца са позадинским радницима који су живјели на 
терену. Када су четници спроводили ухапшеног и 
везаног Богића, босог, везаних чизама о врат, онда 
кијесу спроводили скрушеноџ и уплашеног учите-
ља, него јунака, правог трибуна, који је пролазећи 
кроз села, тако везан, говорио да треба се прикљу-
чити народноослободилачкој борби. 

Богић је у току НОР-а оболио од ТБЦ-а, услед 
честих затварања и малтретирања од стране четни-



ка. Болест га није заковала за постељу, напротив, 
када је био на слободи, био је активан и организован 
борац НОР-а. 

Богићеве су велике заслуге што је својим не-
уморним, активним, зналачким радом, четнике до те 
мјере разголитио да су у том крају, гдје је Богић 
живио, своју четничку функцију обављали више 
дискретно, јер нијесу имали подршку ни у својим 
породицама. 

Богићева к у ћ а ' ј е била партизанска база, парти-
занско снабдевање, партизанско уточиште. Супруга 
Богићева — Јелица, била му је десна рука, искрени 
политички сарадник, саговорник и велика помоћ да 
савлада тешкоће којих је било на претек. 

Због свог поштеног и јуначког држања и великог 
доприноса народноослободилачкој борби, Богић је 
постао популарна и омиљена личност не само у Ко-
њусима него у срезу, и шире. 

Велики је број сељана из Коњуха који су радили 
за народноослободилачки покрет, помагали га ма-
теријално и морално. Навешћемо само неке: 

ЈАСНА ВОЈВОДИЋ, партизанска мајка. Један 
син — Зеко, борац I пролетерске бригаде.Тодор секре-
тар Среског комитета. Јасна је добро знала да одреди 
своје мјесто. Дан и ноћ су четници претресали кућу 
а четничка њушкала пратила кретања. Пријетње и 
стална малтретирања од стране четника нијесу спри-
јечили да сваког дана не буде активна на линији 
ослободилачке борбе. Јасна је била сигурна парти-
занска веза, знала је у свако доба дана и ноћи гдје 
се партизани налазе и обезбјеђивала је везе. Чет-
ници Јасни нијесу могли ући у траг. Исмијевала их 
је. Јасна је била ријетко одан партизански посланик 
— непрекидно је слала курире и пошту на везу са 
илегалцима. Илегалци су често добијали вијести од 
Јасне: „Вечерас немојте доћи, дођите сјутра на друго 
мјесто. . ." Храброст и хуманост Јасну су красили — 
заиста је била права партизанска мајка. 

НИКОЈ1А ЂАКОВИЋ, суочен са свим тешкоћама 
рата, подносио их је јуначки. Храбар борац из првих 
ратова, од самог почетка народноослободилачког 
рата сусрео се са великим тешкоћама. Породица 
бројна и сиромашна. Никола је у првим данима оку-
пације морао да напусти Метохију по вољи окупа-

тора. Дошао је у своје родно село и нашао кућу која 
је била послије устанка запаљена. Дошли емисари 
четнички 1942. године на конференцију села и к а ж у 
партизанима: „Сви можете да идете кући, нек вам 
је пушка о клину, а ви не морате се пријављивати, 
само сједите кући." Многи партизански родитељи 
су се колебали. Никола к а ж е : „Партизани пушку у 
руке па у шуму". Партизани Николи доносе заплије -
њене намирнице од окупатора, нешто за унучад а 
други дио да сачува за партизане. Никола к а ж е : 
„Не, не уносите у кућу талијанску ситу, бићемо 
гладни али образ се мора сачувати." Никола је 
својим ауторитетом срушио четнички бедем и ство-
рио партизанско упориште, јер су му вјеровали 
— кућа Мишковића постаје партизанска база. 

РАДЕ Т. ВОЈВОДИЋ, био је под сталном контро-
лом четника. Брата Брацана су убили на звјерски 
начин. Раде је морао да „надрлује" четнике, да им 
заметне траг, да сврши послове и да не открије везе. 
То је био тежак посао, сваког дана је живот висио 
о концу, сваког дана се морало радити у присуству 
четника, који су знали „стазе и богазе" и који су 
знали колико ко има килограма брашна у кући. 
Довитљиво и партизански морало се борити. Рада је 
успио и истрајао до кра ја рата у тој тешкој и нерав-
ној борби. 

СТАНИЦА КЕЉАНОВИЋ — херој и родила је 
хероја. Јединац син Милић је рањен 14. децембра 
1939. године у Београду од краљеве жандармерије. 
Станица из Коњуха долази у Београд, више п јешке 
него возом. Милић је био у болници под полициј-
ском стражом, Станица га посјећује пружа му руку 
и к а ж е „Сретне ти ране, сине". А када Милић гине 
1942. године Станица, улазећи у партизански штаб, 
г Д Ј е ју ј е Милић мртав чекао, није могла да Милићу 

Б А Б О В И Ћ Д О К А 

ДОКА ВУКАДИНОВА БАБОВИЋ, из Кра јишта 
је једна од оних партизанки, која је у току цијелог 
рата храбро, одано, са мајчином љубављу обављала 
многе тешке задатке и увијек била насмијана. Иле-
галци су знали да ће Дока створити везе, олако 
проћи четничку заеједу и завршити све задатке. 

Н И К О Л А 
Х А К О В И Ћ . , 
о д б о р н и к Н О О 



СПАСОЈЕ ЛЕПОСАВИЋ 

Спасоје Лепосавић, дипломирани електро-инже-
њер, ријетко је долазио у Коњухе. Факултет је био 
тежак и требало је уложити огроман труд, док је 
постао дипломирани инжењер. У току другог свјет-
ског рата Спасоје је доспио у заробљенички логор 
као резервни официр. У заробљеништву је остао до 
кра ја рата. Међутим, Спасојева оданост народно-
ослободилачкој борби била је присутна у његовом 
родном селу. Спасоје је врло често писао писма из 
логора својим укућанима. Писма су била веома јасна 
и доста отворена. У сваком писму је подвлачио да 
његова породица и други сељаци треба да сарађују 
и помажу илегалце — партизане. Свакако је писано 
доста вјешто, не помињући појединце него мјеста 
гдје је претпостављао да се крећу партизани. Спа-
соје је био угледан, његова писма су нам много 
помагала, она су крчила пут у те средине у које су 
други партизани споро продирали. 

Породица ИВАНА ЛЕПОСАВИЋА је уништена 
топовском гранатом у једном трену у својој рођеној 
кући, када су били сви на окупу. Иван је породицу 
чувао као зјеницу ока свога, отргао је из окупатор-
ских канџи и довео у своје родно село у подножју 
Комова. Из далекометног окупаторског топа из 
Андријевице, ноћу када је Иванова породица била 
на окупу, граната је ударила у кућу у којој је Иван 
са породицом нашао смрт, а мали син Мишо са 
16 рана и његова млађа сестра такође рањена, слу-
чајно су остали у животу*). 

ЉУБО ВОЈВОДИЋ, је искрено волио комунисте 
а туговао је за црногорском династијом. Био је на 
Петровданској скупштини јула 1941. године на Це-
тињу, али и на свим састанцима са партизанима. За -
мјерили су му и једни и други. Комунисти су били 
плахи и нагли и нијесу могли да схвате да Љубу 
није лако раскрстити са прошлошћу. Четници су се 
чудили — што ће Љубу шуровање са комунистима. 
Љубо је савладао самога себе, крајем 1941. године 
дефинитивно и неопозиво се опредељује за активну 
партизанску борбу. До кра ја рата Љубо је искрен и 
храбар сарадник народноослободилачке борбе. Те-
шко је било наћи говорника као Љуба — био је пра-
ви оратор. Много је допринио народноослободилач-
кој борби својим ауторитетом, искреношћу, јунаш-
твом, изузетном способношћу и умјешношћу, а спри-
јечио је Вучељу Бабовића, да се претвори у зли-
ковца равна Душану Арсовићу. 

ЈЕЛИЦА ВОЈВОДИЋ је била права узданица 
свом мужу Богићу и искрена сарадница народно-
ослободилачкој борби. Сваког дана је четничка кама 
пријетила да угаси Богићев и Јеличин живот, али 
сваког дана су сарађивали са партизанима искрено 
и одано, пркосећи четничким џелатима. Та посло-
вична оданост партизанској борби и неустрашивост 
— живот њеног јединца сина, живот мужа и њен 
живот, били су од данас до сјутра, а Јелица је ипак 
постала прави партизански борац, партизанска мајка, 
омиљена жена. 

БОГИЋ ВУЛИЋ, поштански службеник и вјечити 
путник, од Андријевице до Крајишта, у подножју 
литица Кома. Бројна породица, сиромашно се жив је -
ло. Богић је био ћутљив, више је слушао. Скроман и 
искрен. Богић се није бавио политиком — „обхрвала" 

* ) М и ш о Л е п о с а в и ћ , д а н а с ј е д р м е д и ц и н с к и х н а у к а , 
п р о ф е с о р н а М е д и ц и н с к о м ф а к у л т е т у у Б е о г р а д у . 

Ф А Т И Ћ Р И С Т О , 
о д б о р н и к Н О О 

К Е Љ А Н О В И Ћ 
С Т А Н И Ц А 

стегне руку, али је стегла своје јуначко, рањено 
мајчино срце и партизанима, поред осталог, рекла: 
„Нека вам је глава здраво, Милић погибе, нека је 
његова смрт срећна за партизанску борбу". Парти-
зани — јунаци, нијесу могли да зауставе сузе. Ста-
ница није пустила сузу, али су јој стријеле парале 
срце. 

Мајка херој изродила хероја. Не зна се ко би се 
с ким више поносио, она са сином или син с мајком. 
Милић је јединац, велика мајчина љубав и надаље, 
мајчина узданица кога је она у сиротињи задојила 
великом љубављу за човјека и правду. 

РИСТО Миљанов ФАТИЋ, рјетко храбар човјек, 
веома брзо и одлучно се ставио на страну партизана. 
Борити се против окупатора мора свако ко има зрна 
људскости, то је Ристо често говорио. „Окупатор 
мора поћи, па ћемо се гледат очи у очи како се ко 
држао". Ристо се заиста добро држао. 
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га је сиротиња и породичне бриге најситнијег служ-
беника старе Југославије. Када је букнуо други 
свјетски рат и када је Хитлер поробљавао Европу, 
под утицајем Радула Јеврића Богић увиђа сву опас-
ност од фашизма. Послије окупације наше земље, 
Богић се од првих дана ставља на располагање на-
родноослободилачкој борби. У Богићевој кући је 
био смјештен штаб партизанских јединица за андри-
јевички срез. У Богићевој кући било је сједиште 
Среског комитета. Цијела Богићева породица је при-
падала партизанској борби — ћерка и синови били 
су партизани, а сам Богић у току народноослободи-
лачког рата сврстао се у најистакнутије родољубе 
у андријевичком срезу. 

МИЛОЊА ПАЈЕВИЋ, познати јунак из првих 
ратова, кога су се четници плашили и када су га 

везаног спроводили. За народноослободилачку борбу 
радио је са одушевљењем, неустрашиво и јавно. 
Стари комунисти су уживали у Милоњиној одлуч-
ности, а таква оданост и храброст донијела је Ми-
лоњи велики углед и поштовање. Био је прави 
узор — у њему су се епајале слободарске тежње 
двију генерација из два свјетска рата, које су се 
нашле на истој позицији: борба за слободу своје 
земље. 

БОГДАН БАБОВИЋ, Сећање из логора 

Врло је тешко послије 30 година сјетити се нечег 
тачно. Према томе, ово што сад говорим, то су сећа-
ња која могу бити више или мање коригирана у 



погледу тачноети. Могуће је да се нечег боље а не-
чег слабије сећам. 

Ја сам заробљен на бугарској граници. Преко 
Румуније су нас пребацили за Немачку. У Румунији 
први логор прихватни је био у Ђурђеву. То су биле 
неке коњске бараке у којима је била вода до колена. 
Тамо смо се нашли с читавим низом официра из 
разних места наше земље. Тамо је био учитељ Рат-
ко Вучељић. С њим сам разговарао и рекао сам му 
одакле сам. Он је размишљао о томе како би било 
да се покуша бекство, пошто смо били близу руске 
границе, па да се покуша бекство за Русију. Наравно, 
тешко је било што друго и мислити, осим на бекство. 
Из тог логора су нас пребацили у логор Бортеницу, 
с друге стране Букурешта. Тамо смо се нашли, с Ма-
рић Душаном, онда је био поручник или капетан 
југословенске војске. Од мене је тражио једном да 
му потпишем препоруку за Партију, што сам одбио. 
Био је и Кењић, учитељ, био је Новак Вучељић, био 
је Оташевић Бранко из Краља. Послије једно месец 
дана међу логорашима повела се дискусИја зашто 
је пропала Југославија. 

На кра ју узели су нас у ту велику групу и у 
фургоне набили једног дана кроз Румунију ка Југо-
славији, па послије горе ка Мађарској, послије седам 
дана и седам ноћи од прилике у оним фургонима 
пребацили су нас у Немачку, ишли смо до Лајпцига, 
а послије смо се вратили у логор Митрг. То је логор 
где је Хитлер некада држао своје велике конгресе 
националсоцијалистичке партије. Ту смо исто били 
подељени по баракама. У једној бараци у којој сам ја 
био, био је и Владо Мартиновић, учитељ, сада је у 
Иванграду. Били су ови Кењићи, био је неки про-
фесор Вулевић, немачки је предавао, био је Вука-
шин Масловарић и још многи други. 

У току лета почели су спискови да раде. Немци 
су хтели да се ослободе и на кра ју направили су 
списак Црногораца. Пуштали су ко је био из Хрват-
ске, чак су пуштали све оне из кра јева који би били 
ближе Бугарској. Пуштали су ко се декларисао, да 
се неће борити против окупатора. Тада је био један 
еписак на јављен прије 13. јула ко је Црногорац да 
се јави, да иде кући. Наравно нас пуно смо се јави-
ли. Тада се јављала и маса Србијанаца, који су го-
ворили, Богдане можемо ли с тобом, па да идемо па 
шта буде. Међутим, десило се 13. јули, одмах је иза-
шла објава, списак се одлаже до даљега. Онда смо 
ми дочули да је овамо букнуо Устанак. Послије изве-
сног времена управа логора је хтела да се ослободи 
великог броја људи, па су тражили да сви официри 
чија се кућа налази на територији коју је Италија 
окупирала, да се јаве да пређу у Италију. Наравно, 
нас доста се јавило. Ја кад сам ишао код оног ађу-
танта нашег логора, то је био један Словенац, од 
Марибора, ја сам му казао моја кућа је до границе 
Албанске, ја не знам коме припада Црна Гора, јер 
је за Црногорце било издвојено да не в а ж и то. Онда 
је он протурио некако та ј списак и наравно ми смо 
послије извесног времена отишли, да не говорим да 
су неколико пута сазивали па одлагали, али смо на 
кра ју кра јева ипак прешли за Италију. Прије него 
што смо прешли, била је оваква команда: командант 
нашег логора 1941. неки Петровић Никола, ми смо 
имали другог унутрашњег команданта логора а овај 
је био командант нашег блока, долази и каже : го-
сподо официри знате шта: ко год мора да иде у 
Италију, мора да прими држављанство италијанско, 
наравно ми смо знали шта то значи, па нисмо по-
слушали. Али је било много људи, нарочито оних 

активних официра који су послушали. Кад смо пре-
шли у Италију, Словенци су нас тако добро доче-
кали то је било фантастично. 

Немачки официр који нас је спроводио само је 
гледао, крв му је из очију лила, како је био бесан. 
Онда нас нису у Љубљани предали Талијанима, него 
једну станицу даље. Узели су нас Италијани у Ри је -
ци смо били у неким касарнама, изнад логора. Ту 
смо нашли пуно војника из разних крајева. Ту сам 
први пут појео парче хлеба, мислим право парче 
хлеба, то је октобар 1941. Није било неког органи-
зованог живота, мислим пољског кретања. На бадњи 
дан наложили смо неку ватру испред логора у Рије -
ци. Одједанпут на касарни се појави на прозору је-
дан Словенац, ако се добро сећам звао се Штанте 
Јуре, и имао је јако велику браду и бели чаршав и 
не знам шта му је било на глави, и имитирао је 
Ха јла Селасија, то је био урнебес од смеха кад смо 
то видели. Из тог логора из болнице покушали су 
њих двоје-троје да побегну, али су их ухватили. 
Италијани су нас делили на: ново-италијано, веке-
италијано, санџакато, монтенегрино, сербо, кроато, 
што ја знам, све су то тако делили. Међу њима је 
отишао Као Векоиталијано онај чувени злочинац 
Орловић, жандармеријски пуковник, један од оних 
људи за кога је закон мењан да би могао да иде 
за генералштаб. Они су послије вратили ове који 
су отишли до Сплита, међу њима и муж ове Мире 
Глишић покојне, Влада, они су ишли до Ријеке, а 
послије су их Италијани опет похватали и вратили 
их овамо. Оне који су бежали похватали су и 
вратили. 

Италијани су Конвенцију боље поштовали него 
Немци. Ми смо имали право два пута недељно да 
идемо у шетњу. Наравно ако је нас 50 ишло у шет-
њу, ту је било и 150 Талијана војника, излазили смо 
по оним брдима горе изнад Ријеке и када смо се 
враћали, пролазиле су жене које су носиле на ле-
ђима грожђе, и једна девојка пролази поред нас 
и каже, да ли вас претресају кад улазите доле, ми 
кажемо не. Тако је дала једном Вуксановићу из 
Берана један лист, не знам како се звао тај лист, 
да ли „Приморски партизан", углавном неки пар-
тизански лист. То је у Ријеци. Ја сам био у соби са 
Божом Кењићем, са Оташевићем и са Новаком Ву-
чељићем. 

Одатле су нас бацили у Соломоно, један други 
логор, но пре овог логора десило се ово: Видак Ха-
бовић знао је одлично италијански, француски је 
знао, прије рата јер је био у Бизерти, он се некако 
снашао, иначе је био чираш, и отишао је у Удине у 
болницу. Одмах за њим отишао је и Марић Душан, 
а тамо је изгледа био и неки генералштабни потпу-
ковник Микић или Михић, ја га никад нисам ни 
срео ни видео, али сам слушао о њему. А код нас у 
логору су била два генералштабна мајора Б ј ела ј ац 
и Радојловић, они су знали шта се дешава. Са нама 
је онда био брат Пека Дапчевића, најстарији Милу-
тин Дапчевић. Тада је у Ријеку дошао један његов 
колега из војске који је носио слово „У" на капи 
и сјећам се Милутин га је грдио и свашта му гово-
рио, био је усташа. 

Сад када су нас пребацили у овај други логор у 
Соломону, ту је већ почело друуачије. То су биле 
неке топовске шупе, изгледа да су ту Павелићеви 
вежбали у своје време. Ту је било доста Словенаца, 
углавном Словенци и Црногорци. Милутин Дапчевић 
добијао је лист „Глас Црногорца" и узимајући 
супротно од онога што је ту писало, доста смо саз-



нали. С друге стране имали смо писма, која смо 
добијали, ја сам добио писмо од Николе Лепосавића, 
јер сам тражио Да ми јави за моје, знајући да је он 
на пошти, и он ми је писао твоји су добро, ово оно, а 
за Спасоја и за Тодора к а ж е они су у Варди, доста 
им је тешко. Наравно ми смо послије сазнали како 
се ко поделио. Културног живота није било никак-
вог. Логораши су се одвојили у два табора. Вуко-
ман Џаковић издао једну малу брошурицу, убили 
су нам Италијани два човека. Наиме, нестало је 
струје било и нама су забранили да послије шест 
сати излазимо из барака. Била је лепа месечина и 
ми смо изашли и шетали се по кругу. Другу вече 
струја је дошла, али ми то нисмо онако озбиљно 
схватили, ко велимо Италијани рекли или не рекли, 
ми смо се и даље шетали. Ја сам увек нешто читао, 
или сам играо шах, шта ли је било не знам, поред 
мене је лежао Мартиновић, био је близу, одједан-
пут смо чули два пуцња. Чули смо неко кукање, 
а командант унутрашњег логора је био Јоле Бошко-
вић, рођак краљице Јелене, син му је сада у Ш в а ј -
царској. И дојури и виче унутра. (Али та ј Јоле је 
одиграо једну другу улогу, па ћу вам и то рећи. Наи-
ме, једног од Михаиловића и Бранка Секуловића, 
на Царини је радио, ти га можда знаш, Бранко је 
рањен и остао је инвалид, а овога је Михаиловића, 
то је било послије вечере ударио метак и пресекао 
му је црева, па је послије умро. Послије тога су, 
отишли логораши на погреб, међу њима је био и 
неки Ра јко Омчикус, адвокат који је одлично знао 
италијански, који није бог зна био како напредан, 
можда неки демократа, углавном отишло је око осам 
људи да присуствују погребу. Ра јко Омчикус је на 
италијанском написао један мали говор који је тре-
бао да одржи, ја мислим са знањем одговорних у 
логору, и на италијанском је завршио говор од при-
лике овим речима: нека ти је лака црна земља, 
ма јка која је рађала велике људе као што је Гали-
барди, а која је родила изроде, ко ји не поштују 
оно што се у нашим врлетима сматра као светиња, 
кад си без оружја и кад си заробљен, да будеш 
поштован. Један италијански официр је скочио да 
му то отме, но овај се окренуо два-три пута док је 
то прочитао, и послије му је дао, па је и он кажњен 
мислим 15 дана. Но још прије тога избила је туча у 
бараци између наших људи напредних и између 
ових других, не могу се сјетити имена. У тој тучи 
је учествовао а послије био и затворен Владо Сај -
чић, тако је њих 15 било затворено тада. Послије 
тога или у то време, не знам тачно, 51 наших андри-
јевичана и из других крајева Црне Горе напишу 
молбу Италијанима да се банди треба бандом суп-
ротставити и напишу молбу да дођу овамо у земљу, 
да се боре против партизана. (Постоји списак у 
архиви бораца). Ми смо доцније сазнали да су они 
писали, јер је све то ишло тајно. 

Послије је дошао Марић Душан из Удина у овај 
логор. Међутим, он је изгледа донео материјал, то 
Владо Саичић боље зна, јер је та ј материјал гледао. 
Кад су Италијани сазнали да му је он дао та ј мате-
ријал, они су га одмах из логора преместили, и по-
слије смо чули да је Марић осуђен на сто једну 
годину од стране Италијанског суда. Душан Марић 
из Андријевице, Милован и они трговци су му стри-
чеви. Сада ж и в и у Земуну. Онда су Италијани извр-
шили поделу и хтели су да расформирају логор. 
Прво су издвојили Словенце, па групу наших Црно-
гораца. Логор је имао близу 300 људи. Сутрадан од-
мах послије другу групу, и нас 74 или 76. Они су 

онда отишли а ми смо остали. Месец дана касније 
преместе нас за Бољако, односно Кордомађоре. Тада 
су причали да та ј официр који нас је спроводио и 
свако јутро пребројавао, да је рекао: пазите се до-
бро идете под веома гадном оптужбом да сте сви 
комунисти, а ви знате шта то значи код нас. Кад 
смо дошли у логор Кордомађоре, (знате како к а ж у 
мемоаре пишу људи који почињу губити меморију) 
па ако је ово неки мемоар, онда то тако треба схва-
тити, у Кортомађоре нађемо Стеву Јаковљевића, Ми-
лана Бартоша, покојног Драгог Јовановића, неки 
наш бивши дипломата, а послије је опет био дипло-
мата, мислим отправник послова у Португалији, и 
још пуно познатих нађемо у логору. 

У том логору је наступила велика диференција-
ција Владо Сајчић, мислим да је тамо примљен у 
Партију, тако су ми рекли. Наступило је једно под-
Еајање, већ се знало ко је како, ми смо гледали да 
се спријатељимо с тим војницима, ко ји су с нама 
радили. Ту смо ми развијали та ј културни живот, 
колико је то било могуће, али је било доста. тешко. 
Сјећам се ја сам држао предавање о федерализму о 
савременим партијама, Бартош је држао предава-
ње. Командант унутрашњег логора је био бивши 
ађутант краљев Милан Божић, некада је био коман-
дант 18. пука. Тај човек се јако добро држао. У ло-
гору смо нашли учитеља старог партијца Вељка 
Дракулића. Онда смо приредили дочек Нове године. 
Дозволили су нам, то је био манастир. Наравно има-
ли смо и сликара, било је 9 Словенаца, који су ра-
дили слике партизана, онда смо ставили три савез-
ничке значке без звезде наравно, совјетску, аме-
ричку и енглеску. Пароле су биле. Сјећам се једна 
од парола је била: нико не може Совјетски Савез 
скинути са земље и брисати, 33 официра, међу њима 
је био и један ш е ф кухиње, нису хтели да дођу на 
састанак, међу њима и син Љубе Патка, бившег 
министра. И тих 33 јаве Италијанима, обавесте их 
да је то све у знаку партизанштине и комунизма, 
комунистичких акција, итд. 

Дошла су два дежурна официра, Божић их је 
примио код себе, и седели су, ми смо овамо били 
итд., онда су отишли и дозволили су до пола ноћи, 
али послије пола ноћи, нису хтели ни за моменат 
да нам дозволе да останемо, а послије поноћи је 
одмах дошао командант, покупио све оно, понео 
тамо и сутрадан наредио Божићу да дође на рапорт 
код њега. Б о ж и ћ је био тамо и саопштио нам је 
послије, да га је звао италијански командант, и да 
су га о томе обавестила та 33 официра. 

Нас, једну групу априла месеца преместе у два 
логора. Једна група од 6 људи је отишла у логор 
Вестоне, а друга група у логор Бољако. У тој дру-
гој групи у логору Бољако били су Владимир Мар-
тиновић, Светозар Мартиновић са Цетиња, ја и Васо 
Црвеница, Никшићанин. 

У том Бољаку смо нашли Радована Булајића , овог 
заменика јавног тужиоца, нашли смо још неке дру-
ге, па онда неке Словенце, нашли смо италијан-
ског тумача Борис Папор, онај књижевник, слове-
качки и још неке. У овом логору смо дежурали као 
у војсци. Морали смо да слушамо, али се баш нисмо 
много покоравали. 

Када је дошло до капитулације Италије, побегли 
смо из логора у она брда горе. Мартиновић је остао, 
ја сам долазио да га извучем, међутим, он је био 
болестан, није могао да иде и он је остао. Ми смо 
избегли горе у брда, спашавали смо се како је ко 



знао и умео. Идеја је углавном преовладала да се 
иде за Швајцарску, јер нисмо веровали Талијанима. 
Причали су ми другови да је неки капетан генерал-
штабни, добио писмо, од италијанеког покрета от-
пора и позивали су нас да са њима пођемо, међутим, 
ми нисмо имали повјерења у њих, тим прије што смо 
дознали од овога, за кога смо знали да је краљев 
човек. Тако нисмо с њима хтели да се везујемо. 
Знам да су оне који су пристали да иду за Ш в а ј -
царску пребацивали их, да ли на некој комерци-
јалној бази, не знам како, неки су ишли возом. Ја 
и неки Миладиновић ухватили смо неку приватну 
везу и отишли смо из Бољака, аутобусом па послије 
железницом до Брешије , па из Брешије за Едово 
горе да бежимо за Швајцарску. Ту смо нашли ба-
таљон СС трупа. Немци су заузимали северне де-
лове Италије. Нађемо човека чији је брат био на 
источном фронту, и ја сам знао италијански доста 
добро, ипак он пошто онђе није имало где да се 
спава, он к а ж е а јде те ви код нас, оде код тог 
брата да нас смести и ми одемо у једну кућу подаље, 
и та ј ко ји је био по Русији водио нас је, и причао 
како су их Италијани малтретирали, како су према 
њима били арогантни итд. Ствари смо оставили доље 
где је као нека коњушница, а ми одемо горе на неки 
брачни кревет и тако смо сви тројица преспавали. 
У пола ноћи — Немци. Чујемо бат корака, па онда 
сијалица у прозор и ми кажемо издати смо, носили 
смо и неке намирнице из логора, јер смо рачунали 
да ће нам требати док не дођемо до Швајцарске. Ми 
решили предавања нема, ако треба бјежати, па ма-
кар изгинули. Послије мало све се то утиша. Ујутру 
дође онај око пет сати, ми му дали паре, он узео 
карте и ономе казао где да нас скине. Аутобус је 
био препун, и онај возач виче скапати, скапати, зна-
чи они који беже, ми ћутимо правимо се луди, и ми 
изађемо, и он нам к а ж е идите доле, наћи ћете село 
и наћи ћете тог и тог, који је био као веза. Ми по-
слије одемо доле, и били смо ту, негде предвече уз 
једно брдо две-три хиљаде метара, као да идеш уз 
Комове, и пређемо границу на две хиљаде и више 
метара висине, киша и ноћ, нисмо смели да се вра-
ћамо у Италију, наниже Врандук, готово смо се на 
некој литици скрхали. И стали смо испод једне бу-
кве целу ноћ од седам до седам, имали смо неки 
шећер и то смо јели ујутру смо се спустили у Ш в а ј -
царску и то је био спас. Били смо у једном прихват-
ном логору близу Цириха Охтен, ту смо нашли дво-
јицу Хрвата. Ми нисмо уопште хтели да с њима 
говоримо, они су се љутили. Послије су нас бацили, 
ту нас је било двадесетак до тридесет људи, бацили 
су нас у неко место. Сјећам се тада је долазио кон-
зул из Цириха, разговарао је са свим најстаријим 
официрима, тада смо чули о организацији покрета, 
помињан је Тито. Није се ни знало ко је Тито, један 
опет протури вест то је Тихомир Тодоровић, профе-
сор Техничког факултета из Београда итд. итд. 
После су нас пребацили у Ибардаон, били смо у јед-
ној школи, па су нас после поделили, на јвиши офи-
цири су отишли у неки хотел, а нас поделили по 
кућама. Ја сам отишао у један други мали логор. 
Тада је већ почела да ради организација. Тамо смо 
нашли Зденка Ра јха , Лаза Латиновића, он је био 
члан нашег Комитета у Женеви итд. Латиновић је 
био шпански борац, претпостављам да је био послат 
од ових наших. Нашли смо и Мишу Ломпара, са 
њима сам се упознао ту и једанпут када је ишао са 
нама у возу, Швајцарци су га и легитимисали, ски-
нули га с воза и одвојили од нас. 

У Швајцарској је дошло до извесног подвајања, 
груписања итд. Ја сам био са том групом, где је био 
Гњатић и Була јић . Послије сам био у Лозани, под 
изговором да студирам. Војници су иначе били смеш-
тени по логорима, нису као ми, другачије су их 
Швајцарци третирали. Мада су наши људи радили са 
тим људима. 

На дан 19. марта 1944. године проведена је вели-
ка акција, дошло је до потписивања Декларације 
у којој је осуђено издајство Недића и стављамо се 
на раоположење покрету. Та Декларација је читана 
и преко „Слободне Југославије". Ми смо тражили 
од Швајцараца да се подвојимо. Било је око хиљаду 
војника и око 150 официра који су потписали ту 
декларацију. Од прилике исто толико официра је 
било на супротној страни, можда нису сви били на 
краљевој страни, али су се држали по страни. 

Послије потписивања декларације ми смо се пот-
пуно одвојили. Онда је био посланик, није још било 
звање амбасадора, то је био Јуришић, он је хтио да 
нам то онемогући. Тако је успео да нас Швајцарци 
обуку у енглеску униформу, а ми смо се борили да 
можемо ићи и у цивилном оделу, што нам је и 
пошло за руком. Али ипак смо морали носити ону 
тробојку да се види из које си земље, и не можеш се 
кретати ван места које ти је одређено. Међутим, 
ипак су људи ишли и поред тих забрана. Нама је 
то ограничење пало мало тешко, јер смо хтели да 
идемо од логора до логора, како би могао доћи до 
каквих материјала. Сјећам се да су неки људи до-
носили преводе историје СКПБ. Било је и опрезно-
сти, али у тим мањим круговима ми смо се добро 
познавали ко је какав. 

К а ж е м нас око хиљаду војника и 150 официра 
потписало је ову декларацију, а на другој страни 
мислим да је било нешто мање војника, али је офи-
цира било око 200 а можда и више, који нису хтели 
да потпишу ову декларацију. После су нас мотали 
овамо онамо, последњи логор у Швајцарској нам је 
био Даос. 

Швајцарци нису признавали покрет, па су хтели 
да ми имамо односе стриктно са краљевином Југо-
славијом, према томе наметнуо се као вођа овај 
Орловић, али ми смо тражили да наш човек мора 
бити поред њега, тако да је био један, не могу се 
сјетити његовог имена. Знам да је било говора о 
томе ови који су се декларисали, да би могли поћи 
овамо и прикључити се покрету, јер је рат још тра-
јао, али то није успело никоме, ко је спречио не 
знам. 

После кад се ј у ж н а Француска ослободила тра-
ж и л и смо да пређемо у Француску, међутим и ту 
није ишло глатко, јер је било гужве око Трста, и 
ми смо прешли у Француску. Ја сам остао у Лиону, 
неки су отишли у Гренобл, неки доле у Марсеј. Ја 
сам био у Лиону и нашао сам тамо Гвиду Нонвеје, 
то је предратни комуниста, шпански борац итд., он 
је тада био капетан француског отпора. Сјећам се 
прикупили су нас тамо, дошао је Љуба Илић као 
генерал француски, и представљао га да ће он води-
ти рачуна о нама, и представља га и не к а ж е да се 
зове Гвидо, него неки Јовановић. Ту сам ја држао 
неко предавање о федерализму оним војницима у 
Лиону и остао доста дуго. Сјећам се Совјети су орга-
низовали изложбу под називом „СССР у рату". 

Послије њих француски покрет отпора, под ње-
говим окриљем и са њим, у њиховим просторијама, 
а послије тога смо ми приредили изложбу „Југосла-



вија у рату". Ја сам био једаи од оних, знајући 
француски језик, био тумач итд. за време изложбе 
сам остао ту. Послије је ту основан конзулат, који 
је и раније био, а мене су послали да идем као 
ађутант код нашег представника код Осмог ф р а н -
цуског корпуса у Дижом. Представник је био Србин, 
доктор Предраг Стефановић, он је био почасни кон-
зул тамо и доста се добро држао. Мислим да су га 
Немци пребацили били овамо, све су те дипломате 
наше узимали, али он је некако преко Турске поново 
се вратио у Француску. Ја сам више ишао по пар-
тијском задатку, него да будем ађутант, и да при-
купљам оне војнике. Послије месец или месец и по, 
ја сам отишао горе, позвали су ме за Париз, тамо 
је била војна мисија, на челу војне мисије прво је 
био Љуба Илић, а послије је дошао Рукавина, и тада 
су дошли људи из земље: Рукавина, Првослав Ва-
сиљевић, Варјактаревић и још неки. Ја сам ту остао 
у мисији да радим. Радили смо на слушању вести, 
преко радија итд. то је јуни 1945., послије је била 
наравно репатријација преко Немачке и ја сам се 
вратио у земљу. 

У Паризу кад смо та ј материјал припремали, сла-
ли смо као брошуре, радили смо га на гештетнеру 
и слали га као брошуре по логорима у Немачкој, 
јер то је све било организовано. Наши су људи ишли 
као и добар део из Швајцарске као делегати код 
појединих армија савезничких да скупљају заробље-
нике и да их шаљу овамо. Сјећам се да су ухватили 
неког од ових издајника, мислим Коста Килибарда 
или Црвеница, не знам никога од њих. 

То је овако у краћим потезима оно што сам ја 
доживео тамо. У Немачкој су били официри, а било 
је нешто мање војника, који су радили као нека 
врста посилних. У Италији у Ријеци ту је било 
пуно војника, али они су дошли на други начин, ми 
смо били одвојено у другој касарни, само исти 
круг. Са њима смо се налазили, причали итд. 

Кад смо пошли у Соломуну тамо су били све офи-
цири, али је мала група војника била који су били 
кувари да нам кува ју итд. То се исто десило у 
Корте мађоре да смо угледали те војнике, једно 20 
или 30 људи, којим смо ми прилазили, да их не 
ухвати реакција. 

Италија према војницима није добро поступала, 
према официрима је имала другачији третман, а за -
висило је и од тога да ли је кажњенички логор или 
не. Ја кад сам био у Бољаку, мада је то касно било, 
то је већ 1943. када је она капитулирала, али људи 
су пре тога могли да купе, јер ми смо добијали једну 
врсту плате, то је било по Конвенцији, додуше ни-
смо добијали паре, него некакве бонове, и за њих 
си могао купити у кругу логора, тако да су људи 
куповали, нарочито они виши официри, причали су 

ми Пулајић и ове други, ти виши официри, су могли 
да купе хармонике, те пиџаме, чак и веш да кад 
се врате кући да ју својим. 

Што се тиче јела, зависило је од самог логора. У 
Немачкој кад смо били, то је била тотална глад, то 
је било страшно. Рецимо логор је километар дугачак, 
жицом ограђен, ишао сам овако гледао не би ли на-
шао неку мрву да је поједем. Страшна је глад била, 
ништа нисмо добијали, они су давали по једно парче 
хлеба, рецимо један хлеб који је носио датум пече-
ња фебруара месеца а ти га негде у августу или 
септембру једеш, извучен из тих магацина, који чим 
извукао горе и ти си га још насекао он се сав са-
сушио и распршио. То је нека врста р а ж а била да 
ли са кромпиром или не знам с чим, добијали смо 
они к а ж у 300 грама, ја не верујем да је било толико, 
и неки чорбуљак, који је врло ретко имао по неку 
шаргарепицу, у ствари то је била вода. Само да 
кажем да је била велика глад и да смо ми то тешко 
подносили. Један је направио карикатуру, из јед-
ног истог казана и мени и теби се сипа, и сад мени 
се чини да је јако густо и добро код тебе, а код 
мене чиста вода, толико нас је глад дотерала, и т а ј 
направио код тебе печење, а код мене празан тањир. 

Добијали смо шаргарепу или неки спанаћ, то је 
у ствари нека трава а не спанаћ. Људи почну да 
једу а оно земља и врате све. Било је људи који су 
били кувари, а гладни. Било је и таквих људи који 
су се нафатирали, били су у благајни, па нашег 
новца колико хоћеш, па су се картали у та ј новац. 
У почетку је била код нас једиа група официра. 
Међу њима је био и мој командант армије који је 
некада био појам, у логору кукавица, који се пред 
немачким капларом понашао снисходљиво, онда су 
додуше Немци, њих одвојили и послали у посебан 
логор, пуковнике, генерале, су одвојили. Та ј логор 
су после сконцентрисали. Видиш ове официре како 
перу сами, били смо сведени на ниске гране. За ге-
нерале не бих знао рећи како су се држали. 

У Немачкој смо спавали у боксу. Сламарица је 
била а унутра струготина од дрвета. И имали смо 
неко ћебе. Сад ти мораш ићи са спрата доле, а то су 
три спрата, па се дешавало да су људи падали, пре 
него стигнеш у 'УУС, а кад ти једеш ту воду, па узи-
маш сахарин, јер шећера нема, па те тера преко лет-
ње ноћи ја сам по пет-шест пута мора да излазим, 
таман дођеш и заспиш, али те тера и идеш, док се 
ти спустиш одозго до доле, тако да се дешавало, да 
човек падне и кичму поломи. Значи само шаргарепа 
и по неко зрнце, али овамо си могао да купиш бу-
девару печену. Ту смо у Котемађоре нашли смо јед-
ног старог социјалисту њиховог, понешто је помагао 
људе. Мени ништа није чинио, али сам чуо да је 
појединим чинио што је могао. 

КАКО ЈЕ ЧЕТНИЧКИ КОМАНДАНТ ПОСТАО 
САРАДНИК ПАРТИЗАНА 

Покојни Радуле, Ђедо — Тодор Војводић и Спа-
соје Ђаковић једног дана су ми предложили да по-
ђем код Милосаве Зељове1) и да са њом поразгова-
рам, да ли би она могла привољети Лекса за сарад-
њу с партизанима. Било је то крајем љета 1942. го-
дине, кад су четници били у великој снази. Тешко 
вријеме. Четници су хапсили партизанске породице, 

1 ) М а ј к а А л е к с а н д р а Л е к с а М и ш к о в и ћ а - Б о ж о в и ћ а . 

завладао је страх каквог никад није било. Итали ја -
ни нијесу ни долазили у Коњухе нити су за то имали 
потребе. Велика опасност за партизане били су чет-
ници који су знали сваки сокак и сваки поток, 
знали у чију кућу партизани могу да сврате. З а в л а -
дао је такав страх, да мене, старог човјека, који ни-
јесам живио у шуми људи нијесу смјели да приме. 
Б ј е ж а л и су од мене, као да сам био губа. Спавао сам 
у кућишту, јер су кућу Италијани спалили у ку-
ћишту покривеном једним дијелом штицама и та -
лом, тако да кад киша и снијег падају, вода тече 
испод мене као поток. 



Саво и Милосава су морали да бјеже. Саво се 
није ни помаљао у селу. Покушао сам да склоним 
породицу Милосаву са двоје мале дјеце (три године 
и двије године) код једног тобоже старог комунисте. 
Није смио да нас пусти да ноћимо, а тобож нам неки 
кум, те смо сви по највећој киши пошли од његове 
куће и цијелу ноћ провели испод једне букве. 

Син Саво је цовео жену и дјецу с планине до 
цесте, где су сачекали камион и отишли за Пећ, да 
тамо остави породицу. Други син Ј а к ш а је пошао да 
им помогне. У Пећи су их ухапсили и повели у ло-
гор. Ето како је тада било тешко. 

Прихватио сам предлог, јер сам Милосаву знао 
као добру жену, жену која је најбољи војник. 

Пошао сам к њој једног дана у сутон, а прет-
ходно посматрао од мога кућишта да ли је тамо, јер 
се њена кућа види па чак се и чу ј е кад гласно разго-
варају . Нашао сам сву породицу и Милосаву, али 
ерећом Лексо није био ту. Да сам у неку другу чет-
ничку кућу отишао, настао би врисак од страха. 
Милосава ме је хладнокрвно и пријатељски ме до-
чекала, и одмах донијела чашу ракије. Њ о ј сам на-
само рекао за што сам дошао. „Знала сам чим сам 
те видела", рече ми Милосава, „да се ради о овим 
несрећницима у шуми". Пренио сам јој поруку. Ми-
лосава ми одговори: Знаш, Никола, не могу ти ништа 
гарантовати ни о коме осим о себи. Ово што ти и ја 
говоримо, четници неће никад дознати. Ако те буду 
видјели да си долазио у нашу кућу, реци да си тра-
ж и о два-три килограма брашна. Да ли ће Лексо при-
стати, не знам. Он до сада није угрезао у крв. Учи-
њели смо глас кући Б а ј а Миркова да иду четници 
да ухвате Бранка Делетића и Б а ј а Јојића. Глас је 
стигао на вријеме. Што се нијесу склонили и сама не 

знам. Младост и лудост немају страха, па гину. Но, 
Никола, могу да ти кажем да је Лексо велики чет-
ник. Откад је од краља добио одликовање толико 
се закокотио да га не могу сносити. Шта знам шта 
им се завртело у глави. Учинићу све да их саставим, 
па ако крене . . . Али бојим се неће шћети. Но, могу 
ти гарантовати нећу причати да си долазио. Никола, 
ти сада иди кући, али прођи ближе кући Миловано-
вој, немој тамо на Среберницу, јер контролишу кућу 
Богићеву. Ако шта буде, кроз пет шест дана ја ћу на 
ленгу ставити црвено ирамче, ако овог мог дренга 
не будем убиједила, онда нећу стављати ирамче". 

Послије десетак дана, када сам био изгубио сваку 
наду, видјех црвено ирамче на ленгу. Јавим Радулу, 
Ђеду и Спасоју. Пекоше ми да дођем и да закажем 
састанак с Милосавом и Лексом где год они хоће. 
Пошао сам у сутон. Милосава ми је причала њене 
муке: једва је Лекса сломила да пристане, а није ни 
чудо, и један човјек да дозна о томе да Лексо има 
везе са партизанима, истог би дана био стрељан. 

Састанак је одржан близу куће Новака Радоше-
ва. Лексо је цвокотао. Покојни Радуле, иначе су 
неки род, к а ж е Лексу у шали: „Ајде Лексо с нама 
у шуму, па ћеш се навикнути и неће ти бити зима". 
На састанку смо били Милосава и ја, Лексо, Радуле, 
Ђедо и Спасоје. Од тада дан и ноћ Лексо је радио за 
партизане. Не вјерујем да је у Црној Гори ко учи-
нио више. Поштено се држао. Лексо је постао велики 
пријатељ партизана, захваљујући Милосави. 

Ето, Милосава је умрла, осрамотили сте се што 
јој нијесте признали док је била ж и в а . . . 

Никола Ђаковић 

АЛЕКСАНДАР МИШКОВИЋ 

Павле Ђуришић био је командант лимско-санџач-
ких четничких одреда. Вјерујем да је на ту дужност 
дошао, зато што је прије рата радио за италијанску 
обавештајну службу. Како би се могло другачије 
објаснити да он — Павле Ђуришић, као Зећанин, из 
непосредне околине Подгорице, сада Титограда, — 
буде командант васојевичких четника? При тој 
тврдњи имам на уму његове дужности уочи другог 
светског рата. 

Павле Ђуришић стигао је у Плав годину прије 
капитулације старе Југославије. Можда је био и 
неки мјесец више од године дана, нисам баш сигу-
ран. У Плав је дошао на дужност командира чете, 
која је била придодата граничној чети из предо-
строжности за случај рата. Та чета, чији командир 
је био Павле, била је у саставу боранског батаљона, 
односно пука, чије је седиште било у Пљевљима. 

Прије него што сам дошао у везу с партизанима, 
кра јем лета 1942. године био сам командир четничке 
чете. То нијесу били четници Драже Михаиловића. 
Тада у Црној Гори ни у Васојевићима није постојала 
четничка организација. Моји четници били су по 
узору на оне из ранијих ратова. Идеју за стварање 
јединице дао ми је Вуксан Гојковић. Он је тада ж и -
вио у Коњусима, у непосредној околини моје куће. 

Неко је послао изв јештај о мојој четничкој чети, 
тада јединој у Црној Гори и Влада из Лондона одли-
ковала ме је као командира. Вијест о том одликова-
њу емитована је преко радија два пута. Тако сам 
стекао велико поверење четника. Касније сам постао 

командир четничке чете Драже Михаиловића за неке 
конкретне акције. 

Павле Ђуришић директно, или Душан Арсовић, 
постављали су ме за команданта четничке бригаде, 
за одређену акцију. Моја главна дужност, коју су 
ми наменили Павле Ђуришић и Душан Арсовић, 
била је рад у контра-обавештајној служби: да кон-
тролишем чврстину четничких јединица и позадине 
од евентуалног утицаја партизана. 

Овој служби поклањали су велику пажњу, јер су 
се много плашили утицаја партизана, како оних у 
шуми, тако и оних који су сада жив јели у селу. 
Много су се плашили и родбинских и братственич-
ких веза четничких и партизанских породица. 

Обављајући ту дужност нешто сам дознао о везама 
Павла Ђуришића са италијанском обавештајном 
службом уочи рата. На територији Плава, Гусиња, 
Комова, Подгорице и Улциња стара Југославија гра-
ничила се са фашистичком Италијом, јер је Алба-
нију окупиро Мусолини већ 1939. године. Павле Ђу-
ришић као командир чете у Плаву, био је у вези са 
војном обавештајном службом фашистичке Италије. 

Вучеља Бабовић из Коњуха био је учитељ у 
Плаву, у вријеме када је Павле Ђуришић био коман-
дир чете. Вучеља и Павле били су добри пријате-
љи. Често су играли карте. По ономе што сам чуо, 
Вучеља Бабовић је такође био у в е з и са обавештај-
ном службом фашистичке Италије, још док је био на 
служби у Плаву. Он је постављен за првог коман-
дира Горње Коњушке четничке чете, иако је био 
плашљив и није желео да иде у акције. Бавио се и 
обавештајном службом. Врло је спретно поступао око 



предаје партизана. Сви Кољушани зна ју да је свим 
партизанима који се предају гарантовао живот, да 
неће бити хапшени, чак да не морају предати пушку. 
Од тога је изузео само Спасоја и Ђеда. Због тога 
утицаја комуниста и због братственичких односа у 
првом тренутку одржао је реч, али убрзо су почела 
хапшења и мучења партизана. Изузетак је био с 
Брацаном Војводићем. 

Вучеља је преко неких сељака успио да позове 
Брацана на разговоре дајући бесу, да регулишу поло-
ж а ј Брацановог сина Чеда. „Часна ријеч" Вучељина 
претворила се у јавну Вучељину сарадњу са окупа-
тором. Брацан је истог момента ухапшен, тучен и му-
чен више него и један ухапшени комуниста у Бару-
тани, у Краљима и колашинском четничком затвору. 
И четници су припричавали јунаштво Брацаново у 
затвору у Колашину, када су га мучили свим мука-

ма. Држао се као прави херој, а било је неких ста-
рих комуниста у затвору, који су били „покуњени", 
а с неким је долазио Павле Ђуришић да „разговара", 

Брацан је иначе био познат јунак из првог свет-
ског рата. 

Вучеља је успио да организује добру обавештајну 
мрежу. Ови живи партизани, тада илегалци, зна ју 
добро да ниједан ж и в не би остао да ја нијесам от-
крио пунктове Вучељине. То добро зна ју %едо и 
Спасоје. 

Када су четници се повукли у Врношу 1943. го-
дине, обавештајна архива Вучељина била је тешка 
више од 30 килограма. Вучеља није могао да носи 
толики терет, па је архиву носио један члан његове 
породице. То зна ју сви Коњушани, како они који су 
остали код кућа, тако и коњушки четници који су 
пошли у Врношу. 

Спасоје Ђаковић: 

1. ЈУНАК И ПРИЈАТЕЉ ПАШКО НИКА 

Склониште изнад Јошанице. Колиба у шуми. Тре-
бало је да смо тамо када је ха јка . То су прве недеље 
под снијегом од када су четници на власти. Све те 
терене четници познају боље од нас. У кући, која је 
уживала повјерење четника, а била наша база, није-
смо имали где: двије мале собе, велика породица 
четници долазе сваки час. Тодор Радован Вуко1), 
инструктор-члан ОК, код нас. Ја и наша група. А 
снијег. Вуко тражи „хитно на терен". Убјеђују га да 
се причека кроз дан-два, док сељаци не направе 
пртину. Одмах! Делегат је делегат. Зна више. Иде се 
у село, оставља се траг. Дан касније четничка патро-
ла дошла на стотинак метара од склоништа, видјела 
да је траг ту нестао и вратила се. Делегат се узврпо-
љио, хоће да иде по сваку цијену. „Има посла", а 
тек што је дошао. Куда? И у Машницу. Тодор мора 
да га води. Пођоше. Код нас курири Покрајинског 
комитета за Црну Гору стигли одмах послије њих. 
Тројца, Спасоје Ивановић2), Драгутин Радовић3), 
Ненезић4). Са мном је Божо Војводић, а послао га 
Тодор-Ђедо. Требало је да се курири врате преко 
Кома. Негдје близу подне, изашли смо изнад склони-
шта да отпратимо другове. 

Примијетили смо колону четника. Једна колона 
иде нашим трагом. Снијег велики, трага нема. Двије 
друге колоне, с лијеве и десне стране. Три батаљона 
четника иду нам у походе. Спасоје Ивановић, иначе 
искусан, дошли су преко Кома, и к а ж е лед је велики, 
тешко је проћи, узмите сјекиру да усјецате мјесто 
за ногу. Четиници нас виде, Лед је углачан као гво-
здена плоча. Прошли смо и прешли према Врмоши — 
Албанија! 

Четници су стигли на зборно мјесто и морали да 
се врате у Врмошу. Нијесу смјели даље нијесу имали 
дозволу. 

Сашли смо у Врмошу. Спасоје Ивановић има по-
братиме — Пролоцовиће. Није никада био код њих 
у селу, али стотину пута прије рата чуо је од њих 
где им је кућа. Води нас. Стигли смо у први мрак. 
Сељаци још т јера ју стоку. Примјећују се људи, али 
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се не распознају. Спасоје води. Куда, код кога, не-
извјесно. Можда право у карабињерску станицу. 
Спремни смо. Неком интуицијом и нагомиланом при-
чом што се слегла у глави, он иде, пролази једну 
кућу, па другу — прелази групу кућа. Идемо у ко-
лони без приговора, као да он зна пут. Гледају нас, 
нико се не чуди. Мисле вулнетари. Ноћ је. Нико нас 
ништа не пита. Спасоје се окреће и к а ж е мислим 
да је ово, идемо на „треф". Улази прво Спасоје. 
Усплахиран, један од браће рече: сретоше ли се са 
марешалом.1) Не, одговара Спасоје. Погледајте, к а ж е 
патрола од пет шест карабињера, тек је изашла из 
куће. Показује нам је, последњи је двадесетак мета-
ра од куће. Уска пртина, а велики снијег. Ви сте 
комунисти, пита, јесмо, кажемо. Како смјесте доћи, 
јер ли каква нужда? опет ће. Одговарамо нужда 
није, дошли смо код побратима. 

Домаћини су католици. На веригама се крчка 
пасуљ са сланином. Добра вечера, никад укуснија и 
слађа. Договорили смо се да не причамо да су нас 
четници претјерали. 

Одлучили смо да се подијелимо у двије групе. 
Ивановић, Радовић и Ненезић да остану код Проло-
цовића, а ја и Божо да одемо код побратима Б р а -
цана Војводића, који је у исто вријеме и побратим 
мога стрица Милоша. То побратимство је чврсто и 
велико пријатељство, равно рођеној браћи. То је 
Пашко Ника. Пашко је сиромашан човјек, али јунак 
и вјеран. Нас двојицу Пролоцовић води до куће Паш-
кове и одговори нам не смијете казати Пашку да ја 
за вас знам. Договорили смо се да сутрадан преда-
нимо, па увече би се вратили у Јошаницу. Очекива-
ли смо да ће четници преко Пронк Цаља, с којим су 
имали везе, покушати да нас ухвате. 

Куцали смо. Пашко нам је отворио. Казали смо 
имена. Видео нас је. Ниједног није познавао. Вјеро-
вао нам је. Видео је петокраке. Био је у почетку 
узнемирен али се понашао домаћински и пријатељ-
ски. Пашко је одмах изнио свој план. Да вечерате, 
али, за живот породице не смијем вас оставити да 
даните. Смјестићу вас у шуму ван села. Није нам се 
ишло. Одлучили смо да му причамо што знамо и не 
знамо, док сване. Пашко је добро знао српски, сто-
тине пута је долазио код својих побратима у наше 
село, доносио и преносио скадарски дуван. Успјели 
смо. Ми у великој причи а већ дебели дан. Нема се 
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куд, кућа усред села, изићи се не може. Заспали смо. 
Сити, топло. Пашко није никако у кући. Улази, 
излази, узнемирен, не говори ништа, ми га и не пи-
тамо. У два часа послије подне стигли чегници у 
Врмошу. Марко Вучељић са својим батаљоном. К у р -
тоно, цивилни италијански комесар из Андријевице, 
споразумио се са Саљом Никочевићем. Четници су 
добили пролаз. Скуп села. Сазивачи карабињери, 
вулнетари и четници с Марком Вучељићем. Знали су 
неке од нас поименично. Знали су тачан број наше 
групе. Ултиматум: или да да ју партизане, или да 
буде спаљено сво село, а стрељане породице оних 
који их скривају. 

Пашко долази у кућу и саопштава нам то. Извео 
је породицу из куће. То је кула од тврдог матери-
јала. Рекао је : ако нападну кућу, борите се, ја ћу 
с вама. Четници су ту, траже вас и врше притисак. 
Пролоцовићми ј е р е к а о да су ваши другови код њега. 

Наста ју колебања. У питању су двије породице 
цијело село. Нико не сумња на Пролоцовиће, они су 
велики пријатељи с влашћу. На Пашка је пала сум-
ња. Пашку прилази други побратим, Пролоцовић, и 
к а ж е : морамо их дати, мука је, убиће нам сваког 
члана породице, нас ће стрељати, запалити цијело 
село, није шала, оволико се четника сурвало овдје. 
Карабињери и вулнетари траже, нема излаза, мора-
мо! Пашко одговара: полако, смири се, полако. Ко ји 
минут, па поново притисак на Пашка. Мука је. 
Пашко види, страх помутио свијест. Мало га повуче 
на страну па к а ж е : ја нећу да издам синове својих 
побратима, ти си ми их довео у кућу без мог знања. 
Ти си на бесу примио свога побратима. Ако их издам, 
онда ће ме убити Васојевићи, и мене и породицу, па 
сам изгубио живот и образ. Ако ме убију караби-
њери и четници, и мене и породицу, онда смо изгу-
били само живот, а сачували образ. То се односи и на 
тебе. Добро размисли. Ако у мојој кући нападну 
партизане позваћу у помоћ Лекутановиће и борити се 
на страни партизана! 

Оваква одлучност Пашка Нике Лекатановића, 
улила је веру и храброст код поштене породице 
Пролоцевић, коју су ратне несугласице и звјерства 
вулнетара, четника и карабињера довеле на руб 
пропасти. 

Пашко, јунак, човјек и побратим, побиједио је, а 
Марко Вучељић с четницима морао се вратити преко 
Гусиња, скупљајући с бандера прогласе на којима су 
стајала нека имена оних које је требало убити у 
Врмоши. 

Марко Вучељић и Суљо Никочевић, побратими у 
издаји, претрпели су пораз. Пашко и Прлоцовић по-
стали су ближи. 

Сјутрадан послали смо Пашка да понесе изв је -
шта ј комунистима у Гусиње. Пронашао их је и истог 
дана се вратио.1) 

' ) О д м а х п о с л и ј е о с л о б о ђ е њ а К о с о в а п о з в а о с а м к о д 
с е б е М а р к а П а ш к а , с и н а П а ш к а Н и к е . М а р к о ј е к о д н а с 
о с т а о г о д и н у д а н а , п о с т а о ч л а н К П Ј и в р а т и о с е у А л б а -
н и ј у . Т а м о ј е о б а в љ а о о д г о в о р н е д у ж н о с т и . П о с л и ј е р е з о -
л у ц и ј е И Б 1948. М а р к о п р е б ј е г н е у Ј у г о с л а в и ј у , а м а л о к а -
с н и ј е п р е б ј е г н е и њ е г о в о т а ц П а ш к о , а ф а м и л и ј а ј е б и л а 
и н т е р н и р а н а и п р о в е л а ј е 1 2 г о д и н а у л о г о р у у А л б а н и ј и . 
К а д а ј е п о р о д и ц а п у ш т е н а , М а р к о и П а ш к о с у ј е ј е д н е 
н о ћ и п р е б а ц и л и у Ј у г о с л а в и ј у . С т а л н о ж и в е у Г у с и њ у . 
П а ш к о ј е н а п и с а о с в о ј а с ј е ћ а њ а . У м р о Ј е п р и ј е г о д и н у д а -
н а . М а р к о ј е ж и в и о д 1948. д о с а д а ј е п р е д с ј е д н и к У д р у -
ж е њ а е м и г р а н а т а и з А л б а н и ј е . 

2. МИЛИЋ И ПЕЊО 

Милић је мој рођак, а Пењо Тодоров-Ђедов.1) 
Обојица су моје комшије. Један и други плаше се 
четника. Милић воли краља, па је из те жеље ишао 
и лично код Драже у Поља Колашинска. Око њих 
све сами партизан. Богић Војводић к а ж е једне вече-
ри Ђеду и мени да обавезно пођемо код Милића и 
Пења на вечеру, да их умиримо, јер ће вам онда бити 
лакше да долазите код нас. Не може се Милићу 
прићи па бог. Заданимо близу куће, кренемо у су-
мрак к њему, затворио прозоре и врата. Једног дана 
заданимо близу куће, баш кад је Душан Арсовић, 
командант среске четничке команде дошао с једном 
четом. Позвао их Милић на ручак. Пекли су јагњад, 
пили и наздрављали. Четници пошли, а један сат 
касније ја и Тород уђемо у летњу кухињу. Син 
Милићев Спасоје2), снаха Милка, супруга Марија 
имају везе с нама, али Милића нико да „припитоми". 
Ко је то пита одговарам: Спасоје Николин. „Шта си 
дошао, ко те звао, знаш да сам четник" К а к а в ти 
четник, нијеси". „А ко је овај други? Велим Тодор 
Радев. К а ж е м ја Милићу, да ј вечеру. „Немам". „Дај 
брашно па ћемо направити качамак". „Немам" „Дај 
кукуруз". „Богами недам" Нијесам ћутао. Напустио 
нас изједе га срам. Пође у клијет и ето мучи се с 
неком кацом сира. „Ево и узмите колико год хо-
ћете". Један италијански велики ранац пун пунцат 
скра, ни кило мање од тридесет. Од тада је Милић 
миран ко јагње. Међутим, Ђедо незадовољан, ево 
какви су ти рођаци, ево какав ти је Милић, а сир 
Ђедо даде сељацима. 

Чекао сам да се осветим Ђеду. Једном приликом 
предложим да пођемо код Пења. Пењова цијела по-
родица је наша, а Пено, исто као Милић, очеврљио 
га бог, што народ каже, па никако с партизанима. 
Идемо на вечеру код Пења. Цијела породица је у 
катуну код стоке. Касно у ноћ пођемо, отворимо вра-
та стана, она зашкрипе и проламају дубоку ноћну 
тишину. Пено стукну и викну ко је. Ђедо полако као 
да су се синоћ виђали одговара своји смо. 

Ја повучем главњу пуну жара , затрпану пепелом, 
и цио стан се освијетли. Сви спавају али се пробу-
дише, смешкају се и мило им. Пено се копрца. 
„Бјеште из стана запалисте ме". Ја само. . . ватру и 
кажем: ето како год ти с Ђедом ријешиш ја при-
стајем. 

Пено спава сам го ко од мајке. „Јесте ли сами?" 
„Нијесмо". „Колико вас има". Одговарамо двадесето-
рица, а у ствари смо само Ђедо и ја". Идите напоље, 
па ћу ја да направим вечеру". Не иди ти напоље, а 
ми ћемо вечеру". Изађе Пењо напоље, го код од ма ј -
ке, а дунуо в јетар с Комова, па реже Пења по тијелу 
ко ножем. Моли да га пустимо. Уђе Пењо. Облачи се. 
Породица се смјеши. Спреми се вечера за нас „два-
десеторицу". 

Пењо је од тада био миран ко јагње. Кад би га год 
срели, звао нас је увијек, али му -је било тешко што 
му нијесмо никад рекли, ко га пресочио. Бољела га 
душа, да је то учињела Перуника. 

' ) Т о д о р В о ј в о д и ћ . 
! ) С п а с о ј а с у Њ е м ц и с т р и ј е љ а л и к а о п а р т и з а н а . 



3. ИМАМ ЈА ЈОШ СИНОВА, МОЈИ СУ 
СИНОВИ У ШУМИ 

У зиму 1943. године Ђедо1) и ја врло често смо 
долазили код Станице Кељановић. Једне ноћи свра-
тили смо а она нам прича: „данас сам била на гроб-
љу, па сам Милићев гроб очистила од снијега и тек 
нашла се тамо. Четници су сахрањивали неког свог. 
Прилазе ми јуришлије2) и к а ж у : Станица, што ни-
јеси ставила црни барјак на кућу, угасила се, поги-
нуо ти је јединац. Богме, сам им одговорила: није-
сам ставила, нећу ни ставити црни барјак, имам ја 
још синова, моји су синови у шуми. 

4. СРЕЋНЕ ТИ РАНЕ, СИНЕ 

На београдским улицама 14. децембра просула се 
крв радника и студената. 

Слободарски Београд родио је и слободарски 
Универзитет. Београдски пролетаријат, партијско 
руководство Београда, и сам ЦК К П Ј нашли су у 
универзитетској омладини доброг савезника раднич-
ке класе. На јвећи број студената били су синови 
радника и сиромашних сељака. Београдски универ-
зитет био је познат као црвени универзитет. Кад год 
је партијска организација Београда позвала на де-
монстрације против режима, београдски народни 
студенти масовно су учествовали. 

Друг Тито је на јвише учинио за београдски уни-
верзитет тиме што је пронашао и одабрао Иву Лола 
Рибара. Иво је био такав ауторитет за студенте да је 
то била непобједива снага. 

Студенти су учествовали на демонстрацијама 
14. децембра и тада се по београдским улицама про-
лила крв скојеваца и комуниста. У овим демонстра-
цијама рањени су и Милић Кељановић, Боса Милиће-
вић, Луковић и други. Сви рањени били су ухап-
шени и под стражом смјештени у болницу. 

Чула је Станица да јој је син Милић рањен и 
кренула је из Коњуха за Београд. Снијег је био ве-
лики. Слабо одјевена, опанци стари. Кренула је по 
мећави преко Чакора. Једва жива стигла у Пећ. Ко-
мунисти су јој скупили новца за возну карту. Јавили 
су нам из Пећи депешом да долази. Ја и Иванка 
Недић — Шотра (сада љекар, пуковник ЈНА) изишли 
смо на железничку станицу и сачекали је. Било нам 
је тешко. Очи су нам биле пуне суза. Повели смо је 
у болницу. Милић је био много искрварио и блијед. 
Ушли смо у одјељење где је лежао, пустили смо је 
наприј ед и очекивали дирљиви сусрет. Станица 
прилази, п р у ж а му руку и к а ж е : „Срећне ти ране 
сине!" па га је пољубила. Студентима, ко ји су били 
присутни, очи су биле пуне суза. 

5. ОБУЦИТЕ РАШУ 

Три четничка батаљона крећу у акцију да ухвате 
илегалца Тодора Војводића — Ђеда и мене. Тодор 
је био политички, а ја организациони секретар Сре-
ског комитета. То је јануар 1943. године. Штабови 
четничких батаљона заказали су састанак у кући 
Александра Мишковића, гдје је требало скројити 

' ) Ђ е д о — Т о д о р В о ј в о д и ћ . 
! ) С т а л н и ч е т н и ц и , у ж а п р а т њ а П а в л а Ђ у р и ш и ћ а и 

Л е к а Л а л и ћ а к о ј а е е и е т а к л а у з л о ч и н и м а . 

план за хватање. Обавештење које су имали четни-
ци гласило је да смо у једном стану у Вујовој пла-
нини. 

Тодор и ја смо били у кући Александра Мишко-
вића. Седели смо у соби. Била је ту Милосава с дру-
гим сином и снахом. Чу се галама. Милосава истрчи 
на праг, када види да кући прилази двадесетак чет-
ника. Ђ е д о и ј а у соби. Александар идеса четницима, 
а заборавио да нас обавијести да се склонимо. Мило-
сава ће оштро четницима: „Шта торочете, чекајте, 
жене се спремају, голе су" — па викне и на сина 
Александра. Четници устукну те Милосава омогући 
да ја и Ђедо уђемо у клијет, малу собу у којој је 
био смок. Све се то одиграло на пет-шест метара од 
четника. Милосава ставља ирамче, поњавицу, да 
четници не виде ко пролази, наводно чланови по-
родице. 

Они навалише ко стока и напуниште собу. Ја и 
Ђедо се прехладили и тера нас неки суви кашаљ. 
Ми све чујемо шта четници причају, чујемо њихове 
планове како ће нас ухватити. Милосава долази 
често у клијет. Треба четницима да понесе сир и 
ка јмак, ракије, да их части и што прије отпрати. 
Узима један пљат сира за четнике, а други за Ђеду 
и мене. 

Досадило Милосави то дуго четничко планирање 
о нашем хватању, пад кад им однесе још један та-
њир ка јмака , рече: „Ово вам је посљедњи". Она 
љутито разговара. Поједоше јој брадоње смок. К а ж е : 
„Не хвата ју се комунисти у селу, но у планини, па 
мокрите гаће тамо! Дајте мени панталоне, ја ћу их 
ухватити, а вама боље да ја дам ову моју рашу". 
Четницима су тешко пале ове Милосавине риј ечи, 
али је сви добро знају. Уз то је ма јка „познатог" 
четника. 

Четници су се ломили пуна три дана по Равнима, 
Вујовој планини, Царинама . . . 

Ђедо и ја се вратисмо у собу. 

6. ЖАНДАРМИ, ФИНАНСИ, НА СВОЈА МЈЕСТА 

Богдан Нововић, политички секретар Среског ко-
митета у ослобођеној Андријевици држи говоре је-
дан за другим. Од подне, када је ослобођена Андри-
јевица, до увече није патисао, говорио је и прому-
као. Подсјећао ме на неке јунаке из књига о 
Револуцији. Расположен, радости нема краја . Стари, 
прекаљени комуниста, својим држањем, понашањем, 
радом, оданошћу и одлучношћу, преносио је револу-
ционарни занос на друге. Дубоко свјестан да борба 
против окупатора треба да обухвати широке народне 
слојеве, Богдан се у том смислу и обраћао грађан-
ству. Да би код комуниста разбио секташтво, а код 
извесних позива страх, Богдан се обраћа и овим 
речима: 

„Жандарми, финанси, граничари, сви на своја 
мјеста, и ви треба да се борите против окупатора". 
Ми смо се увече смијали и шалили, па смо Богдану 
понављали речи: „Жандарми и финанси на своја 
мјеста". Многи су у шали добацивали: „Богдане, кад 
год си позивао жандарме, ја сам гледао дал да 
умакнем". Богдан се на јвише смијао, али смо ми тада 
добро схватили, касније и много више: у колико раз -
вијеш народноослободилачку борбу широко, утоли-
ко је побједа бржа, лакша и до слободе се стиже с 
мање жртава. 



У С О В 

Јануара 1944. године Командант бригаде Саво 
Бурић са евојим штабом је у Улотини. ' Води борбу 
против Њемаца и квислинга. Отишао сам да обиђем 
партијску организацију у Лијевој Ријеци. Договарам 
се с Росом Б. Зечевић послије партијског састанка 
да одржимо конференцију, јер се још у околини 
врзма Ђорђије Лешић. Зове ме из Андријевице на 
телефон Саво Бурић. Као и увијек почиње шалом 
и полако, па онда к а ж е : Њемци и квислинзи нава-
лили су преко Чакора, неколико стотина четника из 
Врмоше пребацило се у Коњухе и хоће да нападну 
Андријевицу. Комунисти ми овде предложише да би 
било најбоље да ти с једном јединицом пођеш у 
Коњухе. Ту је батаљон, командант је Никола Б а -
новић1), узми батаљон, па пођите одмах. Саво је 
разговарао и с Николом. Никола оран, је ли бог дао 
да се бије. Пошли смо одмах, цијелу ноћ путовали, 
снијег велики, прешли смо Трешњевик и негдје 
одмах послије подне стигли према Коњусима. Борци 
певају : „Нема битке ни мегдана без Николе капе-
тана". У селу Пеове срела нас група Скојеваца међу 
којима је био Милосав Б. Војводић. Саву Бурићу 
сам поручио да комунисти саопште Коњушанима да 
ћу ја доћи сутра. Скојевци су нас обавијестили и 
рекли нам да има око 300 четника из Врмоше који 
кроје план да нападну Андријевицу. Када су чули 
да долазите, мобилисали су око двеста особа, углав-

ном из партизанских породица, и ставили их испред 
себе, да партизани побију те наше пријатеље, а они 
да умакну преко границе. Ми смо очекивали нешто 
слично, па смо поручили свима који су силом моби-
лисани да сједе у кући мирно и без бриге. 

Када смо се спуштали ка селу, настала је паника 
међу четницима. Језгро четничко, с Леком Лалићем, 
Величком Бојовићем и другима, пушкомитраљезима 
су т јерали наше пријатеље да им буду заштитница, 
и повлачили се према Царинама — прешли границу 
и побјегли у Врмошу. Двије друге групе нијесу има-
ле времена да одступе у том правцу па су пошле пре-
ма Асанцу, да пређу границу и побјегну у Албанију. 
У том бјегству и паници нијесу бирали пут, пели су 
се уз урвине. И десило се оно што четници нијесу 
очекивали. Велике количине снијега, ваљајући букве 
и стијене, затрпале су 64 четника. Усов је поломио 
издајнике. Они што су избјегли усов нијесу укази-
вали помоћ затрпаним, који су били живи, а нијесу 
могли да се ослободе. Свједока и страдалника од 
Усава има живих. Све се заборавило, па и измирило, 
али они ни данас међу собом не говоре са онима 
који их нијесу извадили из снијега. 

Јавили смо се Саву Бурићу из Коњуха. Саво се 
смеје и шали преко телефона па к а ж е : Значи чет-
ници отишли да заузму Албанију. 

Спасоје Ђаковић 

К А К О САМ ДОНИО ДИРЕКТИВУ О ПРЕБАЦИ-
В А Њ У БАТАЉОНА 

Срески комитет и штаб батаљона одредили су да 
још с једним другом пођем у штаб Комског одреда, 
по инструкције: шта и куда са јединицом1, у овој 
тешкој ситуацији. Пошли смо преко Кома иако је 
био велики снијег. Стигли смо у Матешево гдје сам 
се јавио Саву Брковићу и упознао сам га са ситуа-
цијом на терену Андријевачког среза. У том тренутку 
бјеснила је четничка офанзива а кроз Матешево су 
се повлачили рањеници, закрчили читаво село и 
прилазе, па је владала општа гужва. Дакле ситу-
ација је била тешка. 

Мене је Саво Брковић познавао из времена када 
је долазио на терен Андријевачког среза, па пошто 
ме је пажљиво саслушао, дословно ми је рекао да 
пођем с њима јер је немогућно пробити се натраг 
за Коњухе. Одговорио сам да се наређење мора из-
вршити, јер од мене зависи део батаљона који је на 
терену Трешњевика. Када је видио да сам упоран 
рекао је : „Кучи су слободни, наши су тамо, нека 
батаљон одмах крене преко Куча за Пипере". Како 
је пут за Трешњевик био пресечен морало се опет 
преко Кома. 

У току ноћи тешком муком пробио сам се истим 
путем јер су четници држали читаву територију 
којом смо пролазили. Дошавши у штаб саопштио 
сам Савову поруку. После извјесног колебања дони-
јета је одлука против повлачења преко Кома. Добар 
дио батаљона осуо се групно и појединачно, борци 
су пошли кућама, па чак и неки руководиоци. 

Група од 19 партизана у којој је била и Милица 
Мушикић, члан Среског комитета, пошла је истог 

1 ) н и к о л а Б а н о в и ћ п у к о в н и к Ј Н А у п е н з и ј и . Ж и в и 
у Б е о г р а д у . 

дана предвођена командантом батаљона, стигла у 
Крушеви До и ту заноћила. Сутрадан смо стигли до 
Стравча и послали у село Брацана Војводића, Мому 
Лончаревића и колико се сећам и Н. Брадића, јер 
су кумови са неким из мјеста. Снијег доста велики, 
а ми чекамо изнад села. У неко доба појави се нао-
ружана група од седам осам људи. Кад су се при-
макли видјели смо да са онима нашим су њих пет 
шест које нисмо познавали. Један од њих рекао 
нам је да смо до сада били партизани, а сада смо 
четници. Друкчије се преко њихове територије не 
може. Треба сви тобоже да се предамо, а онај ко је 
„пао на крв" они ће га сачувати. После препирке 
један од њих се одвојио и рекао да не треба нико 
да се предаје. После извјесног ћутања, један по 
један пошли смо натраг право уза Жијево . Преба-
цили смо се а она групица ишла је за нама до косе 
што води за Крушеви до и пуцајући из пушака 
давала глас да нас тамо сачекају. 

Преко планина вратили смо се за Коњухе и стиг-
ли до куће Богића Војводића. Тамо су Милица, Ђе-
до и К р и ж и ћ одлучили да они остану у илегалности, 
а ми остали да се легализујемо. Рекао сам им да 
овој групи нема повратка, да сви зна ју да сам члан 
КП, да су нам куће попаљене, да из куће имамо још 
активних учесника устанка и томе слично. Убјеђи-
вања нису помогла, они су се једноставно изгубили, 
а ми остали да се сналазимо како ко зна. 

Ја сам тада имао жену и двоје ситне дјеце. Пре-
бацили смо се до Пећи гдје цијелу породицу ухап-
сили и стрпали у логор. 

По сећању, списак другова који су ишли преко 
Кома и вратили се: 

1. Бабовић Мирко, 
2. Бабовић Љубомир, 
3. Војводић Чедо, 
4. Ђаковић Саво, 



5. Фатић Радисав, 
6. Крџић Мирко, 
7. Кушавић Војо, 
8. Мићовић Васо, 
9. Мушикић Милица, 

10. Пајовић Рашко, 
11. Пајовић П. Миливоје, 
12. Савић Милорад, 
13. Вуковић Мишо, 
14. Војводић Тодор, 
15. Војводић Вујо, 
16. Војводић Брацан, 
17. Брадић Никола, 
18. Лончаревић Момо. 

Мијо Фатић, Драгиша Јанковић 

КОЊУШАНИ 

Вукајло Војводић био је партизански сарадник. 
Б а ј о Војводић искрени и активни сарадник парти-
зана за све вријеме НОБ. Сва породица му је пошла 
у партизане. Јојо Војводић са породицом је обављао 
конспиративне и важне послове за партизане, са 
задатком да се не открије. Богић Војводић је прави 
и неустрашиви народни трибун, његово партизанско 
јунаштво је импоновало и много користило народ-
ноослободилачкој борби, а њему и породици наније-
ло великих тешкоћа. Јелица супруга Богићева, била 
је таква жена код које су се изједначили и попеле 
на највећу висину поштење и храброст. Била је пра-
ва партизанска мајка. Ристо Фатић и Мира, били 
су сигурни и чврсти партизански пријатељи у сва-
ком тренутку и у свако доба народноослободилачког 
рата. Ристо и Мира држали су Милеву Вуковић — 
Ђаковић, са ћерком Слободанком, када то нијесу 
смјели ни комунисти. Никола Ђаковић је познат и 
у селу и у срезу. Када су неки родитељи партизна, 
по упутствима четника, отишли у Краишта да наго-
вара ју партизане да се предају, повели су са собом 
Николу. Била је то велика конференција. Било је 
разних прича седите код куће не предајте пушку, 
само да чу ју власти да сте код куће. Никола је ре-
као: не, партизани не треба да се предају, него 
пушку у руке и у шуму. Милосаву Зељову Мишко-
вић требало би да опјева народна пјесма као јунака 
и искрену партизанку. Стаја Милована Војводића и 
Радосава, биле су партизански пријатељи. Илија 
Јеврић је одржавао везу са партизанима у доба када 
су четници хапсили, стријељали и слали партизан-
ске пријатеље у логоре. Вуко В. Мишковић из Робо-
вог Лаза — Јошаница, био је кадар „стићи и утећи 
и на свако мјесто постојати", пословично поштен, 
а врло храбар, како у првом светском, тако и у 
народноослободилачком рату. Вукова кућа је била 
стална и сигурна партизанска база. 

Милорад Кељановић: 

ЦРНА ВИЈЕСТ 

Био сам код куће, кра ј прозора и чуо да се води 
борба. Мијат Вујадинов Мићовић, дијете, дотрча пре-
ко Локве да нам јави да је Милић погинуо. Дјевојке 
су одмах закукале. Четници су били поврх наших 
кућа. 

Отишли смо у Краиште и тамо нашли штаб ба-
таљона. Станица, ма јка Милићева, пошто је отишла 
да види мртвог сина, рекла његовим друговима пар-

тизанима: нека Милићева погибија буде срећна за 
партизанску борбу. 

Кренули смо из Краишта, Ђедо нас је испратио. 
Донијели смо Милића овамо у Дулипоље и укопали. 

Два три дана, послије Милићеве сахране дошли 
су са четницима Радован Рајовић из Краља и Бо-
жина Чукић из Трешњева. Претресали су Милићеву 
и моју кућу и тражили оружје Милићево. Тукли су 
мене и Јелисаву. Пљачкали су партизанске куће. 

* 

* * 

У борби за ослобођење Берана од четника 1944. 
године било нас је педесетак. Када смо дошли на 
Пешца, Италијани из бункера осуше ватру на нас. 

Тада погинуше: Драго Лончаревић, Анка Бојовић, 
Милан Перовић, неки Вулевић, Драго Ђура Ђор-
ђијевића, син Милована Јукића и други. Укупно је 
погинуло дванаест или тринаест партизана. Послије 
су дошли пролетери и растерали четнике. Тада је 
погинуо Ђоко Рачић, командант четничке милиције, 
то је она борба што је сада називају батаљон одбор-
ника, али нажалост без командната. 

* * 

Командант четничког батаљона за наш к р а ј био 
је Стеван Драговић, командир коњушке чете био је 
Вучеља Бабовић, а послије њега Петар Војводић. 
Командир друге чете био је Лексо Мишковић. 

Ива Фатића су четници много мучили, једном 
приликом неки четник из Лијеве Ријеке, поднео је 
пушку Ив.у испод грла, а Иво ставио косијер чет-
нику под грло. Тада су четници хтели да убију Ива, 
али су га одбранили Вучић и Богдо Мишковић. 

* 

* * 

Од партизана који су долазили са стране, сећам 
се Сава Брковића и Милице Мушикић. Милица је 
одржавала састанке са девојкама и дуго је била код 
Ивове мајке Милице. 

Док је Милић био жив, његова кућа је била сте-
циште партизана. Код њега су долазили комунисти 
из Полимља, Плава, Војног Села, из Велике. Поред 
осталих, код Милића је долазио и Бранко Делетић. 

Вулић Новка: 

НЕЋУ ДА ЦЛАЧЕМ, АЛИ ДАЈЕМ ТИ ОВАЈ 
МЕТАК ДА ОСВЕТИТЕ МИЛИЋА 

Тело погинулог Милића Кељановића донијели су 
у кућу мога оца Богића Вулића. Тада смо у кући 
биле ја и моја ма јка Јелица. У малој соби били су 
Војо Нововић и Никола Кукаљ из Шекулара, обојица 
рањени. Ту сам била када је дошла мајка Мили-
ћева, Станица, са Јелом и Драгом. Станица је ушла 
код погинулог сина, претресла му џепове и нашла 
један метак, узела та ј метак у руку и гледала га, 
па пошла код комесара батаљона Бранка Делетића 
пружила му метак и рекла: „Нећу да плачем, али 
дајем ти овај метак да осветите Милића". 

Новка Вулић: 

НИ ЈЕДАН ОМЛАДИНАЦ ЗА ЧЕТНИКЕ 

Омладина у нашем селу, у Краишту била је сва 
листом укључена у партизански покрет. Ни једног 



омладинца четници нијесу могли везати за себе. 
На јактивнији дио омладине био је организован у 
СКОЈ-у. 

Набројаћу чланове СКОЈ-а : 
Рада Вулић, Мага Вулић, Драго Вулић, Божана 

Вулић, Крстина Вулић, Милева Љубова Вулић, Ми-
лојка Ра јина Вулић. Са нама је често одржавала 
састанке Милица Мушикић. И остала омладина је 
била активна и чинили су све што је требало чинити 
за партизане. 

Мага Вулић: 

ДОБРО СЕЛО 

Мала сам била и чувала стоку на Штавну. Била 
сам боса. Наиђоше четници Светозара Добрашино-
вића. Са мном Радосава, сестра Војинова. Јесен је, 
пада киша, ми обје босе, слабо обучене, смрзле се. 
Четници заокупише ону стоку и нас и све поћераше 
доље у село у Краиште. Крсто Вулић је био са 
нама. Шћераше нас до куће Драга Вулића. Наиђоше 
и Љеворечки четници, дођоше у нашу кућу и у при-
суству моје ма јке Р у ј е и сестре Зорке, све попљач-
каше. Мајку туку и питају је : где ти је петокрака. 
К у к а њ по кући, кука мајка, кука сестра, чује се 
далеко. Покупише сву робу коју смо имали и оди-
јело и то што је било боље за спавање, узеше ра-
кију, качицу скорупа, па хоће међу собом да се по-
бију док не дођу на ред, јер онај скоруп стављају 
у порције. Ми кажемо скоруп, а то је ка јмак. Поте-
раше мајку стражарно, хоће да је воде у затвор, 
поћераше и Зорку с колијевком. Милица Крста Ву-
лића чула кукњаву, покупила и друге жене и не 
дадоше да одведу ма јку и Зорку. 

Наше је село било много добро. Имали смо два 
четника, али они нијесу смјели да се чују живи. 

Милева Вулић: 

ОПЉАЧКАНА И ТУРШИЈА 

Мој отац био некоме да из јави саучешће и обу-
као на јлепше одијело. Таман што се вратио и сву-
као се те објесио одијело о клин, бануше четници. 
Као да су дошли пијани или луди, претресоше сву 
кућу, опљачкаше све што су нашли, па и одијело и 
капу црногорску. Понесоше сву постељину. Ни кацу 
с туршијом не оставише, него ваде паприке и став-
љају , ко у порцију ко у италијански ранац . . . 

Мијо Фатић: 

ДЈЕЦА ПИТАЈУ 

Ми говоримо само о партизанима, као да није 
било никог другог. Наша дјеца се чуде шта нам је 
било тешко, кад су сви били партизани. 

Било је и четника. Вучеља Бабовић је био повер-
љиво лице на јвише четничке команде, био је страх 
и трепет за читаву долину Коњуха. Радио је по ди-
рективи Драже Михаиловића. Вуко Бабовић је та-
кође био изразит четник, па Васо Лепосавић, Михаи-
ло Туровић, Мојсије Војводић. Било их је још. 

Миличко Јанковић: 

САХРАНА 

У борби против четника на Трешњевику погинуо 
је Милић. Донијели су га у Кра јишта . Требало га је 
затим носити у Дулипоље да се сахрани. Међутим, 

четници су у селу. Партизани одлучише — колико 
се сећам, Мирко, Бранко и други — да не иде чета, 
јер ће се сукобити с четницима. Овде је све село 
изашло да га испрати. Нас два брата, ја и Драгиша, 
одлучили смо да носимо погинулог Милића и идемо 
на сахрану. С нама су били Милош Павкић-Вуче-
љић, Мирко Кељановић и његов брат Божо Мићков-
Бабовић. Понијели смо га његовој кући у Бабову-
Осоју. Ту је преноћио. Сјутрадан је дошао Раде Вој-
водић и лелекао га. Сахранили смо га. Четници су 
били на гробљу, али нијесу предузимали ништа. 

Миливоје — Милаћије Пајовић: 

ЧЕТНИЦИ С ПЕТОКРАКАМА 

Добили смо задатак да нас неколицина из села 
пођемо и повежемо се са једном нашом јединицом 
на Трешњевику. Били смо одређени Величко Фатић, 
Драгиша и Милићко Јанковић, Милан Бабовић и ја. 
Требало је да се нађемо код Дубачке Главе. То се 
догађало кра јем пролећа 1944. године. Другове из 
Краишта, Величко и ја чекали смо једно два-три 
сата, па пошто нијесу дошли, нас двојица одлучисмо 
да пођемо. Тада угледамо како из шуме излазе два 
човека. Направимо заседу. Када су се приближили, 
питамо ко су. Одговорили су доста прибрано и ста-
ложено. Један к а ж е да је Лазовић. Величко похита, 
пита се с њима. На капама су имали петокраке. Ве-
личко рече: ово су наши! Сва четворица пођемо у 
село Дулипоље. Величко у њих стекао повјерење, 
ја нијесам. Предложио сам Величку да их разору-
жамо. Он не да. Величко иде први, њих двојица у 
средини, ја позади. Један од њих све гледа да ја 
пођем испред њега и пита да ли је све ово што ви-
димо село Коњухе. 

Када смо дошли више Дулипоља, на Перову 
међу, Величко је сио, хоће да починемо. Кажем Ве-
личку да не починемо. Пошао сам напред, не више 
од пет метара када је пушка одјекнула, Величко је 
био погођен. Четник цвикераш се окрену и на мене 
опали четири метка. Ту у близини бјеше неки на јам-
ник Вукића Бабовића и ћерка Богданова. Њу посла-
смо да обавијести село. Један од ових четника је 
побјегао, а друшг смо пронашли и убили. 

Спасоје Пајевић: 

ЧЕТНИЧКА НАПАСТ 

Сећам се устанка. Заказана конференција, па да 
се с те конференције крене да се ослободи Андрије-
вица. Док су се партизани спремали да крену и да 
се са осталима боре да ослободе Андријевицу, неки 
сељаци, који су били против устанка, ширили су 
панику, говорећи да се Албанци спремају да пређу 
границу и да нападну на Коњухе. То је била прилич-
но вешта парола оних који су били против борбе 
са Италијанима. Но и поред свега тога, Коњушани 
су се масовно одазвали и пошли да учествују у 
ослобођењу Андријевице. 

Када је устанак спласнуо, четници су јачали. За 
команданта четничког батаљона за наш кра ј био је 
постављен Стефан Драговић. Командир једне чете 
био је прво Вучеља Буковић, затим Петар Војводић. 
Командир једне друге чете био је Јексо Мишковић. 

Нашу кућу су често претресали, јер је Милоје био 
много компромитован као партизан, а били смо пар-



тизани и ми сви: Милаћије, Рашко и ја. Милоја су 
хапсили и одводили у затвор и мене су хапсили, а 
да не говорим о Милоћију. 

У наше село често је долазио Душан Арсовић са 
својим четницима, претресао куће и пљачкао. То су 
исто радили и Љеворечки четници, међу којима се 
истицао Миро Ђујовић. 

Милосав Богићев Војвсдић: 

КОМАНДАНТ БАТАЉОНА НИЈЕ СА БАТАЉОНОМ 

За вријеме борбе на Трешњевику Мирко Крџић 
тада командант батаљона био је у нашој кући. При-
чао је мом оцу Богићу — они су били велики прија-
тељи —• да је та борба с четницима важна и да 
Андријевачки партизани треба да се споје с парти-
занима из Црне Горе на Малешеву. Тог дана када се 
борба водила на Трешњевику, Мирко Крџић нас је 
из наше куће у Јошаници, послао у Краишта код 
Вукадина Бабовића да га питам зна ли шта о исходу 
борбе на Трешњевику. Вукадин није знао ништа. 
Неколико сати касније стигао је глас да је Милић 
Кељановић погинуо. 

Неколико дана послије борбе на Трешњевику, 
једна група партизана пошла је с Мирком Крџићем 
преко Комова да се прикључи партизанима, који су 
се нашли у околини Колашина. Четници из Куча 
нијесу дозволили нашим партизанима да прођу 
преко њихове територије. Морали су да се врате, 
поново преко Комова, по великом снијегу и хлад-
ноћи, гладни и слабо одјевени. Дошли су у нашу 
кућу. Сјећам се као данас, када су стигли Мирко, 
Брацан Војводић, Вујо Војводић, Милица, Саво и 
други. Мирко је у нашој кући остао извјесно вријеме, 
а остали су отишли. 

ПОСЛИЈЕ МУКА, ЈОШ ЖЕШЋИ 

Наша кућа је била партизанска база. Мајка Ј е -
лица је увијек имала спремно шта треба кад дођу 
партизани. Међутим, Богић је отворено агитовао за 
партизане и код четника. 

Четници су Богића много мучили, често су га 
хапсили и тукли. Сјећам се једанпут су ушли у 
кућу, ухапсили га, свезали му руке, онда му свла-
чили чизме, обесили их о врат и босог спровели на 
Брод, па онда у Краље. Највише су га тужили Ву-
чеља Бабовић, Петар и Мојсија Војводић. Стрпали 
су га у Барутану у Краље, тукли га и мучили. Много 
је Богић муке видео, али пошто би га пустили из 
затвора, поново би био још активнији. 

УСОВ ЗАТРПАО ЧЕТНИКЕ 

Спасоје Ћаковић и Никола Бановић на Пеове, 
а четницима пуче погибија. У наше село дошли су 
из Врмоше јануара 1944. Међу њима било је четника 
из Колашина, Бијелог Поља, Берана и из нашег 
Среза. Нас позадинске раднике обавијестили су да 
ће Спасоје доћи с пролетерима. Ја сам добио задатак 
да пођем тамо иза Штавне и обавијестим Спасоја 
колико има четника, одакле су, какве су им намјере. 
Све те податке смо имали. Знали смо да се четници 
спремају да заузму Андријевицу. Тада је у Андри-
јевици био Саво Бурић са својом бригадом. 

Нас је било петорица. Срели смо се са партизан-
ском војском. Спасоје ме је одмах упутио натраг, 
са поруком да наши одани пријатељи учине глас 

свима који су на силу мобилисани да слободно оста-
ну у селу и да се одвоје од четника. Четници су 
били вјешти, па у први ред стављали народ, ни 
крив ни дужан. Отрчали смо у село и разгласили 
да долази Спасоје. Наступио је страх код четника, 
узврпољили се и не знају шта да раде. Спасоје је 
поручио комунистима да се не деси да од парти-
зана погину наши пријатељи а четници се извуку. 

Наступали су партизани низ Пеове, а руководећи 
кадар четнички побјегао поново у Врмошу, у Алба-
нију. Наши пријатељи остали у селу. Дио четника 
није имао времена да бира најпогоднији пут за од-
ступање, него су кренули на граНицу преко Асанца. 
Пукла им је погибија. Велике количине снијега, 
усов, затрпао је више од 60 четника. Многи су на-
шли смрт под снијегом. Ове затрпане четнике сељаци 
су вадили послије два-три дана. 

Драгиша Јанковић: 

1. РОГЉА 

Једном приликом дошао је глас од командира 
четничке чете Вучеље Бабовића, правог крвопије 
партизанских породица, да сађемо у Дулипоље код 
Трешње, на четничку конференцију. Сашли смо 
доље, гдје се скупила маса свијета. На конферен-
цији, један од главних четничких команданата Лука-
чевић. Ја га тада први пут чујем. К а ж у да је дошао 
из Лондона баш тих дана, и да ће ускоро и краљ 
доћи у земљу. Четничке породице се обрадоваше 
доласку краља. Ми знамо да му је одзвонило, али 
ћутимо као рибе. Страх је велика мука. Сад пређо-
ше на главну ствар, к а ж у хоће рогљу да стављају 
за врат онима који сарађују с партизанима и да им 
неком великом дрвеном тојагом одвале по двадесет 
пет батина. Поче народ да се комеша. Ж е н е су биле 
најхрабрије. Нека полугласно, да сви је чу ју около: 
„Враг ти краља однио, па зар он не може доћи без 
рогље". Ућуткују је да не чу је Лукачевић. Вучеља 
Бабовић узео повећи списак и прочитао низ имена, 
говорећи да су све то партизани. Право да кажем 
и сам нијесам знао да нас толико има. Никад као 
учитељ није прозвао толико ђака. Прозивао је редом 
од засеока до засеока. Почео са Краиштима, па до 
Дулипоља. 

Када је Вучеља прочитао списак, устали су наши 
пријатељи, сарадници, који су имали неког свог чла-
на породице у четницима и супротставили се рогља-
њу. Ба јо Мирков предложио је да прво командир 
чете Вучеља и њ е ш в и водници, легну под рогљу, 
јер ће записати иеторија да су легли под рогљу 
окупатора да спасу свој народ. Почеле су препирке. 
Пратња Воја Лукачевића је реаговала, говорећи да 
њега не сматрамо за окупатора. Солидарност Коњу-
шана дошла је до изражаја , четници су морали да 
одустану од рогље. 

2. ГОРИ ОД ОКУПАТОРА 

Када су у пролеће 1942. године партизани одсту-
пили за Босну, четници су жарили и палили. Парти-
занске породице су биле на великој муци — хапсили 
су их, тукли, одузимали стоку и пљачкали све што 
би нашли у кући. Нарочито храну су одузимали и 
остављали партизанске породице без залогаја хљеба. 
Ми нашим четницима нијесмо дали да дижу главе и 
да пљачкају . Међутим, четници из Краља су били 
праве крвопије, гори од окупатора. Острвили се. Ву-



кашин Лабовић убио је Милића, а други четници из 
Краља, под командом Душана Арсовића, учествовали 
у убиству партизана у Барама Краљским, а такође 
у убиству Бранка Делетића и Б а ј а Јојића. 

Сјећам се честих долазака Душана Арсовића, са 
четницима из Краља. Када се помоле преко Пеова 
и крену у наше село, већи је страх владао него када 
Италијани долазе. Сваки долазак Италијана био је 
ужасан: паљење кућа и одвођење родољуба у интер-
нацију. Долазак Душана Арсовића са његовим џе-
латима био је још гори, јер су сваког познавали па 
се на партизанске породице обарали као вукови и 
тукли, пљачкали, одводили у злогласну Барутану 
Краље и мучили. Потпуно су опљачкали кућу 
Обрада Бабовића, Вукадина Бабовића, Богића Вули-
ћа и страшно тукли Марију Кочанску, сиромашну 
и поштену жену, која је као избјеглица с Косова с 
великом муком издржавала велику породицу. Зато 
што је помагала партизане, малтретирали су је и све 
јој попљачкали. Четник Радуле Нововић са пушко-
митраљезом би стао у заседу и осматрао да ли ће ко 
покушати да бјежи. 

Леко Лалић, командир четничке чете, дошао је 
у моју кућу, цијелу породицу малтретирао да смо ми 
наводно издали капетана бивше југословенске војске 
Јанковићи, кога су партизани ухапсили у Коњусима 
и спровели у Колашин у партизански штаб. Касније 
био је стријељан. Тада са Леком су били Марко Ву-
чељић, Ника Вучељић, и Радомир Вуковић. 

У наше село упадали су пљачкали и тукли и 
четници Ђорђија Лашића. 

Мира Ристова Фатић: 

СПАСАВАЊЕ ИВА ФАТИЋА 

Сјећам се кад су четници дошли и запосјели су 
скоро цијело село. У ноћи нешто око поноћи наишли 
су партизани и настала је борба, па су се четници 
разб јежали на све стране. Борба је мало утишала 
и свет се окупио кад чусмо како неко рањен дозива. 
Али нико ни је смијо изићи јер је била ноћ. Слали 
су мене, а ја прво велим да смијем, па онда кренем. 
Вучеља Бабовић кренуо је са мном, али га ја вратим. 
Ако погинем нека гинем без вас рекох. Вучеља оста 
к р а ј наше баште. Убрзо нађен Ива Фатића рањеног. 
„Па шта си звао, питам ја?" Звао сам, вели, да ме 
неко изнесе". Питам га што га партизани нијесу из-
нијели, па га некако подигнем на плећа и понесем 
преко њива, док нисам изишла код котора близу 
потока. Изнесох га до насред Паља горе. К а ж е м ја 
сад ти сједи ту, а ја идем да кажем што си и ко си, 
па како ти буде. 

Кад сам ја дошла горе, Вучеља Бабовић чека на-
сред баште. Питају четници ко је? Кажем ја сам вас 
послушала као људе, пошла сам тамо и нашла сам 
рањеног партизана. Који је то партизан, пита Ву-
чеља. Рекох да је то Иво, а они да ме смрве. Бога-
ми, не смијете ми ништа, има овде још партизана 
около, па удрите ако смијете. Неки викну испред 
куће овамо, не смијете је тући . . . Сад се погађају ко 
ће ићи по њега. Покојном Ристу не даду, те не дају 
Дмитру покојном, док се најзад не смиловаше „гдје 
је питају" К а ж е м ту је и ту. Они одоше и донесоше 
га код мене. Ристо без пушке, претресоше га и нађо-
ше му ј едну бомбу. Унесоше Ива у кућу, превише га 
па га испитују. Нас опет затворише. 

Ујутру су га однијели у Андријевицу да га пре-
вију лекари и богами нијесу му смјели ништа, мо-

рали су га вратити код куће у село. Неколико дана 
је остао па поново у партизане. 

Погинуо је као борац у Четврту црногорску бри-
гаду у пролеће 1944. године тамо негде код Рашке. 

Маркиша Јеврић: 

СТАЛНО ПОД ЧЕТНИЧКИМ ТЕРОРОМ 

Покојни Радуле био је један од партизанских 
руководилаца. Кад су га четници убили у Грачани-
ци, нашли су код њега партизанску архиву. Наша 
кућа је била потпуно компромитована. Никад четни-
ци нијесу дошли у село, а да нашу кућу не претресу 
и пљачкају . Јевра је такође радила дан и ноћ за 
партизане. Ја понајмање, јер ме опхрвала бројна 
породица и сиромаштво, али ми нијесу дали мира. 
Не знам коме је било горе — или онима у шуми, или 
онима у затвору, или нама који смо сваки час чекали 
да нам четници бану у кућу и туку сву породицу. У 
Краиштима су само двије породице биле на страни 
четника, и нико више. Мој стриц Марко, био је 
човјек у годинама, није могао да иде никуда, али ни 
њему нијесу давали мира. Ваљда су осјетили да 
није њихов. 

Зато што су су четници познавали партизанске 
породице и што су их стално мучили, хапсили и 
пљачкали, Италијани нијесу имали потребе да дола-
зе у наше село. Колико су пута четници дошли у 
Краишта, претресали и пљачкали, то нико не би мо-
гао пребројати. Међутим, нас су на јвише мучили чет-
ници из Краља у ко је је Душан Арсовић имао н а ј -
више поверења. 

Павле Петров Кастратовић: 

БОМБАРДОВАЊЕ КОЊУХА 

Ја се сјећам, био сам дечко, неких догађаја по-
слије устанка 1941. године. Нарочито ми је остало у 
сјећању бомбардовање Коњуха. Док су се партизани 
и народ повлачили у шуме долетела су три авиона, 
као извидница. За њима су дошли и други и настало 
је бомбардовање Коњуха. То је прва ратна грозота 
била коју Коњушани преживљава ју . Послије тога 
наишла је италијанска казнена експедиција. Једни 
су дошли опколили село, палили катуне у Мојан-
ској ријеци. У селу су запалили неколико кућа. Био 
сам очевидац, јер сам се, са неколико младића и де-
војака, склонио на мјесто звано Главица. Гледао сам 
кад су запалили кућу Рада Војводића. Љуба Војво-
дића, Мићка Бабовића и Ива Фатића. Видео сам кад 
је дошао Талијан, уз кукуруз и запалио кућу. Прво 
су запалили кућу Николе Ђаковића, а онда сутрадан 
запалили су и ове остале. Запалили су кућицу Андра 
Бабовића у Главици. 

Хтио бих да кажем још нешто о покојном Мили-
ћу Кељановићу. Кад су први четници дошли у Ко-
њухе, одржавала се конференција партизанска у 
кући Бранка Фатића. 

Милић је говорио на тој конференцији. Дошли су 
четници из Ђулића, Стеван Драговић и његова дру-
жина. Ми смо чули да пушке пуцају, преко Мимића, 
на мјесту званом Крушке. Изашло је све видјели смо 
Спасоја Пајетића како б јежи у бијелим чакширама 
и џамадану, а један четник пуца за њим. Покојни 
Милић их је одонуд, с Крушака, псовао, лијевом 
руком је ко данас се сјећам, махао и пријетио, псо-
вао их је што пуцају на дијете. 



Стеван Драговић је први пут дошао у Коњухе 
кад је формиран четнички батаљон. Командант ба-
таљона био је Стеван Драговић, а командир коњуш-
ке чете је био Вучеља, па затим Петар Војводић, па 
онда Лексо Мишковић. Мијењали су се. Долазили су 
и четници из Лијеве ријеке. Сјећам се шта су чет-
ници радили са Ивом Фатићем. Подносили су му 
пушку под грло. Он је у руци држао косијер па га 
је једном четнику ставио под грло. Онда су приско-
чили Вучић Мишковић и Богдан Мишковић и спа-
сили Ивана, да га тада четници не убију. 

Павле Кастратовић 
Саво Ђаковић 

ХРАБРЕ И ЧЕСТИТЕ СТАРИНЕ 

Износимо своја сјећања о раду старијих људи из 
нашег села за народноослободилачки покрет. Мило-
ња Пајевић је био познат јунак. Као храбар човјек, 
од самог почетка био је на страни партизана. Три 
његова сина били су активни борци у народноосло-
бодилачком покрету. Милаћије, Рашко и Спасоје. 
Рашко је погинуо као борац. 

Томо Павићевић и његов брат Марко помагали 
су партизане за све вријеме рата. Станица Кељано-
вић је позната не само као мајка Милићева, него је 
и сама била веома храбра жена. О њеној храбрости 
знају и стари и млади. Милорад Кељановић, као ро-
дољуб, помагао је партизане колико је год могао. 
Божина Бабовић и стара Милосава чинили су све 
што су могли, и то су били искрени пријатељи пар-
тизана. Божинин син Радован пошао је у партизане 
и постао борац једне од црногорских бригада. Стекао 
је чин капетана ЈНА. Њена два друга сина, Бошко и 
Богић, били су искрени пријатељи партизана. По-
родица Веша Бабовића била је сва у партизанима. 
ЈБубо је погинуо као истакнути борац Четврте про-
летерске црногорске бригаде. Јован је био борац у 
Седмој црногорској бригади, а Иван позадински рад-
ник. Вешо је био угледан човјек, добар патриота. И 
сва породица Вујадина Мићовића угледног старијег 
човјека била на бранику слободе. Вујадинов син 
Весо погинуо је као истакнути борац Четврте црно-
горске бригаде. Петрана ћерка Вујадинова била је 
неустрашива и радила је дан и ноћ као скојевка и 
касније као члан КПЈ . Љубо Војводић је у на јтеже 
вријеме, од прољећа 1942. године па до кра ја рата, 
био верни сарадник партизана, прави родољуб и по-
знат и угледан човјек. Цијела породица Влајкова 
пошла је у партизане: Божо, Дачо, Драган, Стана и 
Љубица. Дара се истакла као скојевка, а касније и 
као члан КПЈ . Прво је у селу била скојевски руко-
водилац, а касније секретар партијске ћелије. Дара 
је постала члан СКОЈ-а у Пећи још прије рата. 
Љубица је погинула као борац Седме црногорске 
бригаде. Раде и Брацан Војводић су дали све што 
су могли. Брацана су четници преварили, ухапсили 
га и мучили свим мукама, па убили негде код К о л а — 
шина. Чедо син Брацанов погинуо је као истакнути 
борац. 

Мићко Бабовић познат је као родољуб чији је син 
Божо погинуо као борац Пете црногорске бригаде. 
Свето је био позадински радник, а Богдан изразити 
пријатељ партизана, кога су четници тукли, иако су 
му браћа била на другој страни. Милица Фатић, 
мајка Ивова позната је као мајка партизанска, в јер-
на, одана и веома скромна. Милица је уживала ве-

лики углед. Син Миличин Иво истакао се храброшћу 
као позадински радник и погинуо као познати јунак. 
Миличина ћерка Ивка била је истакнута скојевка, 
која је радила дан и ноћ. Милица је и послије Ивове 
погибије радила за партизане стално и искрено, као 
да су сви други партизани били њени рођени синови. 
Била је веома добра жена. 

Вељо Фатић и његова жена Савка били су веома 
добри људи, поштено се држали. Њихов син Радоје 
пошао је у бригаду, а ћерка Дара такође. 

Величко Илијин био је прави витез, храбар, веома 
одлучан, све задатке на вријеме и са њему својстве-
ном лакоћом извршавао. Био је веома постојан и ка -
рактеран човек. 

Величко је од оца, стрица и евојих предака на-
следио добре особине. Уживао је велики углед. 

Петар — Пеко Кастратовић је с цијелом породи-
цом припадао НО покрету. Троје деце Пекове отишли 
су у партизане. Дуња је била врло истакнута скојев-
ка у доба на јтежег четничког терора 1942. године. 
Павле и Милица су такође пошли у партизане. Машо 
Бабовић је био веома поштен. Пољка Војводић грца-
ла је у сиромаштву, али је била богата у поштењу 
и помагала партизане колико је год могла. Вукајло 
Бабовић, веома добар и карактеран човјек мрзео 
окупатора и четнике, био је партизански пријатељ 
и ако му то није било лако, јер је у кући имао брата 
Вучељу познатог петоколонаша. 

Када је Вучеља из Врмоше пошао у Подгорицу 
код Немаца, цијела породица је прогледала, лакнуло 
јој и постала партизанска породица. Ђукан Алексић 
био је за све вријеме рата веома поштен, а од 
1943. године и врло активан. Пера је такође била 
врло активна и запажена у раду А Ф Ж . Мирко Ст. 
Бабовић је један од запажених омладинаца који је 
1949. године пошао у партизане. Његова сестра Анђа 
такође. 

Јела Кељановић била је истинска сестра Мили-
ћева и ћерка Станичина. Увијек активна, није знала 
за умор и није знала за страх. Погибија Милићева 
ју је много погодила али још више ангажовала у 
борби против издајника. Сестра Драга такође је 
била стално ангажована одржавала везе са илегал-
цима, радила стално активно у антифашистичкој 
омладини. Дмитар Фатић био је искрени пријатељ 
партизана, у на јтеже вријеме у доба четничке стра-
ховладе у 1942. био је одборник. Рањен је код 
Берана. 

Породица Нова Лепосавића се врло активно анга-
жовала. Трифун је био руководилац у среским орга-
нима власти у Андријевици, а Стојана, звали смо је 
Сава — била је борац Девете црногорске партизанске 
бригаде. Рада Рајовић, стара жена, сиромашна, мрзе-
ла је четнике из душе. Примала је илегалце који су 
се код ње осећали као код родитеља. Ђедо је о 
томе причао. 

Породица Богића Вулића, Вукадина Бабовића, 
Обрадова, Јоза Јеврића, све су оне биле партизанске, 
сваки члан био је активиста, а велики број пошао 
у партизане где су као борци у разним бригадама 
учествовали у борбама за ослобођење. Ђока се исти-
цала од старијих жена, Јевра Јеврић од девојака. 
Ђорђије Вулић и Дивна били су партизанска база. 
Породица Јанковић — Драгиша, Милићко, Стоја, 
Видна — све су то били партизани од почетка до 
кра ј а рата, искрени и неустрашиви. Милић Вучељић 
био је сигурна партизанска база у на ј теже вријеме. 
Новица Вучељић и мајка Перуника искрени прија -
тељи и добри помагачи народноослободилачке борбе. 
Милоша Татића четници су ухапсили али као позна-



тог јунака нијесу смјели да га туку. Познато је кад 
је као партизан отишао у Врмошу међу 600 четника 
и понио спиеак који четници могу да се врате код 
партизана. Осуђен на смрт али Пашко Нико га 
спасио. 

Спасоје Милоње Пајовића: 

ХЕШКО ЈЕ БИЛО 

Стефан Драговић постављен за команданта чет-
ничког батаљона. Штаб им је био у кући Николе 
Лепосавића. Партизански штаб био је у Крајиштима 
у кући Богића Вулића. Ту су били Спасоје Ђаковић, 
покојни Ђедо Војводић, Милић Кељановић, Бранко 
Делетић, била су и два моја брата Миливоје и по-
којни Радивоје. Ја сам сишао, да као омладинац 
нешто сазнам. Имао сам бомбу крагујевку у џепу. 
Један наш комшија четник стао је на врата штаба и 
наредио стражару: „Ућера овог! Он је најокорелији 
партизан и симпатизер комунистички! Побегао сам 
преко њиве, поврх куће Јока Бабовића. Пуцали су 
на мене као да сам побио десет људи. 

Кастратовић Павле: 

Лично ми је позната породица Мираша Бабовића, 
из Кошутића која је учествовала у току народно-
ослободилачког рата из Кошутића. Јоко Бабовић, 
био је затворен и проћеран са Милаћијем Пајовићем 
и Васом Мићовићем у Колашин у затвор, били су 
оптужени да су убили једног шпијуна Драговића. 
Познајем и њихову сестру Зору која је припадала 
партизанском покрету радила у позадину колико је 
могла и та је породица добровољно радила за парти-
зане и н а ш покрет. 

Вучеља је преко неких сељака успио да позове 
Брацана на разговоре дајући бесу, да регулишу по-
л о ж а ј Брацановог сина Чеда. „Чаона ријеч" Вуче-
љина претворила се у јавну Вучељину сарадњу са 
окупатором. Брацан је истог момента ухапшен, ту-
че и мучен више него и један ухапшени комуниста 
у Барутани, у Краљима и колашинском четничком 
затвору. И четници су припричавали јунаштво Б р а -
цаново у затвору у Колашину, када су га мучили 
свим мукама. Држао се као прави херој, а било је 
неких старих комуниста у затвору, који су били 
„покуњени", а с неким је долазио Павле Ђуришић 
да „разговара". 

Брацан је иначе био познат јунак из првог свет-
ског рата. 

Вучеља је успио да организује добру обавештајну 
мрежу. Ови ж и в и партизани, тада илегалци, знају 
добро да ниједан ж и в не би остао да ја нијесам от-
крио пунктове Вучељине. То добро зна ју Ђедо1 

и Спасоје. 
Када су четници повукли се у Врмошу 1943. годи-

не, обавештајна архива Вучељина била је тешка 
више од 30 килограма. Вучеља није могао да носи 
толики терет, па је архиву носио један члан његове 
породице. То зна ју сви Коњушани, како они који су 
остали код кућа, тако и коњушки четници који су 
пошли у Врмошу. 

Тодор Војводић: 
Јоко Бабовић је био у Девету црногорску бригаду, 

рањаван је, носио је мино-бацач, био је један од 
храбрих бораца, које ме ни до данас на жалост нико 
ништа није признао. То да вам кажем овако свима. 

1 Т о д о р В о ј в о д и ћ . 

Друго познато ми је у Кошутиће нарочито у првим 
данима док нисам отишао са терена Коњуха два 
сина су пошла добровољно у партизане Вујадина 
Вујовића, један у Пету један у Седму т о с у С т о ј а н и 
Иван обојица су погинули. За породицу Милића 
Ђерковића многи су рекли требало би мало више 
причати. Милић је борац из првог светског рата и 
балканског, један од храбрих старих бораца а то је 
потврдио и у току народноослободилачког рата. Био 
је у Кошутиће први одборник. 

Милићева дјеца су пошли добровољно у парти-
зане, два сина су му погинула. Милић је оступао до 
кра ј Пиве. Прихваћао на ј теже задатке народноосло-
бодилачке власти и Партије, и све је те задатке из-
вршавао као стари ратник и човјек преко очекива-
ња. Милићев млин је био магацин партизански. 
Његови су синови врло храбри били, јер су личили 
на оца. Имало је и других породица које су учество-
вале у току народноослободилачког рата из Кошу-
тића. Добар број у партизане је учествовао из Кошу-
тића. Многи су били на страни четника али су 
1944. године у новембру мјесецу и децембру мјесецу 
сви су пошли у партизанске бригаде. 

Митар је био у партизанима мајор партизански, 
његов брат Васо Цимбаљевић погинуо је у Девету 
црногорску бригаду, Цимбаљевић Бато је добровољ-
но отишао 1944. године и постао официр, његов брат 
је исто пошао добровољно у партизане Милутин 
Цимбаљевић. Много има још људи који су погинули 
из Кошутића у нашим јединицама који су добро-
вољно отишли имамо и случај Ивана Вучелића, 
којега су објесили Њемци или усташе у Загребу као 
једног напредног омладинца, тако је та њихова група 
разоткривена и њега су у Загребу Њемци објесили. 
Он је као ученик одио код свога стрица тамо неки 
занат да учи и тако је тамо страдао. 

Миљан Бабовић исто тако један стари човек био 
је одборник у село Кошутиће, имали смо и многе 
старије жене које су биле и одборници и у А Ф Ж 
као што су Маша Ђерковић, па Милева Ђерковић, 
па смо имали Дару Цимбаљевић и она је радила у 
организацији А Ф Ж , било их је више, али ових се 
сјећам. 

М. Миљанов Бабовић: 

Сјећам се Устанка на Талијане у Андријевицу. 
Почели смо да косимо ливаду кад стиже глас да се 
диже Устанак. Ми смо косе бацили одмах. Мој отац 
Миљан, ја и брат од стрица Душан Бабовић избјег-
лица из Пећи. Ми смо одмах кренули скупило се 
читаво село, прикључили смо се устаницима. То се 
одиграло брзо и било је добро. Послије пошто су 
Италијани поново заузели Андријевицу тога не 
прође пуно времена ето ти окупаторска казнена 
експедиција и наступи по свим селима. Траже оруж-
је које је одузето од Италијана. 

У устанку се истакла кућа Милића Ђерковића, 
кућа Јока Мирашева Бабовића, Нова Цимбаљевића, 
Микаила Цимбаљевића, Васа Цимбаљевића, Радо-
сава Цимбаљевића Баша и Митра Цимбаљевића и 
наша кућа. У току НОБ прилазили су и други. Њ и х 
седам или осам су погинули као борци у партизан-
ским јединицама. Велики број породица помагале су 
партизанску борбу. Миро Ђерковић и жена му Ста-
ница су погинули првих дана рата. После 1944. годи-
не добар број омладине је пошао у партизане. 
Кошутићи се није разликовао од осталих села. 
Вујадин Царић, Милић Јововић, Ђуро Цамић, све су 



то добри сарадници НОБ. Миливоје за вријеме рата 
био је курир послије је био стално код Тита на 
„Галебу" постао је официр. Божидар Цимбаљевић 
је и данас официр, Богдан Ђорђа Ђерковића, Андри-
ја је у бригаду рањаван, и његова мајка Маша она 
је била одборник А Ф Ж , Милева Ђерковић такође, 
Дара Вучељић и она, купила је те добровољне 
прилоге. 

Италијани су послали поруку селу Кошутиће да 
ће га попалити ако не врати талијанско оружје 
одузето у Устанку. Читаво село је скупљало оружје 
код куће Синана Вућељића. Људи дошли бацали 
пушке, по имену Марково ни Јанково него све на 
једну гомилу. Шта ће сад са оружјем Миљан Бабо-
вић каже : нађите ми два коња ја ћу да оћерам, 
испред села. Мајо Вучељић к а ж е вала Миљане ја 
тебе самог пустити нећу у руке талијанске, но идем 
и ја с том па ако ти погинеш нека гинем и ја. 

Натоварише оружје и поћераше за Андријевицу. 
Италијани како су почели да их сретају загледали 
су у товар, препознавали су своје пушке, говорећи 
ово је моја, ово је моја пушка. Талијани су вршили 
и даље притисак говорећи није ово цијело оружје 
дајте још оружја . 

Миљан је заварао траг и Италијанима рекао, ми 
данас по други пут предајемо оружје. 

Мијо Фатић: 

КОШУТИЋИ 

У селу Кошутиће у прво вријеме доста је отишло 
у партизане, касније је тога било много више. Неки 
су присилно били мобилисани и у четничке редове. 
Изразит је примјер куће Милића Дерковића, који је 
био један угледни човјек и ратник у првим ратовима 
а и у овом рату се показао и дао и себе, своје имање 
и своју породицу за нашу револуцију, за једну 
општу ствар. Кућа Миљана Бабовића, Мираша Б а -
бовића, Вујадина Гарића, Милића Јововића, Марије 
Јововић онда и кућа Јока Нововића, Нова Цимбаље-
вића, све су то партизанске породице. Шћер Нова 
Цимбаљевића радила је као одборник А Ф Ж , и учи-
њела велики допринос НОБ-у са својим радом и 
залагањем, купљењем добровољног прилога, органи-
зовањем жена, организовањем омладине. Миличко 
Цимбаљевић био је у народној милицији и његов 
брат Милутин као заменик команданта батаљона 
погинуо је у бригаду. Кућа Марије Маше Ђерковић, 
са њеном дјецом, Радосав-Башо Цимбаљевић, Милева 
Ђерковић жена Драгићева, без разлике што је 
Драгић ишао у Србију у четнике, она је остала, 
била је у одбору А Ф Ж - а , врло активна, радила 
прикупљала прилоге и све што је могла она је чи-
њела за народноослободилачки покрет. 

Миличко Цимбаљевић 

У Кошутиће има доста породица које су радиле 
и давале све што су могле за данашњицу и помагале 
народноослободилачку војску. Већ као и што сами 
знате ту ни један није отишао у бригаду мобилисан 
сви су добровољно отишли. Прво синови Милића 
Ђерковића отишли су добровољно. Друго ови баш 
рођак наш Цимбаљевић Драгутин, он нема без једну 
сестру Мирку отишао је добровољно млад, он је био 
у Четврту црногорску бригаду, отишао је као дијете. 
Милутин Цимбаљевић радио је неко вријеме у по-

задину, али он није хтео да остане и једанпут је 
рекао ја да идем у бригаду. Отишао је у бригаду био 
је командир чете. Погинуо је као заменик командан-
та батаљона. 

Васо Јекић отишао је у НО војску. Синови Ву ја -
дина Вујовића, Стојан и Иво Вујовић отишли су 
добровољно син Јока Нововића је био мобилисан од 
четника. Успио је негде у Србији да пребјегне у пар-
тизане. Кућа Милића Јововића покојни Муса он је 
радио у УДБ-и за Црну Гору. Као вредан и угледан 
комуниста, онда Владо Јововић био је запажен као 
одличан омладинац. Богдан Нововић исто тако јавио 
се добровољно, и сви су добровољно отишли. Двије 
истакнуте породице биле су куће Милића Ђерковића 
и Миљана Бабовића. 

Кућа Маше Ђерковић била је изразито напредна, 
помагала је НОБ и Маша и Андрија Ђерковић. Ми-
лева Драгићева, она је радила и помагала и прела и 
ткала и купила добровољне прилоге вуну, чарапе и 
друго. Маша, Милева и Дара и онда је била Мирка 
Цимбаљевић сад је Бабовић, Зора Бабовић, биле су 
врло активне и све су помагале као да су биле у 
бригади. У првом НО одбору у Кошутиће били су 
Милић Ђерковић, Миљан Бабовић, Бата Цимба-
љевић. 

Др Мишо Лепосавић: 

Б О Р Б А ЗА АНДРИЈЕВИЦУ 

У дубоком сјећању ми је остао дан 17. јули. Тада 
сам имао 14 година. Можда сам мало касније устао, 
али, сјећам се, или ме је неко пробудио, видео сам 
некакву гужву, некакво узбуђење на оном нашем 
Лазу, ту се нашао Драшко, Саво, Милић, Милован 
Лепосавић, галама на Броду, дозивање из Кошутића, 
из Дулипоља, и видео сам да се нешто значајно 
дешава. Пошто ми се отац и мајка нису нашли ту 
код куће у Коњухе, већ је ма јка била код деде и 
бабе на Ланиште, а за оца не знам тачно где је био 
тог дана, можда у Иванграду или Беране. Сишли 
смо на Брод, ту је било пуно народа и дјеце. Кре -
нули смо поред Бабовића кућа па према Пеовима. 
Стигли смо негде испод Пеова близу оног где се са-
бор одржава, ту је баш стан овог нашег Богдана 
Лепосавића. Сјећам се били су Ђоко и Драгомир 
Бабовић. Био је Спасоје или Ђедо, или неко други, 
који се нечим истицао. Видео сам да су в а ж н и људи. 
Знам да су говорили нама деци „да нас послушате, 
да одете натраг до Платна, тако се зове то место, 
и да сачекате ове из Јапана и да им к а ж е т е да иду 
у том и том правцу, не сећам се у ком правцу, и ми 
смо се вратили натраг, а она гомила је отишла преко 
Пеова, не знам тачно ко је био та ј који нам је то 
рекао. Ми смо сачекали њих и тако смо им рекли, 
а ми се вратили за овим. Стрчали смо у Божиће, 
сјећам се код Божића у један поток настала је 
пуцњава, урнебес. Ми смо дошли с горње стране где 
је било оно брдашце изнад Андријевице, било је 
пошумљено и стрчали смо доље у Андријевицу. Ту 
сам се непосредно нашао кад је Леко Зоговић, мој 
иначе тетак, рањен и онда су га двојица носили и ја 
сам прискочио и Драгомир и сместили смо га иза 
једне куће. Видео сам како Италијани показују неку 
белу заставицу као мараму. Повици „ура", ја и Дра-
гомир смо се затрчали не би ли ухватили неки пиш-
тољ или какву пушку. Упали смо у ону зграду к а р а -
бињерије и нашли смо један пиштољ и једну малу 
пушку с оним ножићем. Драгомир вели — да ј то 



мени, ти имаш пиштољ, кад стигоше ови други, оте-
ше нам оно, ја еам се отимао, хоћеш врага, поку-
пише нам све, ми остадосмо без ишта. Изађемо од 
жалости напоље и гледамо. Гледам ја, неке људе 
знам, послије се појавио Ферута Вучељић, који је 
иначе опет мој тетак. Видим у дворишту некаква 
гужва, скупили Италијане, раздва ја ју Италијане на 
једну страну, фашисте на другу етрану, краљеву 
војску на трећу, неки трче, клекли на колена и ваде 
некакве новчанике, мама мија, а овај Вучељић удара 
их чизмама. Чини ми се да су оне карабињере одмах 
одвојили и одведоше их у лугове. Ми се онако му-
вамо, народ по граду купи, узима што се узети може, 
хвата ју коње, мазге, неко жито беше тамо у џако-
вима, и то они купе. Ја и Драгомир се туда мувамо, 
ја сам потпуно заборавио на то да се нисам смио ту 
наћи. Спрема се једна група да иде за Иванград, 
добро се сећам, један камион доведоше, ставише 
даске на камион са задње стране и гурају један топ 
да га ставе горе. Пошто су даске наслоњене нико не 
мисли да ће даске да прекрену. И тако тај топ спа-
де, двојицу раскрвави, нас двојица се смејемо. Лека 
одведоше код доктора Коберизе. Коберзита к а ж е — 
не може преживети, носите га кући. Ж а о ми га. У 
тој општој гужви, ту је био Б а ј о Масловарић, ту је 
био онај што га бомба убила па остао слеп, Дубак, 
све наши другови који су завршили четврти разред 
гимназије и ту се сви скупили, гледамо, нечему се 
радујемо, мада ништа не разумемо. Ми онако важни, 
хтели смо да дођемо до неке пушке или пиштоља, 
али нас то није допало. У томе се појави мој отац, 
кад сам га видео, по изразу лица видео сам му распо-
ложење и ја сам се укочио. Он је пришао мени, 
откуд ти овде, и отерао ме кући. Ја збришем, Драго-
мир се сакрио и ми онако поред зграда и стигнемо 
код к а ф а н е Груја Драговића. Ту су носила правили 
за Лека. Ставише га на носила и сад кренемо ми за 
Коњухе, за Ђулиће, Ту и нека торба са газом и 
завојима, ту и Јелица, тетка ми се нашла, жена му, 
и стигли смо на Ланиште, и сад је Леко инсистирао 
да се ја налазим поред њега, да му донесем воде и 
ја сам га превијао. Како је он преживео, то мени 
данас као лекару уопште није јасно. Њему је метак 
прошао у близини пупка, па изашао близу кичме. 
Логично би било да је неко црево, како ми то к а ж е -
мо, окрзнуо, али пошто је био гладан, а ја знам да 
се црева измакну, улазна рана је била мала као 
нокат од малог прста, а излазна можда нешто више. 
После 15 дана устао је на ноге. Он је био за мене 
херој. 

Други моменат ми је исто тако значајан. Послије 
не знам колико је времена прошло, једно јутро из 
сна сам пробуђен и неки врисак је био, излетео сам 
напоље, кад кра ј наше куће група Италијана, један 
с брадом носи сабљу, комунист, комунист виче, ми 
се стисли, баба ми је ту била, био ми је и отац, мајка 
и остала деца. Не знам ко је први успоставио кон-
такт с њима. Знам да су ј едни улетели у куће, други 
су почели да хвата ју кокошке нешто касније, чуо 
сам где к а ж е баба — куку, запалише кућу кума 
Радеву, кума Влајкову. Послије сам видео пламен, 
у међувремену је запаљена кућа Перути, ухватили 
су му брата код куће, одвели су га и стрељали. Сје-
ћам се, пљачкали су, мом оцу су узели прибор за 
бријање, он је интервенисао, кокошке неке су поби-
ли, понели су чарапе и још неке ствари су однели. 
Дошли су са упереним пушкама, а после видео сам 
како мајсторски лове кокошке. Узме неко дрво и 
удари је по ногама, после ухвати и веже по две и 

пребаци преко рамена, и после су отишли доле 
према Броду. 

Било је уочи бадњег дана увече. Ми смо имали 
једну велику лампу и доста гаса, и често су се скуп-
љале жене из села код нас да нешто раде. Те вече-
ри су дошле код нас жене из комшилука. Била је 
Мара, жена Радомира Кочановића, њена једна ћерка 
и једна девојка од Бабовића, мислим Радованова, 
браћа су јој била, и био је Драшко, стриц ми, чија 
је кућа одмах до наше. Знам да смо се спремали да 
идемо на неки збор или на неку конференцију, не 
знам шта је то било. Мени је било дато право да се 
и ја мешам са старијима и отац је рекао да ћу и ја 
да идем. Ја сам се већ био спремио, а отац је обувао 
ципеле и таман смо требали да кренемо, мислим да 
је био неки збор. Говорило се да долази неки руко-
водилац, реч је била о Саву Брковићу. Било је по-
слије 6 увече, мој стриц Саво тврди да је било 10 
минута до 7, тек смо чули некакву експлозију. Неко 
је упитао — шта је ово, отац је повикао — тишина. 
Тата је био артиљеријски резервни официр, у Книну 
га је затекао рат. Мислим да је рекао — то ће се 
поновити. Ми смо се умирили. Колико је та тишина 
трајала, не могу тачно проценити, али неколико се-
кунди поново је дошло до експлозије, пукло је не-
што тако да је наступио мрак и ја сам махинално 
скочио са столице на којој сам седео и изашао на 
ајат. На а јату сам нагазио на нешто, видим да је 
чељаде, видим да ми је сестра, она је пре мене изаш-
ла напоље. Мене је тог момента заболео стомак, ни-
сам схватио шта је, али сам ухватио сестру, она је 
давала знаке живота, пришао је Саво, стриц ми, 
чини ми се, и унијели смо је натраг унутра. К а д смо 
ушли унутра мрак је био. Пошто је шпорет био зало-
жен, ја сам отворио шпорет да се од њега види и 
видео сам да леже ове две девојке, ова Бабовића и 
ова Радомира Кочановића. Мој најмлађи брат од 
4 године, мајка ми је шила за машином и знам да ми 
је рекла — видиш да пуцају у кућу, затвори шпорет 
и поново је спустила главу. Видео сам и лампу која 
је пала са зида, није била сломљена. Чини ми се да. 
је Саво помогао да упалимо ту лампу. Пришао ми 
је брат који ми је рекао — види бато где ме је пого-
дило. Ја сам погледао и видео сам рану ту негде 
испод кључњаче, а позади му је онако како он дише 
кркљало. Тата је седео на кревету, био је рањен, 
доња вилица му је била одвојена, а у погледу трбуха 
црева су била у величини црногорске капе изашла. 
Мајку сам видео да је расечена и то је све чега се 
ја сјећам. Тада сам се онесвестио и пробудио сам се 
у кући Драшковој. У једном кревету Драшко, јер је 
и он био рањен, у другом кревету сам био ја. Ту су 
биле Нета, Цола, Трифунова ма јка и сестра, и онда 
сам почео да гледам. На моменте сам опет падао у 
бесвеоно стање, тако да ни дан данас не чујем на 
једно уво, ј ер ми је бубна опна тада страдала. Када 
је требало мајка, два брата и сестра да буду сахра-
њени, пошто су они умрли, рекли су ми да је Бошко, 
најмлађи од 4 године, на месту остао мртав, њега 
сам видео. После њега умрла ми је сестра Деса, 
имала је повреде у трбуху, онда је умро Чеда, па је 
тек ма јка умрла. Тата је живео још 24 часа, па је и 
он после тога сахрањен. Ја нисам био на сахрани, 
нити сам присуствовао жалби. Послије тога су ме 
пренели у кућу Спасоја Лепосавића и тамо сам 
остао пуних два и по месеца. Те моје ране, ни једна 
није била смргоносна, али их је било једно 23, тако 
да су и сада остали велики ожиљци. И данас носим 
2—3 гелера. Послије сам као медицинар размишљао 
о томе и закључио сам да је то стигло до трбушне 



марамице. Долазио је код мене неки апсолвент ме-
дицине, ко ји се нашао код стрине Милке, ко ја је 
неки род са њим. Он је дошао, знам да је плакао, 
грлио ме, испрао ми ране неком ракијом, неке крпе 
су тамо к у в а л и и превијао ме је. Долазио је један 
из Б о ж и ћ а , мислим да је био неки санитет, не знам 
како се звао. Правили су ми неке мелеме. Иначе, 
знам послије из приче, ја сам у то време био страш-
но одсутан, па сам се после интересовао, ј ер сам 
ја целу годину малтене био у неком стању бунила. 
То је било 5. ј ануара 1942. год. 

Рекао бих о Р а ј к у једну ствар ко ја је врло инте-
ресантна. 

Накнадно су ми причали да су одмах дошли они 
на јближи. То су били Лепосавићи Милић, Милован, 
ови доле Алексићи, Кочановићи. Девојку Радоми-
рову су понели у Беране. Код мене је долазио пре 
неколико дана један Дедовић, ко ји ми је рекао за 
моју сестру кад је умрла у Андријевици: носили смо 
је натраг по оном снегу у Коњухе , а извукли смо се 
из блока, мислећи да ће на п е р и ф е р и ј и вароши да 
нас прихвате. 

Пола сата после наше трагедије дошао је Милић 
Кељановић са групом партизана код наше бомбардо-
ване куће и уништене породице. Одржао је говор и 
рекао да ће партизани осветити Миљанову породицу. 
Нешто касни је је дошло до борбе на Трешњевику , у 
ко јо ј је Милић погинуо. 

Дужност ми је да к а ж е м неколико ри јечи о Спа-
соју Лепосавићу. Б р а т Спасојев Васо ж и в и о је у 
К о њ у х е и оријентисао се за четнички покрет. Спа-
соје је прије рата био дипломирани електроинжењер, 
у априлском рату био је заробљен. Спасоје се ј ављао 
Васи писмима из логора у Немачкој . У свим писми-
ма, дискретно али јасно, и з ј а ш њ а в а о се као приста-
лица народноослободилачког покрета. У једном 
писму послатом Васу Спасоје је, поред осталог, пи-
сао: сад ће пролеће па ћете издигнут у планину и 
будите у супашу са Спасојем Ђаковићем, Тодором 
Војводићем. Васу је било јасно. То се писмо препри-
чавало у Коњухе . Ова писма Спасоја Лепосавића 
имала су велики утицај . 

Спасоје Ђаковић 

ЧЛАНОВИ ПК НА СМЕНУ 

Андријевица је по други пут ослобођена октобра 
1943. год. Јединице Другог корпуса су дошле до Ч а -
кора, становништво се раду је слободи. Четницима су 
биле тијесне шуме ЈБубана, Маргарите, Комова. Н а -
род их је анатемисао. Четничке породице престале су 
да буду база одбеглим четницима и нијесу хтеле да 
буду јатаци. Четници су били демаскирани као са-
радници окупатора. Момци и девојке из четничких 
ф а м и л и ј а ж е љ е л и су да иду у народноослободилач-
ку војску. Ни села ни планине четнике нијесу при-
мале. Страх и страва је наступила међу четницима. 
Шекуларске шуме, Виситор, Комови, све је то било 
преуско и премало, страх је четнике доводио до 
безумља. Панику су сијали, на силу мобилисани и 
непријатељском пропагандом заведени четници. 
Међу ове четнике имали смо наших активиста и 
опробаних сарадника, они су са радошћу посматрали 
ове изгубљене личности, ко ји су били руља и више 
личили на крдо стоке него на људе. Свак је свакоме 
био крив, свак је на сваког био љут. 

Тако ти силници из Б а р а Краљских , Лубнице, 
Матешева, Неретве сада су погнули главе, побацали 

оружје . Јединице НО војске су им разбиле кичму, 
народ их је презрео и одбацио. Нема ју куд. Н а п у -
стили су своју отаџбину када су постали сарадници 
ф а ш и с т и ч к и х хорди. Нејасно али истинито, нера -
зумљиво, али стварно, неке наше комшије , кумови, 
до јуче наши људи, у лицу четника посташе звери, 
упорни и дрски разбојници у борби против свог на -
рода, против своје браће, пријатеља, против својих 
ф а м и л и ј а , као во јници на јмрачни јег поробљивача у 
историји, посташе војници Хитлера и Мусолинија, 
ко ји поробише целу Европу. 

Андријевачким четницима дођоше у поход чет-
ници из околних срезова: бјелопољског, беранског, 
колаЈ^шшског и сви скупа суновратише се преко гра-
нице код0 Пренк Цаба, настанише се у Врмоши •— 
Албанија . 

Тада сам био политички секретар среског коми-
тета. Обавијештен сам да ће на састанак среског 
иартијског руководства доћи један или два члана 
покрајинског комитета. П о к р а ј и н с к и комитет је 
хтео да се детаљно упозна са политичком ситуацијом 
у андријевачком срезу са свим ратним проблемима 
ко ји су тада били актуелни. Не јасноћа је било на 
претек. Много оптужби у јесен 1941. и почетком 
1942. год. Изненађења се р е ђ а ј у м а ј а 1943. год., када 
се у овом срезу по јављује , опстаје, бори се и а ф и р -
мише Андри јевачки партизански батаљон, у далекој 
позадини партизанског фронта и један једини у 
Црној Гори. Обавијестио сам о састанку Бећа , ко ји 
је углавном боравио на територији Плава . Такође 
сам јавио и осталим члановима среског комитета. На 
састанку је требало чланове ПК детаљно обавије-
стити о политичкој ситуацији у срезу, односно раепо-
л о ж е њ у народа за ослободилачку борбу. Ја сам се 
припремио као референт . 

На састанак су дошла два члана П К : другарица 
Стана Томашевић и Вељко Мићуновић. В е љ к а сам 
добро познавао са Београдског универзитета, Стану 
до тада нијесам знао, али сам о њ о ј р а н и ј е чуо. 

Отворио сам састанак. Упознао чланове СК да су 
Стана и Вељко чланови ПК. Р и ј е ш и о сам да детаљно 
изложим политичку ситуацију, т акав став су ми 
претходно одобрили чланови СК. Вељка сам много 
цијенио и воЛио, па сам био слободан. Р е ф е р и с а о 
сам о политичкој ситуацији за свако село посебно. 
Износио рад петоколонаша и њихов утица ј по сели-
ма и местима као што су Андријевица, П л а в и Гу-
сиње. Такође сам упоредо говорио и о нашем ути-
ц а ј у у сваком селу односно сваком месту. Ж у р и о 
сам колико сам б р ж е могао, али је срез велики, в и ш е 
од 30 села, уз то две окупационе зоне: федералистичка 
— црногорска зона и „Велике Албаније" (Плав и 
Гусиње). Ниједно село ни је могло бити приказано 
мање од пола сата. Састанак се одужи. Уморише се 
чланови ПК, али се снађоше и договорише се да раде 
по смени. Послије 12 сати непрекидног т р а ј а њ а 
састанка, Вељко предложи Стани да она пође у 
ДРУгу собу и да се мало одмори и заспе. 

Послије мало одмора, долази Стана и ш а љ е Вељка 
да мало одрема. Састанак је тра ј ао пуних 18 часова. 
Б и л и су чланови ПК обавијештени и уморни, али 
задовољни. Б и л о је и ш а л а али много блискости и 
другарства. 

ЛОМОВИ ПАЈОВИЋА 

Погодно мјесто Црне Б а р е изнад Јошанице. Поред 
Ломова тече Перућица, зелена, чиста, извире испод 
литица Кома. Тамо се налази власник Ломова •— 



Милоња Пајовић. Сиромашан сељак, мало имање, ве-
лика породица, али богат поштењем и јунаштвом. 
Љети издигне са стоком у Ломове. Илегалцима је по-
годно мјесто за одржавање веза. Држали су се многи 
састанци у Ломове са комунистима из нашег и дру-
гих срезова. Овдје се одржавао и састанак месног 
комитета. Ту смо имали везу и са члановима покра-
јинског комитета, који су преко Комова долазили 
код нас. Милоња, стари и искусни ратник, печена 
чела. Четници су се тешко усуђивали да прођу у 
Ломове. Са Милоњом нема шале. Није му тешко да 
потегне пушку — ороз. 

Једнога дана била је Милица Мушикић и нас два 
илегалца у Ломове. Милоњу смо обавијестили. Дали 
смо му пушку и кренули даље. Милоња је рекао — 
нећете без ручка, морате чекати. То је Милоњин оби-
ча ј и тако се мора. Чекамо да Милоња донесе да 
нешто поједемо и да идемо. Ж а о нам је, јер ће они 
остати гладни. Милоња иде празних руку и мислимо 
да се нешто десило. Стан је насред повеће ливаде. 
У непосредној близини су колибе четника. Ајте у 
стан. Узмите 1по једно дрво на раме, рећи ће да је 
моја фамилија . Хоћу да ми гости ручају у кући, а то 
је овдје ова колиба, а не у шуми. 

Милица и нас двојица смо отишли у стан, добро 
ручали, распричали се и дуже остали. Много нас 
је долазило и пролазило. Милоња сигуран, исправан 
борац. 

Стајао је на мртвој партизанској стражи. Четни-
ци су му често пријетили. Милоња је одговарао као 
запета пушка: ја нијесам комуниста, крстим се, 
славим славу, али они који служе окупатору су ни-
каква вјера. Партизани су јунаци и родољуби, зато 
их волим. Милоња је с пушком друговао, али с 
пушком партизанском. 

МИЋКО БАБОВИЋ 

Тихи, скроман и миран сељак из Коњуха, не би, 
што оно народ каже, мрава згазио. Погодан комши-
ја, угледан човјек. Та ј благи Мићко, добре нарави, 
је у првим ратовима био бритка сабља. Кад се ра-
товало био је признати ратник. Када се војевало био 
је вођа. У миру добар комшија и искрени пријатељ. 
У НО рату одмах се декларисао као искрени сарад-
ник партизана. Често је говорио: „ајте соколови, 
млади сте и ћерајте ову италијанску поган, чувајте 
се четника, они су гори од окупатора". 

Дошао је Спасоје Ивановић, курир Покрајинског 
комитета код нас. Спасоје док је стигао код нас пу-
товао је два-три дана, изнурен и гладан, а уз то у 
годинама. Тодор Војводић-Ђедо и ја отпратили смо 
Спасоја да се врати преко Комова. Ђедо предложи 
да поведемо Спасоја код Мићка на вечеру. Мићков 
стан је у Мајанекој Ријеци. То је катун, стан до 
стана, има и четничких породица. Четници и овде 
праве засједе. Пођемо нас тројица. Мићко одмах до-
несе богату вечеру. Драги смо му ко рођена дјеца. 
Мило му је што му је дошао Спасоје, јер се они 
добро познају, побратими су. Мићко ратник, сужањ 
из логора у Надмеђеру за вријеме првог светског 
рата, зна шта је глад. Да би Ивановићу створио што 
бољу атмосферу, прича шале како Спасоје не би 
престао да једе. 

Мићко прича: знате људи, толико сам могао да 
поједем у првом свјетском рату, да не могу ни да 
сједим ни лежим, једино уз букву да се наслоним. 
Ивановић се насмеја, вала сам ти Мићко баш у 
таквој ситуацији. Очи су још гладне, гледам још 

плива ка јмак по вареници, а не могу ни једну ка-
шику више. 

Отишли смо на пут. Остао је Мићко чврст као 
дрен, постојан као Ком да чека друге партизанске 
курире и да прими пошту. По годинама стар, по 
спремности да ради за партизане, веома и стално 
млад. 

Зашто сам говорио са шљиве 

Срески комитет је одлучио да се формира Срески 
народноослободилачки одбор. Одређен је критеријум 
које грађане треба позвати на конференцију. По не-
колико представника сваког села, а такође и из 
Андријевице. Представници треба да буду угледни и 
ггознати људи. 

Богдан Нововић као политички секретар Среског 
комитета је био непосредни организатор. То значи 
доћи ће родољуби, али ће доћи и један број који 
нијесу спремни да сарађују са партизанима. То су 
интелектуалци који су имали одговорне функције у 
краљевини. Били су против устанка. Давали су са-
вете: рано је, треба сачекати савезнике, итд. 

Мјесто за одржавање конференције је одређено 
— Шљиве Веља Дедовића у непосредној близини 
Андријевице. На фронту за одбрану слободне тери-
•горије налазили су се комунисти. На конференцију 
су дошли они комунисти које је одредио МК. Кон-
ференција са радом је почела. 

Богдан Нововић је саопштио да данас треба да 
изаберемо срески народноослободилачки одбор. Бог-
дана су сви познавали. Богдан је правник, одличан 
говорник, већ тада искусни партијски радник. 

Богдан је говорио о народноослободилачкој 
власти, зашто је формирамо и какву функцију треба 
да одигра. Такође је нагласио ко треба да уђе у 
народноослободилачке одборе. Био је веома преци-
зан, потпуно јаеан, сасвим одређен. На овој конфе-
ренцији, поред неколико старих комуниста и родо-
љуба, присуствује један број познатих реакционера. 
Богдан је био веома обазрив, са изоштреним поли-
тичким осећајем за сарадњу. Од прилике је рекао 
следеће: 

„Народноослободилачке одборе формирамо да се 
ангажују, раде и брину за даљи развитак народно-
ослободилачке борбе, да се старају о снабдевању 
партизана на фронту, да воде бригу о исхрани ста-
новништва. У народноослободилачке одборе, па пре-
ма томе и у овај Срески народноослободилачки 
одбор, треба да изаберемо: учеснике устанка 
за ослобођење Андријевитде као и оне родољубе 
који се слажу и залажу за борбу за ослобође-
ње земље од окупатора. Ранија политичка припад-
ност, вјерско опредељење, национална припадност не 
могу и не смеју бити сметња да се буде одборник. 
Сваки од присутних као и они који су на фронту 
или другом партизанском задатку могу бити чланови 
Среског народноослободилачког одбора, под једним 
условом да су присталице народноослободилачке 
борбе." 

Ређали су се и други говорници. Појавили су се 
на позорници Милутин Јелић, бивши народни посла-
ник, Вуксан Бакић, апелациони судија, Вукић Ма-
словарић, инспектор оеновних школа и још неки 
други реакционери. Спремни и способни до дна 
душе, непријатељи партизана, напали су излагање 
друга Богдана Нововића. Једном речју, одбили су 
сарадњу. Вуксан Бакић био је најгрлатији. Позвао 



је присутне да одбаце комунистичку пропаганду и 
отприлике рекао ово: „Ми имамо власт, то је власт 
краља Петра и његове владе у Лондону. Треба од-
бацити сарадњу са комунистима, они хоће комуни-
стичку власт, а то је да сви једемо из једног казана, 
да се не прави разлика између супруге, сестре и 
ћерке, да порушимо цркве и друге наше светиње, 
да се одрекнемо вјере прадједовске, да немамо ништа 
своје него да је све тобож наше, да не постоји ни 
кум ни пријатељ, него да смо сви некакви другови". 

Вуксан Бакић, од прилике, наставља са овим 
ријечима: „Браћо Васојевићи, ви знате ко смо ми: 
Велимира Јојића и Милутина Јелића, бирали сте за 
народне посланике у краљев парламент и знате да 
су вас вјерно представљали. Знате Вукића Маслова-
рића, кроз чије основне школе су прошли најпозна-
тији људи нашег краја . Познајете Љуба Вуксано-
вића, помоћника министра аграра и праву сиротињ-
ску мајку. Знате још десетине људи са највећим 
положајима у краљевини, као и много виших и при-
знатих официра у краљевској војсци. Ми господо не 
треба да се дружимо са овом балавурдијом, овом 
пеленчади, слабим ђацима и слабим студентима и 
не само са њима, него и са сеоским чобанима. Браћо 
Васојевићи, ја Вуксан Бакић, унук чувеног Зарије 
Бакића, треба да будем друг овога (казује име јед-
ног познатог комунисте), чи ји дјед није вредио лулу 
дувана." Друг на кога се ово односило, иначе позна-
ти јунак и комуниста, чи ји су отац и дјед били 
борци у првим ратовима и као јунаци на фронту но-
сили ране од непријатељских куршума, занемео је, 
збунио се и сео, био је изненађен увредом и л а ж и 
Вуксана Бакића, адвоката, стотину пута препреденог 
непријатеља. Нашао сам се тада ту, на том мјесту, 
непознат, незавршени студент, посматрао сам овога 
друга, посматрао сам Вуксана Бакића, наступила је 
галама, није се чуло ништа. Да бих се чуо, попео сам 
се на шљиву и обратио се присутнима, а посебно 
Вуксану Бакићу, не штедећи речи, назвао сам га 
правим именом. У том дијалогу нијесам успио да 
будем на линији, како је то знао искусни Богдан. 

Вуксан Бакић није имао смелости од присутних 
Васојевића да се дотиче мог поријекла. Раз јарен као 
звијер, позвао је присутне да напусте збор, јер они 
овде немају шта да траже, сарађивати са комунисти-
ма значи себи потписати смртну пресуду. Ово су од 
прилике биле његове речи. Вуксан се дигао и напу-
стио збор, подизали су се и за њим пошли 7—8 при-
сутних. Тако је „чета мала", али одабраних петоколо-
наша напустила збор, а на овој конференцији у 
шљиве Веља Дедовића изабран срески народноосло-
бодилачки одбор. За председника среског одбора 
изабран је Мирко Вешовић. 

Реакцији су пропали планови, није им успјела 
завјера да преузму срески народноослободилачки 
одбор у своје руке. То им је успјело тек касније, 
када је окупатор заузео ослобођену Андријевицу. 
Формирали су срески одбор спаса, а за председника 
изабрали Љуба Вуксановића, чувеног окупаторског 
шпијуна. Срески одбор спаса ј( правио спискове 
родољуба које треба стрељати, сла.'и у логоре. 

Народноослободилачка борба ј° ове издајнике 
уништила. Сви су они нашли смрт као издајници. 
Историја је забележила светле ликове Богдана Но-
вовића, Бранка Делетића, Милића Кељановића, 
Гадула Јеврића и друге погинуле партизанске ју -
наке, који су се дивовски ухватили у коштац са 
овако јаком реакцијом. И остала је ружна уопомена 
на рад Вуксана Бакића и других петоколонаша, 

која ће остати у историји нашег кра ј а као највећа 
издаја коју нема ко да оплакује сем деморалисаних 
појединаца којима су спасили живот, па се љуте на 
све говорнике — и оне са шљиве и оне са ливаде. 

МАТЕШЕВО 

Кућу су нам запалили Италијани, послије устан-
ка када су казнене експедиције сејале смрт. Бројна 
породица остала је на улици. Родила нам се ћерка 
новембра 1941. године. Тада четници увелико кон-
тролишу терен. Павле Ђурашић из Заостра поручује 
да ће ухватити Милеву са ћерком. Страх је завладао. 
Нико да их прими. Новка и Мира су једине нашле 
храбрости и довеле их код себе. Партијско руковод-
ство доноси одлуку да их пребацим у Колашин 
преко Комова. Милана Перовића, као тешког рање-
ника, требало је пребацити преко Комова у Кола-
шин у партизанску болницу. Одлучено је да преба-
цим Милеву и ћерку, заједно са Миланом. Велики 
снијег. Ја сам носио и партизанску пошту за Сава 
Брковића. Стигли смо у Матешево, од умора нисам 
могао да стојим на ногама. Цео дан носио сам дете 
у наручју, старо месец дана, по снијегу високом два 
метра. Мијењао ме само брат Јакша. Нико да пипне 
пеленче. Све млади људи, нико ожењен, немају ро-
дитељски осећај. Предао сам Саву Брковићу пошту 
и сручио се као клада од умора. Није прошло ни 
пола сата, комееар батаљона Спасоје Ивановић ме 
зове да идем на стражу. Смена ми није дошла. 

Сутрадан јавим се Саву Брковићу да треба да се 
вратим за Коњухе да ли има поште. Саво ми к а ж е 
да морам да останем, дао ми је пошту да пошаљем. 
Саво је нагласио да ја познајем терен и људе и да 
очекују напад четника. То је било мишљење и Б а ј а 
Секулића. Ба јо ме познавао са београдског универ-
зитета. Ба јо је био 1938. године секретар партијске 
ћелије на Медицинском факултету. Послије њега ја 
сам дошао за секретара. Наређење је наређење, мо-
рао сам га извршити, поготово када се очекује за 
који дан борба са четницима. Није ми био пријатан 
овај останак, знао сам да ме један друг „чека" у за-
седи и пришиће ми нешто. Међутим, тада ја сам био 
само члан партијеке ћелије, иако сам дошао са д у ж -
ности секретара Среског комитета у Ђаковици. То је 
био случај и са другима, који су имали у другим 
местима такве или веће партијске функције . 

Направљен је покрет за Баре Краљевске. Били 
смо на положају. Послије пола ноћи сместило се нас 
око 40 у једној кући. Положај је држала друга је-
диница. У овој кући поред осталих били су Радуле 
Јеврић и мој брат Јакша. Нијесмо имали своју стра-
жу. Разданило се у велико. Гледамо кроз прозор 
нема партизана. Видимо четнике. Партизани су од-
ступили, нијесу нас позвали. Већина од ових парти-
зана у кући, нема оружје. Нашли смо се у незгодном 
положају. Одлучимо да се један провуче кроз чет-
нике и доведе у помоћ партизане, уколико га откри-
ју, да се поведе борба. 

Ја сам се јавио. Изашао сам, прошао кроз четни-
ке. Неко је питао ко је то тамо видите. Нису ме пре-
познали. Пробијао сам се и дошао у Матешево. Оба-
вијестио комесара батаљона Спасоја Ивановића и 
затражио да батаљон крене одмах да извуче ову 
групу партизана која је остала. Батаљон је одмах 
кренуо, ја сам пошао са њима. Четници још нијесу 
знали да се у тој кући налазе партизани. Сви смо се 
поново повлачили за Матешево. 



За неколико дана, четници су напали партизане 
на Матешеву. Цијелог дана Радуле Јеврић и ја били 
емо заједно са Савом Брковићем код шанца на брду 
Матешево, а Ј а к ш а на истом месту где смо ми били, 
био је на тешком митраљезу, тукући четничке поло-
ж а ј е од јутра до мрака, без смене. 

У вече, у сами сутон, када су четници јуришали 
да заузму партизански штаб, сишли смо Саво Брко-
вић, Радуле, ја и Ј а к ш а доле у штаб. Ј а к ш а је носио 
на леђима митраљез. Нашли смо Б а ј а Секулића у 
рову одакле туче четнике, који су се примакли на 
стотинак метара. Никога у штабу. Саво ми је дао да 
узмем архиву штаба тешку више од 30 кг да је пре-
баци преко Острвице. Наредних дана учествовао сам 
у борби, која се водила против четника у Речине и 
другим местима у Колашинском срезу. Када смо били 
код Коврена, позвао ме је Ђуро Меденица и саоп-
штио да је Окружни комитет одлучио да се вратим 
за Андријевачки срез, јер је ситуација тамо врло 
тешка. Од 70 чланова КП из Андријевичког парти-
занског батаљона у шуми је остало свега десет — 
петнаест другова. 

Ж а о ми је било да напустим јединице у којима 
сам нашао много другова са универзитета, а уз то 
још, ја нијесам живео као комуниста у Андријевач-
ком срезу све до капитулације, када смо дошли са 
Космета. Партијска директива се мора извршити, 
кренуо сам одмах без поговора. Дошао сам у ЈТубни-
це, а одатле возом у Токов Лаз. Нашао сам Бран-
ка Делетића, Б а ј а Јојића, Тодора Војводића, Милицу 
Мушикић, Радула Јеврића, Ђолу Бабовића, Радова-
на Лекића и Вељка Мартиновића. 

ЧЕТНИЧКА АРХИВА 

Друга далматинска бригада је ослободила Андри-
јевицу. Понашање бораца и руководилаца ове про-
слављене бригаде је људско и партизанско. Мудра 
је одлука што је ова бригада прва ушла у Андрије-
вицу. Народ је заволио бригаду. Организује се на-
родна власт. Имамо нешто више ратничког искуства. 
Проблеми су бројни. Задаци крупни. Требало је 
прихватити партизанску војску, која је дошла скоро 
на слободну територију, уз незнатне отпоре демора-
лисаних четника. Народ је прихватио народноосло-
бодилачку борбу као своју. Међутим, има посла. Тре-
ба чистити та шпијунска гнезда, која су прешла у 
дубоку илегалност. Председник народне управе 
„црногорске" владе под окриљем Немаца био је 
ЈБубо Вуксановић. На ову функцију дошао је по-
слије капитулације Италије. ЈБубо је живио у својој 
кући на Бандивића Мосту, код Андријевице. Ту је 
истакнути петоколонаш плео конце и организовао 
шпијунску мрежу. Требало му је открити траг али 
је било ђаволски тешко. Превејани петоколонаш, 
садиста и веома ангажовани сарадник окупатора, по 
расположењу и ангажовању исто колико и Дража 
Михаиловић. Због тога Немци га постављају за пред-
седника „црногорске" владе. 

Био сам за вријеме ослобођења Андријевице, као 
секретар Среског комитета, истовремено одговоран 
и за рад обавештајне службе. Без икаквог обаве-
штајног искуетва, али смо почели да радимо. Плани-
рао сам откривање рада ЈБуба Вуксановића. Сарад-
ници ЈБубови су побјегли са њим заједно. Интере-
совање смо развили, испитујемо, дознајемо реч по 
реч. Још нема ништа. Опустела је ЈБубова кућа. Зи -
дови не говоре, а имали би шта да кажу. У тој кући 
су мучили родољубе, тукли су их да к а ж у парти-

занске базе. То је била кућа страве и ужаса. Кућа у 
којој су се организовали договори прво са фашисти-
ма Италије, а онда Немачке. Ту се пило и банчило, 
оргијало, договарало. ЈБубо је убицама Бранка Деле-
тића и Б а ј а Јо јића тада дао здравицу од 100 литара 
ракије. Дознао сам ко зна за ЈБубове тајне. Већ је 
први корак учињен. Важан корак за откривање 
истине. Проверавам са више страна, да ли је податак 
тачан. Провере иду у прилог добијених обавештења. 
Шта даље, како почети, хоће ли успети. Тајне се 
поверавају чврстима не само оданима. Нијесмо до-
били ништа, ако не откријемо рад истакнутог изда ј -
ника. Како сараднике ЈБубове ухапсити, спречити 
их да не изврше самоубиство. Са чим почети причу. 
Шта ће их најпре сломити. Треба ли им дати пер-
спективу. Хоће ли нам вјеровати. Три дана сам раз -
мишљао, правио план, прекрајао, цртао, допуњавао, 
преслишавали се. Били смо на самом почетку, ни-
јесмо имали искуства. Вријеме одмиче, на посао се 
мора ићи, не сме се закаснити, нити брзо-плето ра-
дити. Мора се спојити стрпљење и ефикасан рад. 
Толико сам окупиран да сам велики број важних 
задатака одложио. Четврто јутро од сазнања, морам 
да почнем. Никоме не говорим. Обезбедио сам кон-
спирацију. Почео је разговор. Не знам коме је било 
теже мени или овом ЈБубовом пункту. Њ и х је страх 
да ће бити стрељани, мени да нећу успети. Решио 
сам да са овом девојком обавим посебан разговор. 
Рекао сам јој, вас је у цијелом срезу пет-шест тали-
јанских љубавница. Прије пар дана двије смо оши-
шали на јавној трибини у Андријевици, пред масом 
грађана, то ће се и теби десити. Пустио сам је да 
размишља у затвору једну ноћ. Сутрадан је рекла, 
убеђена да ћемо испунити обећање. Обећање се са-
стојало у томе да је нећемо шишати и остаће на 
слободи. Све је било готово. Архива је била укопана 
један и по метар у земљи. Нашли смо и доста новца. 
Обећање смо испунили. Није било шишања. Архива 
је била добро упакована у сандуцима. У архиви смо 
пронашли рад обавештајне службе четника у ције-
лом срезу. У архиви је било много осталог четничког 
материјала. 

Почетак добар. Неколико дана послије уласка 
партизана у Андријевицу 12. октобра 1943. године, 
имамо у рукама све окупаторске и четничке канале, 
пунктове, издаје, завере, договоре, споразуме, пла-
нове, обавештајне непријатељске извештаје. Извије-
стио сам секретара Окружног комитета друга Ђоку 
Пајковића. Било нам је лакше. Знали смо са ким 
имамо посла. Тајни обавештајни пунктови били су 
познати. Пронађена архива била је драгоцена, да 
упознамо онај други свијет, који није био бројан, 
али је био добро организован у борби против на-
родноослободилачке борбе. Засекли смо рез. Пета 
колона се ни је од тог ударца опоравила. Дала се у 
бјегство, главом без обзира. Час у Врмашу — Алба-
нија — преко Босне и Србије делимично дошла до 
Зиданог Моста и потонула, нестала, изгубила се, а 
оставила вечити траг издаје. 

О З Н А 

Седма офанзива бесни. Налазимо се у Андрије-
вици. У Срески комитет дође Б л а ж о Јовановић и 
Слободан Пенезић-Крцун. Б л а ж о је секретар ПК 
Црне Цоре. Крцуна познајем са универзитета у Бео-
граду. Са њима је још један партијски функционер 
Србије. Б л а ж о Јовановић ми с ногу каже : „Спреми 
се, ићи ћеш вечерас с нама авионом за Вис, постави-



ли смо те за руководиоца ОЗ Црне Горе, јер 
Вељко Мићуновић иде на другу дужност. „Немам 
шта да спремам. Сазовем чланове Среског комитета 
који су у Андријевици. Нијесу ми рекла ко ће после 
мене бити секретар Среског комитета. Договоримо се 
о послу и кажем им да идем са Блажом на Вис, али 
нијесам запазио на какву дужност. Иде се вечерас 
авионом са Овсина код Берана. Када смо пошли 
питам ја Крцуна, молим те какву дужност ја треба 
да примим, нијесам ни запамтио ни разумио. Крцун 
се насмеја гласно и к а ж е ОЗНА, али ми објасни да 
је то скраћеница — Одељења за заштиту на-
рода. Крцун ми рече да је и он постављен за руко-
водиоца ОЗН-е за Србију. Стигли смо те ноћи у 
Бари — Италија, а дан-два касније пошли смо 
на Вис. 

ИРВИ ПУТ САМ ВИДЕО ТИТА 

Послије Десанта на Дрвар, Тито и Врховни штаб 
налазе се на Вису. Седма офанзива у јеку. Јединице 
Другог корпуса на територији Андријевице. Парти-
зани су на Чакору. Руководиоци Корпуса саопштили 
су нам у Среском комитету да су добили наређење 
од Врховног штаба да Корпус крене за Србију у 
помоћ партизанима Србије који су водили тешке 
борбе. 

Пд одлуци ПК са Блажом стигао сам на Вис. Од 
познатих нашао сам Ж и в к а Живковића и Мирка 
Нововића. Долазе руководиоци код Тита на реферат. 
Дошли су чланови ПК Србије, друг Б л а ж о Јовано-
вић из Црне Горе, Темпо из Македоније, Милентије 
из Барија . Тито их је позвао на ручак у Пећину. 
Позвали су Крцуна и мене. Први пут видим Тита. 
Ништа не чујем, само Тита гледам, отсутан од свега 
другог иако се говори о свему — борбама, победама, 
тешкоћама. Тито је на челу трпезе. Мало касније 
курир доноси депешу другу Кардељу. Друг Кардељ 
устаје и доноси Титу. Тито, гласно диктира да сви 
чују, Пеко да крене одмах са Корпусом за Србију. 

Било ми је све јасно, али и много јасније него до 
тада. Тито је свуда где се води борба за слободу и 
командује свим биткама. 

НАЂИЈА ХАРЛАЋ 

Пета офанзива бесни. Милева долази код нас у 
андријевички срез. Сада је први пут после растанка 
видим. Нијесам имао обавештења, да ли је она жива, 
шта је са ћерком. Прича да је веома болесна. На 
Сућеској Немци су јој заробили Слободанку, на два-
десетак метара од ње. Убили су коње и ранили бол-
ничарку, која је тада носила Слободанку. Она се 
извукла и дошла. Остала је на терену код неких 
пријатеља. Шеста офанзива је увелико почела. Ве-
лики збјег из среза креће се са војском. Био сам 
секретар Среског комитета. Тада долази на наш са-
станак Ђоко Пајковић, мислим да је већ тада био 
организациони секретар ПК, али не знам тачно. 
Ђоко на састанку говори о политичкој ситуацији, 
о нашим партизанским снагама да су јаке и бројне, 
о слободној територији и другим актуелним пита-
њима народноослободилачке борбе. Тада нам је Ђоко 
саопштио да ће се садањи Окружни комитет повући 
са јединицама и саопштава да је Спасоје Ђаковић 
наименован за секретара Окружног комитета. Кре -
ћем и ја с војском. Ишао сам до Лубница. Била је 
са мном Милева. Тражила је да остане са мном. Није 

била јасна. Нијесам је разумио. Рекао сам јо ј да 
сам добио нову дужност и терен је велики. Пошао 
сам код Саве Јоксимовића и Тодора Војводића-Ђеда 
и замолио их да Милеву добро пазе, болесна је. Вида 
Шошкића сам такође замолио да Милеву припази 
и пружи јој помоћ. Крутост је заменила пажњу. На 
растанку Милева ми је стављала у аманет ако оста-
нем ж и в да морам пронаћи Слободанку. Можда је 
жива, можда је немачки џелати нијесу убили. Ра -
стали смо се и кад сам био далеко двадесетак метара, 
Милева уздрхталим гласом виче „тражићеш Слобо-
данку". 

Рат још траје. Налазим се у Приштини. Добијам 
поруку од мајке Милутина Лакићевића: Слободанка 
је жива, била је са мном у логору у Фочи, дошао је 
усташа и понео је са собом, где, не знам. Тражио сам 
је целе 1945. и 1946. године свуда, али ни трага ни 
гласа. Био сам у УДБИ, умео сам да тражим, имао 
само добре везе, али Слободанке нема. У пролеће 
1947. године добијем писмо од супруге Спаса Марко-
вића, учитељице из Сарајева. Добро би било да 
дођеш, мислим да је твоја ћерка у једној породици 
овде. Спасо је из Витомирице код Пећи четврти брат 
из породице Марковић, који су погинули као борци 
НОР-а: Видак, Милован, Спасо и Драгић. 

Идем у Сарајево. Учитељица зна где играју деца. 
Сваки дан је ту Нађија Харлаћ. Претпоставља да 
се ради о мојој ћерки, али није сигурна. Психички 
ме припрема, као искусни педагог. Слободанкина 
помајка сваки дан је чува док се она игра. Седи код 
својих пријатеља и гледа је са прозора да јој ко не 
отме ћерку. Дали су јој име Нађија. Похађа вјерску 
школу Мејтеб. Њ е н нови 1отац се зове Халил Харлаћ. 

Ћерка Халиловог брата је учитељица и члан 
КПЈ . Ж и в и код Халила, она је Слободанки „проту-
рила кроз уши" да је партизанско дијете, да су јо ј 
родитељи правници, можда је неко од њих жив. 
Дијете је чувало та јну од Халила и помајке. Чува 
је сигурно и чврсто. Халил и његова супруга су 
поштена фамилија , Халил је био насилно мобилисан 
од стране окупатора. Држали су Слободанку као 
„мало воде на длану". 

Нашли смо дјецу да се играју. Другарица Марко-
вић показује ми девојчицу и к а ж е мислим да је то 
Слободанка. Нисам јој ни пришао, видео сам да то 
није моја ћерка. Окренуо сам се према другој деци 
и угледао једну бледуњаву девојчицу дугачке косе, 
савијене плетенице које су допирале до чланака. На 
њој хаљиница — „џуда" — дугачка до земље. При-
трчао сам јој, узео је у наручје, сигуран да је Сло-
боданка иако је имала три мјесеца када сам је по-
следњи пут видио, а сада је одрасла скоро седам 
година. Дијете је почело да вришти. Помајка се 
појавила на прозор, почела са псовкама све што зна. 
Знала је доста. Вио сам у униформи. Морао сам да 
оставим Нађију и да се брзо повучем. Учитељица 
ме припремила да ће бити псовки. Пошли смо у 
УДБ-у за Сарајево. Руководилац је био Дане Олбина. 
Нијесам га раније познавао. Рекао сам ко сам и 
зашто сам дошао. Испричао сам и све то што се 
збило. Дане и сарадници су знали породицу. Знали 
су да је у тој породици учитељица члан К П Ј и да 
ће преко ње предузети потребне мере. Износио сам 
своје мишљење, да мислим да је то моја ћерка, али 
сам предложио да се изврши медицинска анализа 
крви, па како буде. 

Дане је послао два официра да доведу Нађију 
заједно са тетком — учитељицом. Довели су их. Када 
их је Дане видио, скочио је са столице и рекао 



„Пљунути отац" — готово је са анализом, личи оцу 
ко ј а ј е јајету. 

Халил се налази сто километара од Сарајева у 
некој здравственој екипи. Супруга Халилова шаље 
депешу. Сместио сам се у хотел, ту је и Слободанка 
са евојом тетом. Другови у Сарајеву су се заинтере-
совали. Звао ме и Мајо, организациони секретар ЦК. 
Слободанка је добила поклоне пун аутомобил, дали 
смо их Црвеном крсту. Негде око 21 чае долази Х а -
лил, улази у собу хотела, види Нађију на кревету 
међу њеним играчкама близу мене, држећи лакат да 
је не додирнем. Халил је стао, погледао и пао на 
патос онесвешћен. Било ми је тешко. Разумио сам га, 
али Халил ни је разумио мене. Отац сам, Слободанка 
је моја ћерка, а по патњи и мукама мој ратни друг. 
У ушима ми звони последња порука Милевина: 
„Нађи Слободанку". 

ИЗБЈЕГЛИЦЕ 

Окупацију 1941. год. је сваки наш грађанин осје-
тио као своју несрећу, за коју је он био понајмање 
крив. Избјеглице, како су звали повратнике из Ме-
тохије, задесила је и друга несрећа, остали су без 
крова над главом. У већини насељеничких породица 
у Метохији жене су остале саме са дјецом, јер су 
очеви били заробљени или су б јежали остављајући 
породице. Само онај који је преживео те дане може 
да се подсјећа на ужасне људске трагедије и њихове 
судбине. Уз Руговску клисуру хрлиле су стотине и 
хиљаде породица према Црној Гори пјешице и без 
икаквих средстава за живот. Међу њима било је 
много мајки са троје и више дјеце, која нијесу могла 
да издрже та ј тежак пут, пут у неизвјесност. Својим 
очима сам гледао како немоћна мајка баца у ријеку 
Бистрицу своје дијете, да би могла ношењем да 
спаси осталу дјецу. С надљудским напорима пењале 
су се уз врлетни Чакор, преко њега и даље кроз Ва-
сојевиће, лута јући без игдје ичега. У свом старом 
завичају нијесу ништа имали од имовине, јер је 
било све продато за вријеме насељења у Метохији. 
Враћа јући се у завичај сви су размишљали гдје ће 
ко моћи да се склони, ослањајући се, у првом реду, 
на родбину. У тако суровом времену и новонасталим 
условима још једном је потенцирано оно неписано 
правило „три дана сваког госта доста". Избјеглице 
не само што су у селима биле на терету, већ је и 
окупатору сметало њихово присуство у селима, јер 
су знали да су ови учеетвовали у 13-то јулском 
устанку 1941. год. и да су сада дјеловали у средини 
к о ј а ј е б и л а под јаким утицајем КПЈ . Избјеглице ни-
јесу могле зарадити ништа да би издржали породицу. 
Ишли су од куће до куће да моле за 1 кг кукуруза, 
а један дио у тој невољи прихватио се још срамот-
нијег посла — ступио је у италијанску милицију да 
би за породицу обезбједио килограм „сите" и друге 
привилегије. У то вријеме дешавало се да у ј а к се-
стрићу не дозволи да засади цак кромпира у крче-
вини, да му земља не би „изгладнела" за идућу го-
дину. Партијска организација се нашла у тешком 
положају, јер је морала да нађе кров над главом 
многим породицама са нејаком дјецом и старцима. 
У највећем броју случајева те породице су при-
мали партијски активисти у своје домове и тамо су 
остајале док и овима није запријетила опасност да 
због тога и оне не остану без крова над главом. Јака 
хладноћа са дубоким снијегом 1941. год. натјерала је 
многе породице да потраже склониште испод буко-
вих стабала, пошто су биле у току ноћи бездушно 

истјеране из рођачких домова. Поново су морале да 
се боре за свој голи живот и опстанак. 

Окупатор, добро познавајући овакву ситуацију, 
искористио ју је за своје циљеве. Међу избјеглица-
ма су распространили вијест да ће им се омогућити 
повратак за Космет. У прво вријеме због њихове си-
гурности и лакше прехране биће смјештени у Пећ и 
Ђаковицу, а касније ће поћи на своја имања. У овак-
вој ситуацији код избјеглица се појавила лаковјер-
ност, која је својствена у тако тешким искушењима 
и отпочело је ј ављање за повратак. Према датом 
критеријуму партизанске породице нијесу имале 
право на повратак. Почели су да састављају списко-
ве повратника под покровитељством некаквог само-
званог комитета за избјеглице из Андријевице. Од-
ређен је и датум поласка за Пећ и Ђаковицу као и 
средства за пријевоз. 

У нашем кра ју ово се све збива у моменту када 
НОП слаби, под притиском окупатора и домаћих 
издајника. Последња група партизана била је при-
нуђена да се врати својим кућама, послије познатог 
случаја повратка 19-торице из Куча у кућу Богића 
Војводића. Другарица и двоје дјеце испод три године 
у селу не сме да их прими да преноће. Чак и наш 
кум, члан партије од 1937. год., саопштио нам је да 
морамо напустити његову кућу, да му не страда 
фамилија . Стари Никола узео је двоје дјеце, по киши 
и снијегу понио код нашег кућишта, јер су кућу 
Италијани запалили и сву ноћ освануо под буквом. 
Милосава код њих. Неке породице су се враћале за 
Пећ. Није било другог излаза него да се пребаци и 
моја породица. Ја и брат Јакша ријешимо да их 
пребацимо у Пећ, а ми да се вратимо. Када смо 
стигли у Пећ, одмах су нас лишили слободе. Цијела 
породица је доспјела у логор — у Будву. Логор је 
био под стражом у кругу касарне. 

Поступак са интернирцима од стране окупатора 
је био плански разрађен. Све је учињено да нас пси-
хички дотуку, да би се поколебали и пријавили да 
служимо у „националистичким" јединицама. Почела 
је пропаганда за формирање једне такве јединице. 
Тада смо дошли до закључка да је један број људи 
између нас дошао са циљем и у дослуху са окупато-
ром да разбију наше јединство, испољавајући то 
отворено. Сматрајући да им овај кра ј није поуздан, 
објединили су издајнике из наших редова и са те-
рена Будве формирали су „националистичку" једи-
ницу. У то вријеме код нас долази и неки Митровић, 
бивши официр ЈВ, да им политички објасни циљ 
формирања јединице. Из јашњавање за ступање у 
редове ове јединице морало је бити јавно, како би 
се извршио притисак и на оне породице које су им 
разбијале „јединство", како су то они називали. Као 
прва мјера, према онима који неће да ступе у једи-
нице било је забрањено примање следовања, исто-
времено пријетећи и репресалијама. То је била врло 
тешка ситуација. Ко није потписао списак, потписао 
је својој дјеци смртну пресуду. Ипак, морало се би-
рати између издаје или поштене смрти. У оваквој си-
туацији јавно се одриче ступања у ову јединицу неко-
лико мушких чланова из породица: Вукоте Влаховића, 
Николе Ђаковића, Митра Шћепановића, Радомира 
Милошевића, Стаке Крушчић, Радисава Јанкетића 
и др. На јгрлатији и на јактивнији у формирању ове 
јединице су били: синови Мира Фолира, Вукић Ла-
бан, браћа Стојановићи и још неколико њих. Поме-
нути су преузели командовање јединицом. Добили су 
сва права Мусолинијевих војника, плату и следова-
ње. Самим тим, логор се гаси. Јединица иде у „акци-



је", пљачка ју села по Паштровићима. Породице које 
се нијесу прикључиле овом покрету тешко се боре 
за опстанак. 

Међу овом групом која је остала одана НОП-у 
било је чланова и кандидата за чланове КПЈ, члано-
ва СКОЈ-а и других напредних људи и омладинаца. 
У овим условима формирали смо једну групу, која 
је редовно одржавала састанке и заузимала ставове 
по свим питањима. Била су два основна задатка: 
ометање и раскринкавање формирања квислиншких 
јединица и истовремено повезивање са присталица-
ма НОП-а на територији општине Будва. Та ј наш 
рад је имао доста успјеха, јер смо добар дио породица 
задржали на нашој страни. С друге стране, јавно 
смо жигосали пред народом пљачкање „национали-
ста" по селима Паштровића и Маина. Са тим је и 
углед наших породица растао, како међу логораши-
ма, тако и ван логора у народу. У почетку је било 
тешко остварити контакте из логора са народом, јер 
народ није знао да постоје међу нама двије политич-
ке струје. Захваљујући нама, члановима К П Ј и ско-
јевцима, неповјерење је савладано и ми смо на тој 
територији организовано радили за НОП. Слична си-
туација је била и у Бару и Петровцу. Народ у овом 
кра ју сву кривицу за пљачке је бацао на избјеглице, 
док ми то нијесмо раскринкали, указу јући да пљач-
ку врше само „националисти" избјеглице заједно са 
једномишљеницима са њихове територије. У овом 
периоду на јприје смо се повезали са породицом 
Стева Лукетића, а затим, преко њега, са групом која 
је илегално жив јела и радила на територији Паштро-
вића, посебно са друговима Јоком Боротом и Милом 
Медиговићем. Други канал везе одржавали смо пре-
ко Грбља са групом Илије Стојановића. За везу са 
сваком групом био је задужен по један од чланова 
К П Ј из наших редова, тј. из будванске групе. Ми 
смо инсистирали да им се прикључимо, али због 
тешких илегалних услова живота и рада они су то 
одбили сматрајући да је наш рад у том моменту ко-
риснији на терену са народом. За читаво ово вријеме 
преко њих смо се информисали о стању на ратиш-
тима у Европи и на нашем ратишту, користећи то 
за пропаганду у корист НОП-а у масама. 

„Националистичка" група, осјећајући наш рад, 
инсистирала је код Италијана да нас као и наше 
породице интернирају за Италију. Међутим, захва-
љујући тешкој ситуацији (искрцавање савезника и 
у Италији), у којој се налазила Италија, до тога није 
дошло. И ову ситуацију код Италијана смо користи-
ли за пропаганду у интересу НОП-а. Ради тога, 
илегално смо оформили борбену групу, која је тре-
бало да ступи у повољном моменту у акцију. Чим је 
створена ова ситуација, одмах смо са мјештанима 
локалне партизанске групе. У том периоду наша 
група је била ненаоружана и располагали смо само 
једним пиштољем. Да би се наоружали, организова-
ли смо заеједу у селу Лапчићи поред пута. Наишао 
је ускоро један италијански камионет од Цетиња са 
митраљезом на кабини са 15 војника са пушкама. 
Друг Марко Марковић је изашао са пиштољем испред 
камионета, а ми смо из заседе повикали „стој", иако 
нијесмо имали од оружја ништа. Видевши то, Ита-
лијани су се предали без испаљеног метка. Одмах за 
овим наишао ј е и д р у г и сличан камионет са поштом. 
И они су се предали без отпора. Том приликом заро-
били смо више оружја него што нам је моментално 
требало. Наоружала се читава група. 

Док смо се налазили у групама на територији 
Браића и Црмнице, наше породице су биле у Будви, 
држећи се добро и радећи за НОП. Имамо дивних 

примера и храброг држања из тог периода наших 
другарица и другова. 

Одласком у оперативне јединице НОВ-е третман 
наших породица се још више погоршао. Доласком 
Њемаца наши домаћи издајници су им доставили 
списак партизанских породица у редовима избјегли-
ца Космета. Настаје мучење тих породица и припре-
ма за интернирање за Њемачку. Сазнавши за ове 
намјере Њемаца, наше породице су се одмах скло-
ниле на територију Петровца и Бара. Међутим, њи-
хова борба за НОП није ни ту престала, већ са истим, 
ако не и већим, интензитетом наставила, само у још 
тежим условима. 

КУТИ 

Устанички дани 

Капитулација бивше Југославије, распад њене 
војске и неславан повратак кућама, унијели су не-
спокојство код омладине народа села Кути, које се 
налази на самој граници према Албанији. 

Иако је рат био кратак, у село се није вратио 
Војин Ђукић. Цогинуо је у борби против Италијана 
и заувијек остао негдје у врлетима Проклетија. 
Оставио је шесторо сирочади. Неки су се враћали 
са оружјем, неки б јежали да не падну у заробљени-
штво, али у главном до к р а ј а априла знало се ко је 
све погинуо, а ко пао у ропство, или избјегао из зем-
ље. Из села Кути је родом подморнички машински 
наредник Јагош Савовић, који је на подморници 
„Небојши" избјегао у Александрију. 

Кроз Андријевицу, среско мјесто коме је припа-
дало и село Кути, промарширали су Њемци, а затим 
дошли Италијани и запосјели варош с неколикосто-
тина војника. 

Одмах су се пронијеле вијести да Италијани ни-
кога не дирају, да дозвољавају улазак у варош, да 
су поставили рампе на улаз, али да не траже ни 
легитимације, нити било какве исправе. Прво из 
радозналости и са извјесним страхом и ми смо из 
Кути пошли у Андријевицу. Видјели смо италијан-
ске војнике и цаше бивше жандарме без оружја , 
како шетају и никога не дирају. Све остало било је 
по старом. Рекло би се да је чак било више „слобо-
де", састајања и разговора по кафанама него за ври-
јеме бивше државе. Чак смо и вијести с фронта пре-
писивали и препричавали за кафанским столовима, 
јер се нијесмо плашили жандарма, а Италијани ни-
јесу разумјели шта говоримо. Првих дана окупације 
циљ им је био да оставе добар утисак на народ. 

Међутим, да фашисти и црнокошуљаши, особито 
карабињери, нијесу за то вријеме мировали, већ 
прикупљали податке о напредним омладинцима и 
комунистима, показало се убрзо, а потврдила су и 
документа заплијењена за вријеме устанка. 

Да су уствари од самог доласка били окрутни и 
какве су стварне намјере имали, говоре њихови по-
ступци према појединцима које су већ у то вријеме 
хапсили и немилосрдно тукли у затворима, о чему 
су се брзо пронијели гласови. 

Италијанске власти замјењивале су новац бивше 
Југославије за лире, и то у одређеном року. Тих дана 
је било оних „нагорелих хиљадарки" из Никшића, 
које готово ништа нијесу вриједиле. У једној старој 
кући била је отворена мјењачница и народ је стајао 
у реду и чекао замјену, преко два сата чекања. Било 
ми је то криво, па изађох и стадох на чело реда, 
говорећи осталима да није право да ме два пута 
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враћа на зачеље. Тек што сам стао, кад се појави 
онај карабињер, ухвати ме снажно за раме и истрже 
из реда, псујући ме на италијанском. Доведе ме у 
једно ћоше чекаонице, нареди да ту чекам и пође да 
тражи помоћ да ме поведе у станицу. 

Чим он изађе, неке жене почеше да ми говоре: 
„Б ј ежи јадо, видиш да ћеш у затвор, он оде по ка -
рабињере да те поведу". Ја брзо провирих на врата 
и кад видјех да карабињера нема побјегох улицом 
која је водила низ беглук, па преко малог моста 
дохватих се Анџелата, успут се осврћући иде ли 
каква патрола за мном. Касније су ми причали да 
је онај карабињер довео патролу, да ме је тражио и 
тражио и тјерао оне који су остали у граду да му 
к а ж у гдје сам се сакрио. 

Из села Кути у ослобођењу Андријевице за ври-
јеме устанка, учествовали су тројица скојеваца: 
Миливоје Остојић, Божо Савовић и Радоња Савовић. 
Због удаљености села, није се знало тачно кад је 
одређен напад, па су ова три скојевца стигла кад су 
се неке групе већ биле пробиле у варош. Поелије 
тога није прошло ни пола сата, а читав италијански 
гарнизон од 200 војника, предао се. 

Чим је Устанак букнуо, фашистички окупатор 
организовао је прогон и убијање црногорског станов-
ништва које је било остало у Гусињу и околини. 
Убијено је више од десет људи, а остали су б јежали 
на ослобођену територију. 

У Кутима број избјеглица је, рачунајући и оне с 
Космета и ове из Гусиња, по домаћинствима готово 
двоструко премашио број кућа. Око 50 породица 
избјеглица нашло је кров у овом малом селу. Прије 
рата у Кутима живјело је свега тридесетак породица. 

На сектору Мурина — Плав, већ су снаге из Пла-
ва, подржане италијанским гарнизоном покушавале 
да заузму Андријевицу. Формиран је и фронт на 
Мурини и наше снаге посјеле су тамо положаје. 

Тих дана претпостављало се да могу услиједити 
напади непријатеља из Гусиња и Албаније преко 
Кути, да би олакшао стање својима на Мурини, па је 
наређено да одмах организујемо обезбјеђење с тог 
правца. Формиран је одред који је имао око 20 на-
оружаних бораца. У команди у Андријевици доби-

јали су један пушкомитраљез с довољно мунициЈе, 
а готово сви омладинци су имали пушке. Тајним гла-
сањем изабран је командир и организована је стра-
жарска и патролна служба. Преко дана посједали 
су се положаји када год су се појављивале кви-
слиншке снаге с правца Гусиња и Врмоше. 

По овлашћењу партизанске команде из Андрије-
вице, узети су кључеви жандармеријске станице у 
Кутима, гдје су раније били смјештени привремени 
и други жандари који нијесу имали стана у селу. 
Били су тамо неколико кревета и потпуно исправан 
телефон. Телефонску везу одржавали смо с нашом 
командом у Ђулићима, која је такође била посјела 
жандармеријску станицу. Неки сељаци су на све ово 
доста подозриво гледали, неки су говорили да ћемо 
им Италијане навући на главу, али је већина била 
на партизанској страни и подржавала нас. Из јав-
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потреби породица, јер се недостатак жита, као и 
увијек у овом пасивном крају, већ осјећао. Расподје-
ла је извршена веома добро. 

Међутим, јавиле су се тешкоће око примања по-
моћи. Неки су убацили паролу: „ко узме комунистич-
ко брашно одговараће пред Италијанима кад се вра-
те, као и сами комунисти". Други су говорили: „па 
то су наша дјеца, куд они ту и ми, ми смо се доста 
наживјели, па ако њих не буде нека и нас нестане". 
Побиједили су нужда и глад. Неки су одмах узели 
свој дио, неки су касније слали дјецу — али да нико 
не види — и тако су углавном сви примили своје 
следовање намирница из заплијењеног италијанског 
магацина. 

Обећање да ће ако устреба сви устати да бране 
село обистинило се, кад су у два три наврата вулне-
тари нагрнули из правца Липовице. Сви који су 
имали пушке били су спремни да се боре. Међу 
најактивније омладинце из овога одреда спадали су 
Станко Ђукић, Ранко Ћулафић , Миливоје Остојић, 
Милан Лалић, Божо Савовић, Вујица Ђукић и 
Павић Ђукић, који су и касније активно учествова-
ли у борбама. Командир је био Радоје Бабовић. 

Пробојем „фронта" на Мурини, повлачењем на-
ших снага у Зелетин и падом Андријевице у итали-
јанске руке, расформиран је одред у Кутима, а 
борци прикључени чети у Зелтину. 

Губитак магацина у Андријевици и недостатак 
намирница за исхрану чете, створило је велике бриге 
око снабдијевања. Било је нешто пшенице која се 
морала прво мљети, било је и нешто осталих намир-
ница, али се морало штедити. Било је тада другова 
који су хт јели да се у чети заведе „прави комуни-
зам" и да нико не може добити већи комад хљеба, 
меса, ма чега. Чак се вариво морало јести из шерпе 
једном кашиком: кашика се предаје другу до себе и 
тако редом, да би и вариво равномјерно добио сваки. 
То је касније укинуто. 

Напуштањем Кути и ступањем у чету, унеколико 
је олакшано стање и скинута одговорност одреда за 
обезбјеђење слободне територије с правца Албаније, 
али губитком Андријевице нису изгубљена села око 
ње. Италијани су се забарикадирали у вароши, огра-
дили су жицом и поставили „блокове" на улазима. 

Задатак чете био је да и даље настави рушење 
мостова, телефонских стубова и веза, откривају 
шпијуни и сарадници окупатора. Омладинци из 
Кути имали су још једног окупатора у селу. Пранк 
Цаљеву гарду, па је и веза са селом била извјесно 
вријеме прекинута. 

Поновна окупација Кути 

Послије јулског устанка Кути су доживјели још 
једну окупацију. Овога пута окупатор је била ф а ш и -
стичка Албанија. То је редак случај да у тако 
кратком времену једно мало село буде два пута оку-
пирано. На свака два становника један окупаторски 
војник. 

Кути су по старој турској државној граници при-
падале турској царевини све до Крушек (ко пет ки-
лометара) од села према Цецунима. Италијанском 
окупацијом Црне Горе и Албаније изгледа да. је 
дошло до разграничења „државних" граница између 
ових двију држава, па је село припадало Албанији. 
Она је полагала „право" на све територије у оквиру 
старе турске границе. Ондашњи комесар Црне Горе, 
Пирције Бироли, није се томе противио. Зато су не-

љивали су да ће у случају да из Албаније и Гусиња 
нападне Пранк Цаљо, заједно с партизанима давати 
отпор. Дисциплина је била на висини, а сваки зада-
так је извршаван без поговора. Исхрана је организо-
вана веома добро. Из команде у Андријевици сти-
зало је следовање — било је довољно брашна, ше-
ћера и макарона, а кување и печење хљеба органи-
зовано је у селу или се и то обављало у станици. 

У то вријеме образована је и прва власт у селу. 
Народни одбор од три члана. Одбор је добио дели-
катан задатак да изврши расподјелу намирница до-
бијених из магацина у Андријевици према стварној 
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гдје кра јем септембра 1941. године, у Кути ушле на-
оружане снаге Пранк Цаља, мајора бивше албанске 
војске, иначе фашисте, војног и племенског руко-
водиоца из Сјеверне Албаније. Био је секретар ф а -
шистичке организације за Сјеверну Албанију. 

Ушао је у село с војском која је имала око 100 бо-
раца опремљених италијанским оружјем. Већином 
су то били сељаци: католици из заграничне Врмоше 
и других села Сјеверне Албаније. Војна организа-
ција почивала је на староалбанским принципима 
барјактарства. Укупно је било пет барјактара. Сви 
су били потчињени Пран Цаљу, који је као мајор 
бивше Ахмед Зогове војске, био војнички образован. 
Истина, они су били и први окупатори који су до 
тада ступили у село, јер ни Нијемци ни Италијани 
приликом окупације ових крајева, а ни за вријеме 
Устанка, нијесу долазили у Куте. 

Чудна је то била војска, а још чуднији њихови 
наступи као окупатора. Док су се Италијани у својој 
пропаганди ослањали на „пријатељство" Црне Горе 
с краљем Емануилом и краљицом Јеленом, ћерком 
бившег краља Николе, Пранк Цаља се позивао на 
права из старотурских закона и посједовање плани-
на око села Кути, ко је наводно нису никада плаћене 
старим власницима Албанасима. Углавном, требало 
је показати силу свакоме ко би покушао да оспори 
право присвајања планина које су љети служиле за 
испашу стоке. Истовремено су обнављана поједина 
пријатељства и побратимства, па и стварана нова, 
уз „бесу" да се никоме ништа неће догодити ако буде 
поштовао нову власт. 

Неколико првих дана Пранк Цале боравио је са 
својом војском у селу, а затим је половину одвео а 
око 60 војника оставио у Кутима као посаду. Мало 
је ко од војника познавао наш језик, па је споразу-
мијевање текло преко тумача изабраних међу 
избјеглицама. Пошто је ово гранично село, већина 
сељака је разумјела понешто албански. 

Кад је ушао у село Пранк Цале сазвао је сељане 
и рекао да је његов улазак у Кути одобрио комесар 
с Цетиња, да село припада Албанији, а не Црној 
Гори, да су Пла и Гусиње саставни дио Албаније, те 
да ће и сељацима села Кути бити боље у Албанији 
у којој има доста жита, да је ту и Метохија и да не 
треба да брину за своју чељад, стоку и имање, која 
су њихова својина. Захтијевао је од сељака да буду 
мирни, да предају оружје, да истјерају комунисте из 
села и да им не дозволе улазак, да не ометају дола-
зак са стоком Албанасима у планине око села, обе-
ћава јући им при том сваку заштиту, пријатељство 
и помоћ. 

Војска је одмах разрезала реквизицију у месу. 
Преко кмета је захтијевала да се обезбјеђује месо у 
селу, а хљеб и остало ће набављати сами. Тако су 
сељаци морали по домаћинствима сваки дан давати 
једну овцу или двоје јагањаца, телад и друго. 

За смјештај војске тражили су да им се обезбиједи 
неколико кућа и ослободи школа, гдје и^ се на јвише 
смјестило. Извјесно вријеме их је било и у бившој 
жандармеријској станици, али су касније запосјели 
три-четири куће у селу. 

По уласку Албанаца у Кути, ми партизани смо 
морали напустити село и прећи у чету која се нала-



зила изнад Цецуна, а испод Зелетина. Редовно смо 
се обавијештавали о режиму који је завео нови оку-
патор. Албанци су се плашили партизана, па су се 
преко дана кретали групно, или у патролама, а ноћу 
су постављали страже. Међутим, нијесу вршили 
никакав терор, већ су настојали да стекну повјерење 
сељака. 

„Сјећам се једног дана кад сам добио задатак да 
из Зелетина дођем у село и да видим шта раде Мале-
сори, скинуо сам са себе све партизанске знаке и из 
једне кошаре на нашој ливади узео грабуљу, па је 
затурио преко рамена. У то вријеме кошене су отаве 
и ником од Албанаца није ни падало на ум да неко 
од партизана може дању ући у село. 

Дан је био сунчан, а испод јасења су сједиле гру-
пице војника. На себи су имали углавном бијеле 
чакшире, црне џамадане, већина бијеле ћулафе, на-
џиџани реденицима пуним талијанске муниције и 
талијанским пушкама. Имали су и два-три пушко-
митраљеза. Неки су имали талијанске бомбе, већи-
ном офанзивне. Мајка се изненадила кад ме је ви-
дјела и уплашила да ме неко не открије. Отац ми је 
рекао да се не појављујем много и да што прије 
одем, јер би ме могли спровести за Тирану. Ја се ни-
јееам плашио, јер сам сматрао да ме нико не познаје, 
а да ме сељаци неће открити. Међутим, ту сам се 
преварио. Једна дјевојка из села, кад ме је примјети-
ла рекла је једном војнику да сам ја дошао у село, 
па су они о томе обавијестили барјактара. Одмах су 
и мене о томе други обавијестили, па сам брзо, опет 
с грабуљом, нестао из села. Тако да ме нијесу ни 
затекли у кући. Никада, ни касније, нијесам уста-
новио зашто ме је та дјевојка одала, а нијесам је ни 
видио, јер се касније удала за једног од тих војника. 

Ова окупација трајала је око мјесец дана. 

Октобра су Албанци изненада напустили Куте. 
Није им се исплатило да држе толику војску у тако 
малом селу, прилично далеко од Врмоше. У зим-
ским мјесецима то је веома опасно. 

Борба на Трешњевику 

Фебруар 1942. године био је изузетно хладан, а 
снијег нарочито висок у планинским селима, више 
од метар, с дебелом кором. Кути су због великог 
снијега увијек зими били отсјечени од осталих села 
и само снажнији могли су до Андријевице пјешице 
на пазар. У селу су била свега три борца који су 
учествовали у Устанку и касније активно наставили 
борбу у новоформираној Андријевачкој чети: Божо 
Савовић, Миливоје Остојић и Радоња Савовић. 

Чета је углавном дејствовала на герилски и пар-
тизански начин: послије изведених акција борци су 
се враћали својим кућама (због исхране и смјештаја), 
гдје су код народа вршили пропагандне задатке, 
раскринкавали реакцију, која је увелико била дигла 
главу под утицајем четника и Италијана, а нарочито 
послије разбијања партизана у Беранама и погибије 
Вукмана Крушчића. 

Кути су као гранично село према Албанији и 
Гусињу у погледу изненађења и напада с леђа били 
увијек осјетљив правац за наше снаге, које су се 
налазиле у Цецунима и другим селима. Ми смо за то 
одржавали сталну везу с партизанском четом у 
Цецунима, било (преко курира, или обавјештењима 
преко других веза које је организовала чета. На јви-
ше јесу та ј посао обављали Паша Ђукић и Милутин 

Нововић, чије су куће биле на Крушки, односно 
Бревици. 

Двадесет првог или двадесет другог фебруара 
1942. стигло је наређење из команде чете да се ско-
јевци из Кути јаве у Цецуне и понесу више хране 
и муниције. Поруку је донијела Паша. Знало се да 
се борбе воде према Лијевој Ријеци и Колашину, па 
се претпостављало да ће чета ићи ка Трешњевику 
да појача снаге у Барама. 

Тројица скојеваца кренула су из села кад је пао 
мрак. Породицама ни је ништа речено, али су се они 
углавном били привикли на одласке и повратке сво-
јих па их нијесу много ни испитивали. 

У Цецуне су стигли доста брзо. Пртина је била 
слаба, али ведрина и мјесечина омогућила су да се 
лакше гази. Кучани су се јавили командиру чете 
Николи Ђукићу и замјенику Воју Нововићу. Борци 
су се прикупљали у Основној школи. Била је нало-
жена ватра, па су се огријали и одморили. По ли-
цима свих присутних видјело се да се ради о озбиљ-
нијој акцији. Појединци су говорили да ћемо на-
пасти четнике на Трешњевику. Касније су се окупи-
ли и борци Полимске чете, па је било јасно да се 
ради о већој акцији од оних у јесен 1941. године. 

Нсгдје око поноћи чете су кренуле из Цецуна 
правцем: Ђулиће-Кошутиће-Пеово-Трешњевик. Обе 
чете ишле су у колони по један. Негдје око Пеова 
придружили су нам се борци из Коњуха, Дулипо-
ља, Кра јишта и других заселака. Марш је био веома 
тежак због слабе пртине, која се била замрзла и 
претворила у лед, а он је сјекао чланке. Кретање 
ван пртине било је опасно због клизања, нарочито 
за борце који су имали кожне опанке. 

Одређен је правац напада. Наш командир Којо 
Ђукић, повео је чету десно, док је Полимска пошла 
лијево према Трешњевику. 

Одједном је тишину прекинуо четнички р а ф а л из 
пушкомитраљеза. Јавио се иза неке букве испред 
извиднице. Запуцале су пушке. Запраштала су дум-
-дум зрна и Милић је пао. Чуо се Ђола како рече: 
„Милић погибе". Војо се занесе удесно, одбаци 
пушкомитраљез с рамена у снијег испред себе и 
паде на леђа. Рече само: „Пуцај"! Радоња и Војо су 
билисами, Ђола није био ту. Н и ј е п р о ш л о много вре-
мена када су поједини борци из чете почели да се 
пребацују иза букава. Први који је стигао из чете 
био је Ацо Бојовић. Брзо је скинуо војнички шињел, 
раставио пушкомитраљез, очистио га од снијега и 
опалио први р а ф а л из њега. За њим су пристизали и 
остали борци и заузимали положај за напад на ста-
иицу и Трешњевик. То је уједно био и први митра-
љески р а ф а л тог јутра, јер онај уговорени није се 
чуо — због замрзавања. Борба се распламсала на 
нашем лијевом крилу и у правцу Полимске чете. 
Било је и тамо рањених. 

Онда је дунуо вјетар с Комова и покренуо густу 
маглу која је за кратко вријеме прекрила Трешње-
вик и сву околину. У стрељачком строју борци су се 
једва међусобно уочавали. У то је стигло наређење 
да се повлачимо ка Штавној. Борба је јењавала, ни 
четници се нијесу због магле смјели упуштати у бит-
ку, па смо тако стигли и на Штавну. 

Послије подне наређен је покрет према К р а ј и ш -
тима. У том засеоку команда Батаљона поставила је 
борцима питање о даљем дејству. Осјетило се ве -
лико расположење да се пробијемо према Мојковцу. 
То се показало и кад смо се из јашњавали дизањем 
руку. Само мали број бораца био је за то да се вра-
тимо на свој терен. Послије тог гласања поново се 
вијећало без бораца и одлучено је да обе чете оста-



ну на терену. Било је протеста против такве одлуке. 
Дато је објашњење да су наше снаге одбачене даље 
од Мојковца, те да би пробијање кроз брдо по сније-
гу, и великој зими било веома опасно. Тек онда је 
батаљон одлучио да се обе чете врате на свој терен. 

Колона се кретала изнад Коњуха и на једној чи-
стини више Лаза дочекани смо плотунима из митра-
љеза и пушака — како се онда говорило — полим-
ских четника. Ми смо прихватили борбу, па су они 
побјегли. Морали смо затим да усмјеримо правац 
колоне испод Асанца. 

У село Цецуне стигли смо тек око подне и размје-
стили се по кућама да се мало одморимо и нешто 
поједемо. Цецуне је било послије устанка партизан-
ска база и у то вријеме партизани су ту имали пот-
пуну власт у својим рукама. 

Вијест о погибији Милића Кељановића, рањавању 
Воја Нововића и нашег неуспјеха на Трешњевику 
брзо се раопрострла по свим селима. Четници су 
прешли у офанзиву и на пољу пропаганде. Говорило 
се да су партизани разбијени, побијени и натјерани 
према Босни, да четници из Србије већ стижу у 
Црну Гору, да партизани немају пушака и муниције. 

Тако се ова борба завршила великим губицима, 
не само за нашу чету, већ и за читав крај . Милић 
Кељановић погинуо је на челу своје чете као коме-
сар. Замјеник командира чете Војо Нововић имао је 
срећу да му четничко зрно прође поред срца. 
Касније је оздравио и 1942. године поново наставио 
рад у илегалству. 

За погинулог Милића Кељановића нашао сам у 
архиви Прве гимназије у Сарајеву у „Уписници" 
УП-а разреда из 1934/35 године да је послије истје-
ривања из Подгоричке гимназије марта мјесеца 
1935 године био уписан у Праву мушку реалну гим-
назију у Сарајеву. Поред одличних и врло добрих 
оцјена у уписници стоји и ово: „Актом Министар-
ства просвете бр. 9566/35. од 28. марта 1935. године 
к а ж њ е н изгоном из свих школа у Краљевини, с пра-
вом на полагање приватних испита по параграфу 
43,4. Закона о средњим школама, због комунизма". 

Паљење Кути 

Кути су као гранично село од свог постанка били 
на удару разних пљачкашких група, па и организо-
ваних војних напада турског, њемачког, а касније 
италијанско-албанског окупатора. 

Ово село је релативно младо насеље. До шезде-
сетих година 19. вијека, Кути су били својина Гу-
сињских ага, а планине које га окружују углавном 
пашњаци скадарских бегова и арбанашких барјак-
тара, гдје су љети у своје катуне дојављивали на 
хиљаде оваца и друге стоке. И данас су остали на-
зиви неких катуна по именима оних чија су својина 
били, као: Дулов Катун, Елезов катун, Марколин 
крст, а у селу: Хасанагин до, Шабанов луг, Лали-
чића бара, Чаушевића, Самаркова лука, Садина лаз. 

До 1912. године ови кра јеви припадали су Турској, 
али од 1859, када су јо ј велике силе одузеле Горње 
Васојевиће, даље одржавање Кути било је отежано 
гусињским агама, па су почели да продају поједине 
ливаде сељацима из Цецуна, Ђулића, Кошутића и 
других сусједних села. Тако су Кути прешли у сво-
јину Лекића, ТБукића, Нововића, Лалића, Остојића, 
Вучељића и Савовића, који су у почетку користили 
ливаде за кошење сјена, планину за издизање стоке 
с прољећа, а касније и да зидају куће. 

Због често неријешених дуговинских обавеза око 
куповине ове земље, а касније и око коришћења 

околних планина, долазило је до сукоба и крвних 
освета. Уз то је плијењене стоке обавезно пратило 
обостране нападе. Ове сукобе вјешто је користио 
сваки окупатор. Сви су се држали опробаног прин-
ципа „завади па владај" . Колико је ова мржња била 
укоријењена може се видјети из слиједећег стиха: 
„Плав се опрда са све седам брда, а Гусиње с кра -
љем на Цетиње". 

И заиста, није тешко било завадити овај народ 
који се гледао преко „мушице". У балканским рато-
вима и раније турска, у првом свјетском рату швап-
ска, а у другом свјетском рату италиј анска војска, 
добро су искористиле све те свађе за међусобно 
уништавање домаћих становника. Турски зулум и 
швапски режим тјерали су ове људе у одметништво, 
у качаке. Погинути ради заштите своје чељади и 
имања била је обична ствар, али је и освета била 
обавезна за сваког који је пушку могао подићи. 
Тако су се створили и рађали јунаци из ових села, 
о којима су пјесме пјеване. У пјесми о погибији мла-
дог јунака Богдана Ђукића којег су из засједе убили 
Малесори из Албаније на домаку планине Лумбраје, 
опјевана је и љепота села Кути: „Љепша Кути нег' 
дукати жути, но не даду Арнаути љути". 

И сада има живих људи који памте највећу не-
правду учињену према читавом селу године 1920. 
граница провучена између Краљевина Срба, Хрвата 
и Словенаца и Албаније, остављала се Лумбрај су-
сједу. Комисију великих сила (Руси, Французи, као 
и Енглези), кажу, „подмитили су сувим златом" бо-
гати Албанци и тако сељаке довели пред свршен 
чин. Природна граница би водила планином Сточи-
цом, као што је учињено на другим секторима. 

Те сплетке, државни интереси појединих бога-
таша из Албаније и Гусиња, нерешени имовинско-
-правни интереси људи са обе стране границе, в јер-
ска мржња, коју је нарочито вјешто користио оку-
патор, подстицао је увијек побједничку страну по-
слије завршетка свих ратова на реваншизам. 

Слично је било и у устанку 1941. године. Б а р ј а к -
тари из Албаније похитали су да под окриљем 
Италије, поврате „своје" планине, па Том Душ до-
јављује стоку на Марколин крст, Дул у Дулов катун 
и Гребен, остали у Зелетин, Липовицу и другде. Саљо 
Никочевић и његови вулнетари, слуге италијанске, 
одмах су поубијали десетак мирних и поштених 
људи који су за вријеме бивше Југославије купили 
земљу у Гусињу и околини, продавши своје у К у -
тима и Цецунима. Њихове породице су протјерали. 
Из Албаније је барјактар Пранк Цале с војском од 
око сто људи, октобра 1941. запосео Кути и држао 
их под окупацијом више од мјесец дана. 

Улаз у Гусиње био је забрањен и из Кути није 
нико смио тамо отићи, а управо у Албанију се ишло 
по жито и то уз велике опасности. Глад је некад 
присиљавала жене да оду у Гусиње да купе мало 
жита, али су их вулнетари пресретали, малтретира-
ли и враћали празних торби. Неке су успијевале да 
купе жита од поштених муслиманских породица али 
и то кријући, јер је Албанцима било забрањено да 
га продају. Ако би та ј пропис прекршили прогла-
шавани су сарадницима комуниста, па су их Ита-
лијани малтретирали. 

Наступила је била велика глад, многе породице 
нијесу имале ни стоке, ни млијека, па се жив јело 
о копривама и сријемоши. Дјеца су добијала зелено-
-модру боју, била мршава и невесела, нико није имао 
снаге ни за рад, али се живјело. 

У прољеће 1942. године четнички покрет у чита-
вом кра ју био је узео маха под паролом „Борба 



против Турака" из Гусиња и Плава. Формирали су 
своје „чете" и „батаљоне". Таква јединица постојала 
је и у Кутима. Зна се да су ови четници сами инсце-
нирали „напад" Турака из Гусиња преко Липовице, 
само да их Павле Ђуришић не би послао на Неретву 
против партизана. Зато су их четници — „јуришли-
1е" подцијењивали. Уствари, све четничке органи-
зације формиране су ради борбе против партизана, 
ј е р с е з н а л о да четници посредством Италијана сара-
ћУЈУ са вулнетарима Саља Никочевића, а са Пранк 
Цалем су отворено одржавали пријатељске односе. 
Преносили су вијести да у случају напада на Кути 
из Гусиња и Албаније неће бити попаљене четничке 
већ само партизанске куће: Б. Остојића, М. Саво-
вића, Л. Савовића и Вујице Ђукића. 

Послије формирања партизанског батаљона на 
терену Андријевице, четници су завели још већи 
терор. Да би изазвали што већи страх, доводили су 
у госте поједине озлоглашене четничке војводе, као 
што је Лука Чевић за „рогљем" и друге, али су по-
стизали супротан ефекат. Расла је мржња према све-
му што је четничко, а што се тиче сељана из Кути, 
може се рећи да није било ни једне куће која на 
неки начин није помогла партизане, или активно 
радила за НОП. 

Кути, село родољуба и јунака, није имао срећу 
да буде без издајника. Родољубље Кућана не би 
било верно описано кад се не би видјело да се раз -
вијало у борби, не само против окупатора, него и 
против своје организоване пете колоне. 

Марко Микетин Вучељић, као командант четнич-
ког батаљона чинио је све да би се додворио Павлу 
Ђуришићу и окупатору, борећи се против партизана. 
Нико Вучељић, био је прво саветник у Марковом 
штабу, а касније због, заслуга у борби против родо-
љуба, унапријеђен је за команданта бригаде. 

Михајло и Милан (Максимови) Остојић претво-
рили су се у злочинце. Убијања и стријељања пар-
тизана, то је било њихово најмилије занимање. Њ и -
хову свирепост нарочито су осјетили затвореници 
у Колашинском затвору. То су била двојица позна-
тих јуришлија Павла Ђуришића. 

Ника Вучељић није био задовољан само својом 
издајом, него је у издаји гурнуо и своја два сина: 
Гаша и Вука. 

Сељаци из Кути су родољуби и познати јунаци из 
ранијих ратова. То су граничари. Увијек су носили 
пушку и косу. Гинуло се овдје за породицу и село, 
за домовину, још од давних времена. Кућанима је 
у посљедњем рату било јасно да је борба против 
окупатора и борба против оних који помажу оку-
патору. Борба против окупатора је и борба за нову 
Народну власт. Зато су кућани са осмјехом и радош-
ћу дочекивали партизане. Млади комунисти из Кути 
били су добри вјесници својим сељацима о томе како 
се развија НОБ у Југославији, и у Црној Гори, што 
их је и саме све више везивало за Народноослобо-
дилачку борбу. То су били Божо Савовић, Пап Осто-
јић, Радоња Зекић и други. 

Колико је родољуба у Кућана може се на много 
примера показати. Изнијећемо један када је Пап 
Остојић, по наређењу Пирција Биролија изведен из 
Колашинског затвора с друговима и стријељан у 
Андријевици, сељаци су успјели да га извуку са 
стријелишта да би га сахранили у селу. 

Андријевачки партизански батаљон тек форми-
ран маја 1943. године одлучио је да Папу Остојићу 
укаже послиједњу почаст. Батаљон је из Цецуна по-
шао према Кутима и логоровао на кра ју села. Спа-
соје Ђаковић је посјетио породицу Остојић са још 

једним другом, прешао је кроз села и дошао у кућу 
Остојића. Поклонили се свом стријељаном другу. 
Спасоје је говорио на одру, није нико смио подићи 
пушку на Спасоја Ђаковића, јер би то значило да 
се одмах чују пушке из руку родољуба из Кути. 
Сахрана је претворена у митинг против издајника. 

Послије капитулације Италије, Плав, Гусиње и 
Албанију запосјели су Њијемци, али су италијански 
гарнизони у Гусињу и Плаву остали у рукама Ита-
лијана, који су остали с Њемцима. У то вријеме при-
јетње Саља Никочевића да ће запалити Кути, стално 
су стизала из Гусиња, па се народ прибојавао напа-
да и стално био на опрезу. Склањао је шта је ко 
имао вриједније из куће. Ноћу су чељад из куће 
б јежала ван села, а стоку држали ближе шуми. Го-
тово свако је био пожњио кукуруз и убацио на таван 
или у кош, кромпира ископао и затрапио. 

Није дуго потрајало, а пријетње су се и оствариле. 
Половином октобра, можда нешто и касније, Шаљо 
Никочевић са својим вулнетарима и браћа Ферови-
ћи из Плава, подржани снагама из Албаније, на-
пали су у зору Кути. Знатне наоружане снаге поја-
виле су се са свих страна око села од Крста, Штицке 
ријеке, Липовице, Елезеове косе, од Врмоше и Сто-
чице. Почело је опкољавање Кути. У почетку су 
прилазили опрезно, али када су видјели да у селу 
нема никога, онда их је ухватио бијес, за један сат 
свуда око села на свим високим планинама појавиле 
су се непријатељске снаге, које су се оглашавале 
пуцањем из пушака и митраљеза. Врло брзо су се 
спустили у село на јприје запалили катун у Штицкој 
ријеци, затим куће Савовића, а онда све куће редом, 
без обзира да ли су четничке или партизанске. 

Остала је само кућа Јована Ђукића, на самој гра-
ници према Албанији, коју су Јован и Милош Но-
вовић, Милун Вучелић, Ранко Ћ у л а ф и ћ и Петар 
Ђукић били припремили за одбрану. 

Тај удар је био муњевит и за непуна два сата све 
је уништено. Дим је испунио котлину, с брда се ви-
дјела густа јесења магла измјешана с димом, а из-
над дима су се дизали пламени језици запаљених 
стогова сијена. Два дана се дим није могао разићи. 

Срећом нико није погинуо, народ је на вријеме 
преко планина избјегао на Комове. Дјеца, жене, на-
товарени коњи, стока — безглаво је све б јежало да 
спасе живот. 

Непријатељска војска је истог дана наставила да 
пали и уништава села око Андријевице, иако не тако 
масовно као у Кутима, па се затим вратила за Гу-
сиње, Плав и Врмошу. 

Страшан је био призор на згариштима села Кути. 
Ништа се живо није видјело, осим понеке мачке 
која би избјегла из куће. Чак ни врана није било. 
Оштри мирис горетине осјећао се по селу читаве 
јесени. Поједине борове греде димиле су се неколико 
дана. Све што је било дрвено запаљено је, чак и пољ-
ски клозети. Пчеле и кошнице које нијесу опљач-
кане, уништене су. Кукурузи, сијено, кукурузовина 
и слама, сва храна за стоку и људе, запаљена је. Из 
трапова су вадили кромпир и коњима газили, само 
да га народ не би могао искористити. Нестало је све 
што је десетинама година подизано, нестало кућа, 
нестало хране, нестало свега, нестало „лијепих" 
Кути. 

Народ се повремено враћао, подизао на брзину 
приземне просторије у изгорелим избама, лијепио 
што се могло земљом, поново почињао нови живот и 
тако ушао у зиму 1944. године, за коју, чини се, нико 
од живих сада не би могао да објасни како ју је 
преживио. 



ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

САВОВИЋ Л. САВО, рођен у селу Кути, ступио 
у V бригаду ма ја 1944. године. Припадник је НОП-а 
од 1943. године. Погинуо јуна 1944. године у борби 
са Нијемцима код Рожа ја . 

С А В О В И Ћ 
л . С А В О 

ОСТОЈИЋ-ШОШКИЋ ДАРА, рођена у Улотини, 
ступила у IV бригаду септембра 1943. године. Прије 
тога била је борац Васојевичког батаљона. Погинула 
у Санџаку фебруара 1944. године. 

ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

САВОВИЋ М. НИКА, рођен 1907. године у К у -
тима, поручник бивше југословенске војске. Стрије-
љан од стране Нијемаца 8. априла 1943. године на 
Бубњу код Ниша. 

ЋУКИЋ М. ВОЈИН, рођен 1910. године у Кутима. 
Погинуо као војник бивше југословенске војске на 
сектору код Подгорице 10. априла 1941. године. 

УЧЕСНИЦИ НОБ-а — БОРЦИ 

Савовић Митра Божидар, Савовић Лакића Радо-
ња, Савовић Лакића Саво, Ђукић Ивана Вукашин, 
Остојић Богдана Миливоје, Остојић Богдана Радош, 
Остојић Богдана Мира, Остојић Шошкић Дара, Са-
вовић Мија јла Вукић, Остојић Милорад, Вучељић 
Божо и Савовић Светозар. 

ЧЛАНОВИ ОДБОРА НАРОДНЕ ВЛАСТИ 
(1943—1945) 

Јован Ђукић, Вукадин Вучељић, Богдан Остојић, 
Трифун Савовић, Ђоко Остојић и Митар Савовић, 
а чланови Одбора А Ф Ж - а Марица Савовић и Беша 
Остојић, Милица Ђукић. 

ОСТОЈИЋ Б. МИЛИВОЈЕ, рођен 1920. године у 
селу Кути. Био у тринаестојулском устанку. Од маја 
1943. године био у затвору у Колашину, затим у ло-
гору Бар. Из логора је са групом затвореника дове-
ден у Андријевицу и стријељан 25. јуна 1943. године. 

О С Т О Ј И Ћ 
М И Л И В О Ј Е 

ОСТОЈИЋ Б. РАДОШ, рођен у селу Кути. Боран 
VII бригаде. У НОП од новембра 1943. године. По-
гинуо септембра 1944. године у Босни. 

ПОПАЉЕНЕ КУЋЕ 

Ђукић Милица, остало без крова над главом пет 
чланова породице, Ђукић Вучић, остало без крова 
над главом шест чланова породице, Ђукић Вујица, 
остало без крова над главом 2 члана породице. 
Ђукић Мирко, остало без крова над главом шест 
чланова породице, Ђукић Анђа, остало без крова над 
главом један члан породице, Ђукић Вукман, остало 
без крова над главом четири члана породице, Ново-
вић Милош, остало без крова над главом један члан 
породице, Лалић Саво, остало без крова над главом 
шест чланова породице, Остојић Богдан, остало без 
крова над главом осам чланова породице, Остојић 
Костадин, остало без крова над главом седам чла-
нова породице, Остојић Саво, остало без крова над 
главом шест чланова породице, Остојић Ђоко, остало 
без крова над главом шест чланова породице, 
Остојић Борика остало без крова над главом три 
члана породице, Остојић Милорад остало без крова 
над главом два члана породице, Савовић Милић, 
остало без крова над главом пет чланова породице, 
Савовић Митар, остало без крова над главом шест 
чланова породице, Савовић Марица, остало без крова 
над главом два члана породице, Савовић Трифун, 
остало без крова над главом три члана породице, 
Савовић Лакић, остало без крова над главом седам 
чланова породице, Вучељић Вукадин, остало без 
крова над главом осам чланова породице, Вучељић 
Муш, остало без крова над главом четири члана по-
родице, Вучељић Станко, остало без крова над гла-
вом седам чланова породице, Вучељић Милун, остало 
без крова над главом један члан породице, Вучељић 
Божина, остало без крова над главом три члана 
породице, Вучељић Микета, остало без крова над 
главом десет чланова породице. Само једна кућа у 
Кутима остала је у току рата незапаљена. 



ЛИЈЕВА РИЈЕКА 

Општина Љеворечка имала је неких особеноети 
у односу на друге општине Среза андријевичког. 
Била је удаљена од среског мјеста тридесет шест 
километара, а села су растурена на простору према 
Ејетернику и Братоножићима у дужини од триде-
сетак километара. Веза с мјесним комитетом К П Ј 
била је отежана и ређа. Из Лијеве Ри јеке био је 
мајор Ђорђе Лашић, кога је Дража Михајловић 
наименовао за команданта Црне Горе. Поред ње-
гове „Елите" (од 25 официра бивше Југословенске 
војске) врзмали су се по Лијевој Ријеци, долазили, 
одлазили и одржавали саветовања официри и ре-
акционари из других општина и срезова Црне Горе. 

Све то је и те како отежавало рад партијској и 
скојевској организацији и другим патриотима за 
припрему устанка и борбу противу окупатора и 
домаћих издајника. Послије слома и расула бивше 
Југословенске војске, Љеворечки комунисти брзо 
су организовали прибављање оружја и муниције. 

У Лијевој Ријеци била је једна ћелија КПЈ , 
чији је секретар био Раде С. Томовић, студент из 
Матешева. Хапшени и прогањани за вријеме бивше 
Југославије, јачали су се идеолошки и стицали 
углед код народа. 

У свакодневним разговорима с народом кому-
нисти су објашњавали издајничку политику бившег 
југословенског руководства, указивали су да треба 
устати у борбу против окупатора. Подсјећали су 
омладину и ратнике на традиције и борбу њихових 
предака за слободу и јунаке из првих ратова. Сви 
поштени родољуби прихватили су те ставове ко-
муниста. С друге стране велики број интелектуала-
ца, жандарма, избјеглица који су послије капиту-
лације бивше Југославије дошли у Лијеву Ријеку, 
утицали су на своје рођаке и пријатеље говорећи 
им „да не слушају пропаганду комуниста", „да 
буду мирни" и „да чека ју шта ће бити". 

Комунисти су често на јавним мјестима иступали 
против реакционара и аргументовано доказивали 
да су они остаци бившег југословенског режима и 
пете колоне. Послије напада Њемачке на Совјетски 
Савез, комунисти су још више појачали своје а к -
тивности. Управо у дане пред устанак другови из 
среског комитета К П Ј за Срез андријевички, Бог-
дан Нововић и Бранко Делетић, обишли су Партиј -
ску ћелију К П Ј у Лијевој Ријеци, одредили даље 
задатке и из јавили да су задовољни радом на при-
премама за борбу противу окупатора. На предлог 
партијске ћелије Нововић и Делетић сагласили су 
се да се због распрострањености општине и других 
специфичности, формирају устанички одреди у Ли-
јевој Ријеци и у Матешеву. На том састанку име-
новано је и руководство одреда у Лијевој Ријеци. 
За командира устаничког одреда именован је Шће-
пан Ђукић, а у Матешеву Војин-Војо Г. Зечевић. 

Реакционарни елементи, да би омели рад пар-
тијске организације на припремању оружане борбе 
против окупатора, агитовали су код познаника, ро-
ђака и пријатеља говорећи да је бесмислица уста-

јати против окупатора. Да би били убједљивији, 
помиљали су снагу бивше краљевине Југославије, 
њену војску, наоружање и опрему, наводећи да се 
ни она није могла одупријети војној сили Њемачке 
и Италије. Истицали су и објашњавали да је само-
убиство голорук, без оружја и технике, поћи у 
оружану борбу против тих моћних сила. У тој 
агитацији истицали су се нарочито официри бивше 
Југословенске војске. 

Ми комунисти уочи устанка нијесмо знали да 
ћемо се борити против људи који су привржени 
монархији. Нијесмо том питању тада поклањали 
довољно пажње. Међутим, окупатор и његова оба-
в јештајна служба су знали да је извјестан број 
Црногораца фанатично везан за монархију. Оку-
патор је то искористио. То су користили и Њемци 
у Србији и дозвољавали да се слави дан рођења 
Краља Петра II.1) 

Месец дана послије окупације и извјесне ста-
билизације окупационог система, италијански ф а -
шисти почели су да примјењују испробане методе 
из Етиопије и Албаније: хапсе борце за слободу, а 
када је јуна 1941. године почео рат против Совјет-
ског Савеза, под видом борбе против комунизма, 
хапсе и родољубе и прогресивне људе с етикетом, 
да су комунисти. 

Организација К П Ј и родољубе Лијеве Ри јеке ни-
јесу уплашили фашистички иступи и насиља. Међу 
њима су били и дјеловали предратни чланови Пар-
тије, који су уживали неподељени ауторитет у на-
роду: Шћепан Ђукић, Радисав-Радо Томовић, Ра јко 
Милошевић, Мило Вешовић, Јеврем М. Милошевић, 
Мирко Вешовић, Влада Г. Милошевић, Александар 
Радевић, Војо Г. Зечевић, Војо Б. Зечевић и други. 
Организација К П Ј Лијеве Ријеке ослањала се и на 
родољубе који су били чврстог морала и болно 
преживљавали окупацију: Батрића Зечевића, Сава 
Оровића, Ђура П. Вешовића, Радисава Радовића, 
Јеврема Мујовића, Наста Поповића и низ ратника 
из балканских и Првог свјетског рата. 

Сабор претворен у збор 

У припремама за оружану борбу, чланови КПЈ, 
СКОЈ-а, симпатизери и родољуби посебно су ука -
зивали на борбене традиције Љеворечана. Истицане 
су борбе с Турцима (Битка на Буковој Пољани, у 
Морачи, бој на Новшићу, Церу, Дрини, Мојковцу 
итд.) У свим овим борбама агресор је био надмоћ-
нији. Располагао је већом оружаном силом и нао-
ружањем, али је губио борбе и битке. Управо тиме 
је организација К П Ј успјела да избије из руку 
реакције аргументе о супериорности окупатора. У 
борби за масе, за њихово покретање у оружану 
борбу, комунисти су добили битку у Лијевој ријеци. 

' ) М и х а ј л о С т а н и ш и ћ : „ Н е и з б р и с и в и т р а г о в и и з д а ј е " , 
„ П о л и т и к а " о д 1—24. ф е б р у а р а 1977. г о д и н е . 



О Р О В И Ћ С А В О , г е н е р а л п у к о в н и к 

Када су Црногорци-сепаратисти 12. јуна 1941. го-
дине одржали „Петровданску скупштину" на Цети-
њу с циљем да створе марионетску владу и „Неза-
висну Црну Гору" под окриљем Италије, организа-
ција К П Ј Лијеве Ријеке је реаговала. Она је знала 
да извјестан број Љеворечана у подсвијести гаји 
симпатије према бившој краљевини Црној Гори, ве-
зу јући то за ликове Војводе, и официре црногорске 
војске. Организација К П Ј је зато искористила тра-
диционално окупљање народа — сабор на Травској 
Гори (12. јули 1941. године, Петровдан) и претворила 
га у збор на коме је манифестовано хтење и воља 
народа Љеворечког за покретање оружане борбе 
против окупатора. Окупљеној маси говорили су чла-
нови К П Ј : Шћепан Ђуковић је жигосао издају црно-
горских сепаратиста, који намјеравају да створе 
„Независну Црну Гору" под италијанском окупаци-
јом. Он се није обрачунао само са црногорским 
сепаратистима као слугама окупатора, већ и са 
реакцијом Љеворечком, која је подмукло одвраћала 
народ од покретања борбе против окупатора. Иста-
као је снагу и заслуге К П Ј у борбама против ре-
жима Краљевине Југославије и посебно подвукао 
њен слободарски и патриотски став за одбрану зем-
ље од фашистичке агресије. Организација К П Ј 
Лијеве Ри јеке први пут је отворено и јавно исту-
пила пред народом (било је на збору око 300 Љево-
речана) с позивом у борбу против окупатора. Народ 
је прихватио излагање Шћепана Ђукића. Реакција 
је изгубила битку, али није била поражена, што ће 
се видјети у периоду послије тринаестојулског ус-
танка. Директива за дизање устанка брзо је стигла 
и у Матешево и Лијеву Ријеку. Већ 16. јула 1941. 
године Матешевски одред напао је и разоружао 
посаду жандармеријске станице у Матешеву, зау-
зео станицу и пошту. Седамнаестог јула једна гру-
пација Италијана покушала је да се пробије цестом 
према Матешеву, а одатле према Лијевој Ријеци и 
Титограду. 

Матешевски одред заједно с комунистима Мили-
ка и Илијом Вујисићем из Скрбше и устаницима 
из Среза колашинског напали су Италијане и вра-
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тили их ка Колашину. Том приликом борци Мате-
шевског одреда заробили су један пушкомитраљез. 

Истог дана увече и Љеворечки одред опколио је 
италијанску постају (финанса и карабињера) у Ли-
јевој Ријеци. Послије краће борбе Италијани су се 
предали. Заробљеници су смјештени у кућу Војина 
Оровића, под стражом групе бораца. Том приликом 
заплијењено је више пушака, два пушкомитраљеза, 
доста хране и опреме. Љеворечки одред успоставио 
је везу са устаницима из Куча и Братонижића, који 
су већ били разоружали италијански гарнизон на 
Биочу и заробили цијелу посаду. Колашин је био 
блокиран. 

Матешевски одред је имао редовну везу с мјес-
ним комитетом К П Ј за срез Андријевички. 

У ослобођеној Андријевици, 17. јула 1941. годи-
не, устаници су поред осталог заплијенили и шест 
брдских топова. 

Мјесни комитет К П Ј за срез Колашински сазнао 
је за заплијењене топове, затражио је да се један 
упути у Колашин, гдје су се Италијани били заба-
рикадирали у згради гимназије. 

Мјесни комитет Андријевице позвао је Мате-
шевски одред који је преузео један брдски топ и 
камионом га повезао Колашинским устаницима. 

По довлачењу топа и формирању Матешевске 
чете, у коју је одред укључен као посебна јединица, 
требало је кренути према Колашину и придружити 
се устаницима који су га већ били опколили. Пот-
пуковнику Радевићу је као артиљерцу дат топ да 
њиме рукује. Када је топ извучен на положај код 
Старе барутане, утврђено је да гранате немају ка -
писле. Радевић је рекао да се меци француске 
пушке могу искористити као каписле. Пронађени 
су меци француске пушке, а Ђуро Вешовић, при-
падник одреда, стари ратник и симпатизер кому-
ниста, оспособио је гранате. Испаљена је прва пре-
ма гимназији у Колашину где су се били забарика-
дирали Италијани. Експлодирала је на око сто 
метара од гимназије. Испаљена је и друга граната, 
која је експлодирала пред вратима зграде. Итали-



јани су одмах истурили бијеле заставе и понудили 
предају. Устаници уђоше у Колашин и разоружаше 
Италијане. Матешевска чета је нешто касније 
с топом сишла с положаја у Колашин. Приређене 
су јој овације. Устаници су грлили другове из Ма-
тешева. Није то била мала ствар: устанак тек почео, 
а ми имамо и топове. Сутрадан устаници су се по-
стројили пред гимназијом где је подјељено запле-
њено оружје . Матешевачка чета добила је један 
италијански пушкомитраљез, неколико пушака, му-
ницију и бомбе. 

Приликом разоружања Италијана начињена је 
једна грешка, на изглед мала, која је касније ме-
ђутим, коштала слободе, а и живота, извјестан број 
устаника. Италијанима нијесу одузети фото-апара-
ти, а они су то искористили и снимали устанике и 
руководиоце. Касније, када су италијански окупа-
тори поново заузели Колашин, по фотографијама 
су препознали добар број учесника устанка, похап-
сили их, одвели у Подгорицу и Цетиње, осудили, 
интернирали, а неке и стријељали. 

Послије заузимања Колашина матешевски одред 
вратио се на Матешево. Требало је да се у Мате-
шеву одржи збор војних обвезника, формира чета 
и изабере командир. Партијска ћелија одржала је 
састанак и разматрала ситуацију, даљи рад и во-
ђење борбе. Одлучено је да се Матешевски одред 
укључи у састав чете, али као посебна јединица и 
да задржи назив одреда. Било је наговјештаја да ће 
реакција за командира чете бирати Оташа Зече-
вића, резервног капетана. Комунисти су предложили 
артиљеријског потпуковника Радисава Радевића. 
Гласањем на збору изабран је Оташ Зечевић. Ра-
девић је пришао устаничком одреду и у току устан-
ка и касније сарађивао с комунистима и руковод-
ством устанка. 

Деветнаестог јула 1941. године мјесни комитет 
К П Ј Андријевице сазвао је среску конференцију на 
којој је изабран СРЕСКИ НАЦИОНАЛНО-ОСЛО-
БОДИЛАЧКИ ОДБОР. Делегати села, општине и 
герилских одреда изабрали су 21 одборника, за 
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предсједника је изабран Мирко Вешовић,2) Милован 
Милошевић из Лијеве Ријеке за одборника. 

Срески народноослободилачки одбор, као на јви-
ши орган власти у Срезу, да би се стабилизовао 
фронт према Плаву и консолидовале јединице, са-
звао је 25. јула 1941. године народни збор на К њ а -
жевцу код Андријевице.3) Збор је отворио предсјед-
ник Мирко Вешовић, говорећи о задацима одбора 
позвао је народ на јединство у борби против оку-
патора за одбрану слободне територије. 

Устаничка војна команда и Мјесни комитет из 
Андријевице, одредили су да Матешевска чета с 
топом хитно крене према Плаву. Један дио Мате-
шевског устаничког одреда са секретаром ћелије 
К П Ј Радом Томовићем остао је у Матешеву и Лије-
вој Ријеци ради обезбјеђења и одржавања везе 
с Колашином и Андријевицом. Други део с коман-
диром Војином Зечевићем, топом и дијелом Мате-
шевске чете, пребацио се на Мурину. Тамо су била 
још два брдска топа и хаубица од 105 мм, коју су 
приликом распада бивше Југославије у априлском 
рату 1941. године сакрили комунисти Полимља. 
Артиљерија је постављена на друм код Мурине. 
Извршене су припреме и испаљено је неколико гра-
ната у правцу села Велике и Плава. Послије ек-
сплозије граната, непријатељ се дао у бекство. 
Устаници су их напали с бока од планине Сјеки-
рице и нанели им доста губитака. 

Матешевски одред је остао на положајима, да 
би се касније са осталим јединицама повукао према 
Андријевици и Матешеву. 

Одред је послије разоружања Италијана у Ли-
јевој Ријеци окупио све оне који су изразили жељу 
да се боре против окупатора. Повезао се са уста-
ницима из Брскута, Братоножића и Куча да би 

2 ) М и р к о В е ш о в и ћ , п о г и н у о ј е 1943. г о д и н е у с е л у 
П л а т и ц е к о д Г а ц к о г . 

! ) Д р М и л о в а н В а с о в и ћ : Н а р о д н а в л а с т у А н д р и ј е в и ч -
к о м с р е з у ј у л а 1941. г о д и н е , „ И с т о р и ј с к и з а п и с и " б р . 1—2, 
Т и т о г р а д , 1971, с т р . 101. 
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заједно обезбеђивали да окупатор из правца Под-
горице и Врмоше из Албаније не упадне на осло-
бођену територију. Веза е мјесним комитетом К П Ј 
к војном командом у Андријевици била је редовна. 

Изненађена реакција 

Реакција у Лијевој Ријеци, као и свуда у Црној 
Гори, била је изненађена устанком против окупатора 
и великом одзиву становништва. Официри бивше 
југословенске војске се брзо састају, договарају и 
одлучују да се и они придруже у борби противу 
окупатора, како би саботирали устанак. Позивају 
своје рођаке и пријатеље и формирају чету. 

Устаничка војна команда из Андријевице наре-
дила је да Љеворечки одред и чета појача ју фронт 
према Плаву. Један дио одреда остао је на терену 
Лијеве Ријеке, а други дио пребацује се преко Ко-
мова до Андријевице. Официри бивше југословенске 
војске ширили су алармантне вијести да је Врмоша 
пуна Италијана и балиста с Косова, да ће они на-
пасти Лијеву Ри јеку итд. Због таквих вијести на-
стала је паника, те су се Љеворечани из Андрије-
вице вратили преко Комова. 

На положајима према Италијанима на Вјетер-
нику, односно на Рашковом Гувну и Веруши, поред 
Љеворечког и Матешевског одреда у борби против 
Италијана и балиста учествовале су устаничке је-
динице из Среза Колашинског. Ј аке италијанске и 
балистичке снаге 4. августа 1941. године потиснуле 
су устанике. Љеворечки одред повлачио се према 
Котичу и Комовима, а Матешевски одред са кола-
шинским устаницима преко Марковића Лаза и 
Острвице, до Бијелог потока, а одатле за Плани-
ницу и Букову Пољану. 

Устаници су Италијанима и балистима нанијели 
доста губитака, а окупатор је на Рашковом Гувну 
и Верши попалио куће Лазовића, Ђукића, Вешо-
вића и других. Тад хвата и стреља Милету К р у ш -
чића и Мила Милошевића. 

У Матешеву Италијани стријељају Ананију 
М. Милошевића и пале куће Савића, Томовића, 
Ђура и Мирка Вешовића, Мила Вешовића, Милана 
Вешовића, Мирка и Јована Милошевића, Милоша 
М. Милошевића. Ухапсили су и интернирали у Ал-
банију Љубицу Савићеву Томовић, ма јку Рада То-
мовића и Велику Тошкову Томовић, ма јку Бошка 
Томовића. Касније су интернирали и Тошка Томо-
вића, Вој ина М. Томовића, Момчила Мома Вешови-
ћа, Б л а ж а Вешовића и Бранка М. Вујисића. Посто-
јале су индиције, а касније се и утврдило, да је 
Мило М. Томовић, из Матешева, указао италијан-
ском окупатору које су куће комуниста и припад-
ника устаничког одреда, као и на породице органи-
затора и учеснике устанка. Он је и касније наставио 
да шпијунира припаднике и симпатизере НОР-а. 
Откривен је када је спремао да непријатељу преда 
спискове и податке о припадницима НОР-а. Стигла 
га је заслужена казна. Војни суд га је осудио на 
смрт и он је стрељан. 

Борци Љеворечког одреда у 13-то јулском ус-
танку 1941. године, били су ови другови и друга-
рице: Ђукић П. Шћепан, командир Љеворечког 
одреда, Ђукић П. Милета, Милошевића М. Рајко, 
Милошевић Н. Јеврем, Поповић 3. Момчило, Попо-
вић В. Радуле, Аџић Ш. Митар-Мијо, Аџић Ш. Деса, 
Милошевић Г. Владо, Милошевић Г. Блажо, Мило-
шевић Д. Радован, Милошевић В. Миљан-Мујо, 

Милошевић Р. Милутин-Миња, Милошевић В. Раде, 
Поповић П. Љубомир, Милошевић С. Јеврем, Ми-
лошевић Р. Милоња, Милошевић М. Коста, Мило-
шевић Ђ. Радивоје, Оровић Н. Радивоје, Оровић 
Н. Миња, Мујовић Мило, Мујовић Јеврем, Драго 
Радуновић, Оровић С. Љубиша, Поповић Н. Алек-
сандар, Вешовић Симо, Радевић Радисав, Дујовић 
Симо, Милошевић Н. Љубица, Аџић М. Вуле, Аџић 
Б Миљан, Радевић В. Љубомир, Зечевић М. Данило, 
Прелевић Мило, Прелевић Милош, Борчић Г. Бош-
ко, Милошевић Р. Војислав, Милошевић М. Тошка, 
Милошевић М. Милош, Милошевић М. Војислав, 
Милошевић Т. Митар, Милошевић М. Митар. 

У Матешевском одреду у 13-то јулском устанку 
1941. године, били су: Војин-Војо Г. Зечевић, (ко-
мандир одреда) Радисав-Раде С. Томовић, Бошко 
Т. Томовић, Мило М. Вешовић, Мирко П. Вешовић, 
Ђуро П. Вешовић, Тале Дрпљанин, Бранко А. Мило-
шевић, Момчило-Момо М. Вешовић, Александар 
М. Вешовић, Милка Т. Томовић, Војин М. Томовић, 
Грана Р. Томовић, Мирко Ћ. Милошевић, Деса 
М. Вешовић, Милисав С. Томовић, Радисав Р. Р а -
девић, Радивоје Р. Радевић, Вучко Ковачевић, 
Новно Шћепановић, Вукашин Р. Миликић, Пољка 
С. Томовић, Перо Брковић. 

Љеворечки и Матешевски одред по повлачењу 
на Комове спа ја ју се у један одред, што је отежа-
вало кретање и акције. Тада је одлучено да се они 
који су мање компромитовани врате кућама. За 
командира одреда именован је Шћепан П. Ђукић. 

Герилци-партизани остали су: Мирко М. Вешо-
вић, Ђуро П. Вешовић, Радисав-Раде С. Томовић, 
Бошко Т. Томовић, Мило М. Вешовић, Деса М. Ве-
шовић, Радуле В. Поповић и Ђукић Т. Шћепан. 

У Лијевој Ријеци послије угушења устанка 
стациониран је један батаљон италијанских ф а ш и -
ста. Командант тог батаљона био је мајор Феро 
Ђовани. Једна чета овог фашистичког батаљона 
смјештена је у Матешеву. У Матешеву и у Лијевој 
Ријеци постојале су и јединице карабињера. 

Италијански командант Феро Ђовани сазивао је 
збор народа Лијеве Ријеке на Рашковом Гувну. Циљ 
му је био да становништво заплаши и приволи на 
предају оружја . Бивши југословенски официри и 
други реакционарни елементи дошли су на збор. 
Неки од њих су сједели под шатором с фашистич-
ким командантом Ђованијем. Они су упозоравали 
становништво да преда оружје и буде лојално пре-
ма окупатору. Претња италијанских фашиста није 
имала дејства, нити је поколебала оне који су свје-
сно кренули у борбу за ослобођење своје земље. 

Љеворечки партизани почињу акције против 
окупатора. Пале мостове на ријеци Тари, сјеку те-
лефонске стубове и кидају телефонске жице. Коор-
динирају акције с партизанима Брскута и Мораче. 
Заједно с Брскутском партизанском четом јануара 
1942. године, нападају италијанску колону на Р а ш -
ком Гувну, убија ју неколико Италијана и заробља-
ва ју опрему и оружје. 

Љеворечки партизански одред прераста у чету и 
већ у септембру борци полажу заклетву. Командир 
чете је Шћепан Ђукић. Борци љеворбчке партизан-
ске чете који су положили партизанску заклетву: 
Шћепан П. Ђукић, (командир чете) Милета П. Ђу-
кић, Радован Д. Милошевић, Миљан-Мујо В. Мило-
шевић, Милутин-Миња Р. Милошевића, Раде В. Ми-
лошевић, Момчило-Момо 3. Поповић, Радуле В. По-



повић, Љубомир П. Поповић, Радивоје Н. Оровић, 
Миља Н. Оровић, Митар Мијо Ш. Аџић, Јеврем 
Мујовић, Мило Мујовић, Данило Д. Зечевић, Ра јко 
М. Милошевић, Јеврем Н. Милошевић, Јули ја Ј. 
Милошевић, Милован М. Милошевић, Радивоје Ђ. 
Милошевић, Коста М. Милошевић, Видак Џ. Мило-
шевић, Радоје Р. Милошевић, Тошко М. Милошевић, 
Војислав Р. Милошевић, Митар М. Милошевић, Ми-
лош М. Милошевић, Миљан Б. Аџић, Љубица Н. 
Милошевић, Миркр П. Вешовић, Деса М. Вешовић, 
Радисав-Раде С. Томовић, Бошко Т. Томовић, Мило 
М. Вешовић, Александар-Леко Радевић, Симо Дујо-
вић, Ђуро П. Вешовић, Љубомир В. Радевић, Бошко 
Г. Боричић, Јеврем С. Милошевић, Миња Р. Мило-
шевић, Коса Р. Милошевић, Милан Аџић, Радован 
Н. Поповић, Петар Б. Крушчић, Бранко А. Мило-
шевић, Тале Дрпљанин, Милка Т. Томовић, Грана 
Р. Томовић, Васо Н. Томовић, Даринка А. Милоше-
вић, Милисав С. Томовић, Радисав Р. Радовић, Ми-
лица М. Поповић, Дивна В. Милошевић, Миљан В. 
Милошевић, Милован В. Крушћић, Милан Л. К р у ш -
ћић, Митар Т. Милошевић. 

Официри бивше југословенске војске и други 
реакционари неуморно раде на организовању и 
окупљању својих присталица у четнички батаљон 
а припадници овог батаљона називају се батаљонци. 
Мајор Ђорђе Лашић одржава везе с реакцијом у 
Кучима, Колашину и другим општинама Среза 
андријевичког. С једном четом одлази у Краље, где 
је с Душаном Арсовићем, Ђоком Рачићем, Леком 
Лалићем и другим организовао конференцију реак-
ције с циљем да се онемогући НОП и формирају 
четничке јединице. 

Ђорђе Лашић, Павле Ђуришић, Душан Арсовић 
и други четнички главари по поновном окупирању 
слободне територије ступили су у преговоре са Ита-
лијанима и договорили се да формирају „мили-
цију". То је била „Италијанска милиција" која је 
заједно са окупатором учествовала у акцијама про-
тив партизана, чувала мостове, путеве, телефонске 
везе и друго. Италијани су те „Националисте", 
„милицију", снабдевали оружјем, муницијом, хра-
ном и плаћали је. Док је знатан број партизанских 
породица скоро гладовала, италијански и Лашићеви 
миљеници обилато су се хранили из италијанских 
магацина. Отуда и она народна „Ој Лашићу црн 
мајоре издајниче Црне Горе, за конзерве и за проју 
издао си браћу своју". 

Ђорђије Лашић је према званичним документи-
ма за вријеме бивше Југославије био италијански 
обавештајац с више псеудонима. Један је био и 
„Аугуст". И отуда Лашићева настојања да још у 
припремама и развијању народног настанка у Лије -
вој Ријеци и Андријевичком срезу саботира онемо-
гућава борбу против окупатора. 

За вријеме устанка, Устаничка оперативна ко-
манда на Мурине прихватила је Ђорђија Лашића, 
јер није знала његове ставове и намјере. На једном 
збору испод села Рженице више Мурине Лашић је 
одржао говор и између осталог је рекао: „да би 
требало прекинути борбу противу окупатора", „да 
је устанак и борба против окупатора била глупост", 
„да су Италијани и Њемци толико јаки да је немо-
гуће супротставити им се". Затим је Лашић (итали-
јански обавештајац „Аугуст") предложио присут-
нима на збору „да се из сваког села предају окупа-
тору по један или двојица истакнутих комуниста, и 

да се на њих свали кривица за устанак, како би се 
народ заштитио од репресалија". 

Мајора Лашића је још пре Конференције у 
Краљима, 14. јануара 1942. године Дража Михајло-
вић поставио за команданта црногорских четника. 
Међу официрима у четничком покрету постојала је 
завист и сукоби око положаја и функција . 

Љеворечки националисти, које су Италијани 
хранили и плаћали, били су у ствари љеворечки 
четници названи „батаљонци", чији је командант, 
као што је речено био Ђорђе Лашић. Командир чете 
„милиције" у Лијевој Ријеци био је Ђоко Лашић, 
(брат од стрица мајора Лашића), Оташ В. Зечевић 
био је командир матешевске чете „италијанске 
милициј е". 

Руководиоци љеворечке партизанске чете1) ко-
мандант зетског партизанског одреда и неки члано-
ви Главног штаба ПО Црне Горе и Боке5) 18. и 19. 
јануара 1942. године преговарали су с Ђорђем Ла-
шићем и његовим сарадницима позивајући их у 
за једничку борбу против окупатора. Међутим, Ђор-
ђе Лашић није прихватио позив.6) 

Послије повлачења Италијана из Лијеве Ри јеке 
(5. јануара 1942. године), Љеворечки партизани фор-
мирају Команду мјеста у Лијевој Ријеци и посадну 
чету. За команданта мјеста именован је Милета П. 
Ђукић. Ј ача ју и партизанске јединице на суседним 
територијама око Лијеве Ри јеке — у Морачи, Луто-
ву, Братоножићима и Кучима. Са Лашићем и њего-
вим сарадницима се још преговара. Љеворечки пар-
тизани и даље су вјеровали у могућност споразума 
с њима о заједничкој борби против окупатора. Зато 
не нападају љеворечку „милицију" и четнике. 

Четничка дволичност 

Послије повлачења Италијана из Матешева (5. 
јануара 1942. године) партизани су посјели Мате-
шево. Осмог јануара 1942. године заказан је народни 
збор на Матешеву, за мјештане, становнике Плани-
нице и Бара Краљских, на коме је говорио Мирко 
Вешовић. Он је истакао борбене традиције Лијеве 
Ријеке и Бара Краљских и на кра ју позвао посебно 
грађане Бара Краљских на за једничку борбу против 
окупатора. 

На збору су од Барана били: Митар Вукићевић,7) 
учитељ, командант „италијанске милиције" Бара 
Краљских. Милош Мићовић, учитељ из Бара К р а љ -
ских; око 30 „италијанских милиционера" под оруж-
јем и већи број сељака из Бара. Послије говора 
Мирка Вешовића устао је Митар Вукићевић и на-
пао партизане, говорећи да су преуранили са устан-
ком, да су бацили под нож окупатора ђецу, старце и 

' ) В о ј н о и с т о р и ј с к и и н с т и т у т , Б р . р е г . 8/1, к . 139. 
5 ) З б о р н и к Н О Р , Т о м П 1 , кн>. 4 . д о к 18. 
в ) Ђ о р ђ и ј а Л а ш и ћ а ј е 15. о к т о б р а 1941. п о с т а в и о Д р а ж а 

М и х а ј л о в и ћ з а к о м а н д а н т а ч е т н и ч к и х ј е д и н и ц а Ц р н е Г о р е . 
О н ј е 20. д е ц е м б р а 1941. г о д и н е д о б и о и н с т р у к ц и ј у о д 
Д р а ж е М и х а ј л о в и ћ а у к о ј о ј с у и з н е т и ц и љ е в и ч е т н и ч к о г 
п о к р е т а . С в е о в о т а д а н и ј е б и л о п о з н а т о р у к о в о д и о ц и м а 
Н О П Ц р н е Г о р е и Л и ј е в е Р и ј е к е . ( В о ј н о и с т о р и ј с к и и н -
с т и т у т , Б р . Р е . 2 /3-1, к у т и ј а 134. и З б о р н и к , Т о м 3 . к њ . 4 . 
д о к . 190) 
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г о д и н е . У х в а ћ е н ј е о к т о б р а 1943. г о д и н е у и т а л и ј а н е к о ј 
б о л н и ц и у Б е р а н а м а и п о с л и ј е и з л е ч е њ а с т р е љ а н . 



жене, да треба еачекати шта ће велике силе ура-
дити итд. Митар Вукићевић није ни довршио изла-
гање, а маса му је добацивала: „доље слуге окупа-
тора", „доље макаронаши", итд. Митар Вукићевић 
и извјестан број Барана демонстративно су напу-
стили збор. Док се удаљавао довикнуо је: „Парти-
занска нога неће ступити у Баре Краљске". Послије 
овога збора готово свакодневно су се састајали Ми-
тар Вукичевић и Ђорђе Лашић. „Италијанска мили-
ција" Вара Краљских била је у борбеној готовости 
да не би дозволила партизанима улазак у Баре 
Краљске. 

ОК К П Ј за Колашин и делегат ПК К П Ј (за Црну 
Гору и Боку), с посебним овлашћењима, одлучили 
су да расчисте ситуацију на Матешеву и у Барама 
Краљским. У том циљу 19. јануара 1942. године 
упућују један партизански батаљон на Матешево. 
У том батаљону комесар једне чете био је Вукман 
Крушчић. Он је 20. јануара 1942. године ступио у 
везу са Митром Вукићевићем и Милошем Мићови-
ћем и другим четничким првацима из Бара К р а љ -
с-ких ради договора и споразума о за једничкој борби 
противу окупатора. Међутим Вукићевић и Мићовић 
са својим четницима мучки нападају на партизан-
ски батаљон Комског одреда који се био смјестио у 
зграде стругаре индустријалца Јевта Ђуровића. 
Партизани, изненађени, нијесу стигли ни да дадну 
отпор. У овом нападу зликовци из Бара Краљских 
убија ју 40 бораца Комског одреда, а 42 заробљавају. 
Ту гину Вукман Крушчић и Војо М. Анђелић, али 
је погинуо и четнички идеолог Милош Мићовић и 
још неколико четника. Заробљене партизане одводе 
у Баре Краљске и затварају. Неколико партизана 
су ноћу изв јели из затвора и стријељали. У овој 
борби заробљен је предратни комуниста и један од 
организатора устанка у Лијевој Ријеци Бошко Т. 
Томовић. Касније је стријељан у Колашину. 

Прије напада на партизане из Бара Краљских, 
из штаба Митра Вукићевића одлази преко Комова 
у Лијеву Ријеку потпоручник бивше југословенске 
војске Вељко Томовић, с поруком мајору Лашићу и 
љеворечким четницима да хитно крену према Б а -
рама Краљским, јер се спрема напад на партизане 
у стругари Јевта Ђуровића. Лашић је иначе намје-
равао да са својим „батаљонцима" — четницима 
крене према Барама Краљским. Плашио се да му 
партизани на Матешеву не пресјеку пролаз, а осје-
ћао је и покрете партизана из Куча и Братоножића. 
Порука коју му је донио Томовић само је убрзала 
покрет према Матешеву и Барама Краљским. 

Лашић са својим четницима у селу Веруша су-
среће 13 бораца Љеворечке партизанске чете, опко-
љава их, разоружава и води као заробљенике пре-
ма Барама Краљским. Код села Јабуке, близу 
Матешева, Лашићеви четници наилазе на парти-
занске патроле и отварају ватру на њих. Видећи да 
не могу проћи кроз Матешево, четници скрећу по-
врх села. Ту су партизански борци тешко ранили 
мајора Лашића, али су четници успјели да се про-
бију и пренесу рањеног зликовца. Стигли су на стру-
гару Ђуровића одмах послије мучног напада чет-
ника из Бара Краљских на партизане. Похватали 
су и оне партизане који су покушали да се пробију 
према Матешеву. Рањеног Лашића и друге рање-
нике пренели су у италијанску болницу у Беране. 

Од Љеворечке партизанске чете, после одласка 
четника из Лијеве Ријеке, дио је остао у мјесту као 
посада за одржавање реда, а већина на челу са ко-

мандиром Шћепаном Ђукићем, пошла је на Мате-
шево гдје су запосјели положаје на Планиници и 
Буковој Пољани. У овим борбама Љеворечки парти-" 
зани су показали да су заиста потомци својих очева 
и дједова који су по јунаштву у борбама противу 
разних агресора и у пјесмама опјевани. 

Љеворечкој партизанској чети приступали су 
свакодневно борци. У руководству партизанских 
јединица на Матешеву одлучено је да због великог 
броја бораца, Љеворечка чета прерасте у батаљон. 
Одређено је руководство батаљона, написана је на-
редба о његовом формирању и саопштена борцима 
и руководиоцима на положају. За команданта бата-
љона именован је Шћепан Ђукић, а за комесара 
Мирко Вешовић. Љеворечки батаљон формиран је 
неколико дана (15. 2. 1942.) прије повлачења парти-
зана с положаја на Матешеву. Припадници овог 
батаљона повлачили су се преко Острвице, Преко-
брђа и Мораче према Лијевој Ријеци, односно према 
Лутову и Пиперима, где се налазило Покрај инско 
партијско-војно руководство НОП-а за Црну Гору 
к Боку. 

У борбама на Матешеву из Љеворечке партизан-
ске чете, односно батаљона, погинуло је 9 бораца и 
то: Радован Д. Милошевић, Јеврем М. Мујовић, 
Александар Н. Поповић, Вуле М. Аџић, Миливоје 
В. Аџић, Петар Б. Крушчић, Бошко Г. Боричић, 
Раде Р. Дујовић, Драгослав Б. Секуловић. Рањено је 
и промрзло неколико бораца. Љеворечки батаљон 
одиграо је значајну улогу на положајима Плани-
нице изнад Матешева, одбијајући нападе четника и 
штитећи повлачење јединица Комског народно-
ослободилачког одреда „Радомир Митровић" према 
Колашину и Морачи. 

За вријеме борби на положајима код Матешева 
успјех партизанских снага против четника био би 
сигуран да је команда одреда „Радомир Митровић" 
прихватила предлоге Љеворечких комуниста, који 
су одлично познавали терен по којем су се водили 
окршаји. Поред тога то су били претежно чврсти и 
јаки борци, спремни да издрже и највеће напоре. 
Љеворечки комунисти предлагали су да се Љево-
речка чета и још нека јединица заобилазно, преко 
ријеке Поцке и планине Комова, пребаци и нападну 
четнике са бока и леђа. Овај напад би био извршен 
с падина Комова, (са Црње и Трешњевка). У таквој 
ситуацији четничке снаге, које су првих дана биле 
по броју мале, нашле би се у обручу и безизлазној 
ситуацији. Послат је Мирко Вешовић у штаб Ком-
ског одреда „Радомир Митровић" у Матешево да им 
изнесе овај став Љеворечких комуниста. Мирко 
Вешовић није до кра ј а ни изнио став а био је ухап-
шен. Пошто се није вратио на заказано вријеме, 
Шћепан Ђукић је пошао у Матешево да га тражи. 
Без консултације са Штабом одреда, Шћепан је 
Мирка ослободио и повео са собом. 

Од 21. јануара до 21. фебруара 1942. године, чет-
ници су три пута одступали с положаја у Барама 
Краљским на Трешњевику, под притиском парти-
занских снага (Комбиновани одред „Радомир Мит-
ровић" имао је 800 бораца). У том периоду у Барама 
Краљским налазили су се четници из: Лијеве Рије -
ке, Бара Краљских, Краља, „италијанска милиција" 
из Лијеве Ријеке, Бара Краљских 'и Краља и „ита-
лијанска милиција" Ђока Рачића (око 450 четника 
и милицајаца). Партизанске јединице умјесто да 
наставе енергично гоњење четника послије њиховог 
повлачења, или се задрже на достигнутим положа-
јима, повлачиле су се на полазне положаје. Међу-



тим, тада је вријеме радило за четнике. Очекивао 
се долазак Павла Ђуришића са четницима из До-
лине Лима. Њему је било потребно вријеме да рас-
чисти с партизанским снагама код Фемића Крша, у 
реону Равне Ријеке и у Лубницама, и тиме обезби-
једи Берански срез од упада партизанских снага, 
или боље речено позадину фронта према Матешеву. 
Послије успјешних борби у тим реонима Павле 
Ђуришић је с главним четничким снагама почео 
22. фебруара 1942. године дејства у правцу Мате-
шева и Колашина. 

Заузимање Матешева и Колашина ојачало је 
позиције четничког покрета у срезовима Беран-
ском, Андриј евичком и Колашинском. У другим 
срезовима Црне Горе почиње јаче превирање и по-
ларизација снага у корист четничког покрета. 

Белики број четника из Лијеве Ри јеке и из Бара 
Краљских од 20. јануара 1942. године до кра ј а рата 
показао се нехумано, нељудски, злочиначки по сво-
јим поступцима према партизанима и њиховим по-
родицама. Заробљенике на пилани Ђуровића код 
Матешева, тукли су немилосрдно, а неколико и 
стријељали. Свлачили са њих капуте и ципеле за 
пар кромпирића, комад хлеба или да би их мучили. 
Ти зликовци су касније учествовали у стријељањи-
ма заробљених партизана и родољуба у Колашину 
и борбама где год су стигли, до Калиновика и Не-
ретве. Злочинци из Бара Краљских октобра 1943. 
године, на челу са Александром-Леком Мартинови-
ћем, професором, мучки из засједе нападају комору 
II батаљона IV црногорске пролетерске бригаде и 
убија ју шеснаест партизана, претежно првобораца. 
Четници из Бара Краљских су остали заклети не-
пријатељи партизана, па су капитулирали када и 
фашисти. 

Двадесет другог фебруара 1942. године почео је 
напад више од 1.000 четника на јединице Партизан-
ског одреда „Радомир Митровић" на Матешево. 
Велики снијег, ј ака хладноћа, слаба исхрана и 
одјећа и обућа учиниле су своје за мјесец дана 
(21. јануара до 22. фебруара 1942.) колико су се пар-
тизанске јединице налазиле без смене на положају 
на Матешеву. Стекло се још низ других услова који 
су допринијели да четници разбија ју партизанске 
јединице на Матешеву. 

Мучко убиство 

Јединице Партизанског одреда „Радомир Митро-
вић" повлачиле су се из Матешева према Колаши-
ну, Морачи и Лијевој Ријеци. Љеворечки партизан-
ски батаљон остао је до кра ј а на положајима Мате-
шева — спречавајући да преко Планинице надирање 
четника и омогућујући осталим јединицама Комског 
одреда да се повлаче. Борили су се храбро. 

Повлачећи се, Љеворечани су на Штавњу, изме-
ђу Лијеве Ри јеке и Мораче, образовали фронт задр-
ж а в а ј у ћ и такође надирање четника, да би се кас-
није повукли према Лутову и Братоножићима. 

Извјестан број Љеворечких партизана још у 
току повлачења остаје код својих кућа, у нади да им 
се неће ништа догодити, а већина се повлачи у Пи-
пере, где је био главни штаб и Покрајински коми-
тет К П Ј за Црну Гору и Боку. Да би их обавјестили 
о ситуацији и стању у Лијевој Ријеци, у Покрајин-
ском комитету КПЈ , одлучују да се Шћепан Ђукић 
са групом комуниста пробије кроз четничке поло-
ж а ј е и врати у Лијеву Ријеку. Поред Шћепана у 

групи су били и Момо Поповић, Раде Томовић, Мило 
Вешовић, Деса Аџић, Ра јко М. Милошевић, Јеврем 
Н. Милошевић и Милан-Мујо Милошевић. Послије 
неколико дана провједених илегално на терену 
спштине Љеворечке, ова група полази у Пипере. 
О повратку Шћепана и другова обавјештен је од 
стране демобилисаних партизана четнички коман-
дант мјеста у Лијевој Ријеци, капетан бивше југо-
словенске војске Машан Аџић. Он хитно шаље 
курире на положај Љеворечких јединица на Шта-
вањ и по утврђеном плану одређен број четника се 
с положаја пребацује у позадину. Они запосједају 
Птич, Зури, Сиљевик и Душке. Пошто је већ била 
припремљена издаја Шћепана и другова, четници 
уговореним сигналима сазнају којим правцем ће 
група кренути и сачекују их. У мјесту званом Зури, 
четници села Птича и Ступова, Дујовићи и Мујо-
вићи, сачекали су Шћепана и групу. Шћепан је у 
борби убио једног четника. Када му се пушка за-
главила, активирао је двије бомбе, ставио их под 
себе и оне су га разнеле на комаде. И осталих седам 
другова погинуло је у борби с четницима. 

Погинуло је осам предратних комуниста, осам 
организатора народног устанка у општини Љево-
речкој. Родитељи из четири породице остали су без 
синова јединаца. Осам старих прекаљених револу-
ционара падоше. Издали су их дојучерашњи дру-
гови и сарадници да би спасли своје бедне кука-
вичке животе. Издали су их пошто су прије тога с 
њима јели и пили, разговарали о слиједећим акци-
јама у борби против четника и окупатора. 

Четничка пропаганда ширила је л а ж и у долини 
Лима и у Лијевој Ријеци да пуковник Саво Оровић 
у Херцеговини организује четнике. Међутим, Саво 
Оровић је од јесени 1941. године био у Никшићком 
партизанском одреду, где је заједно с Савом Кова-
чевићем водио јединице у борбу против Италијана 
V четника. Он је био добро обавјештен о ономе што 
се збива у Васојевићима почетком 1942. године, а 
посебно у Лијевој Ријеци. Био је ганут када је чуо 
за злочин у Барама Краљским, ко ји су извршили 
четници. Ужасавао се што су у том злочину уче-
ствовали његови земљаци — Љеворечани на челу 
с- Ђорђем Лашићем и Митром Вукићевићем. Саво 
Оровић као ратник, велики родољуб и борац, уче-
ствовао је на Острошкој Скупштини, која је одржа-
на 8. фебруара 1942. године. Послије Скупштине 
упутио је писмо Васојевићима, позивајући их у бор-
бу против окупатора. Његово родољубље и однос 
према народноослободилачкој борби виде се из 
писма: 

„Ја сам се читавог свог живота у добру и злу, у 
срећи и несрећи, пред пријатељима и непријатељи-
ма, трудио да својим радом допринесем части и 
илену свога племена, како би се са правом поносио 
што сам син јуначког слободарског Васојевичког 
племена, које је стожер и перјаница Рагике земље, 
племенита и чиста крв, која се по десет пута свети 
непријатељу... 

... Васојевићи не смију дозволити да кукавни 
бјегунци из својих и од својих племена, туђински 
плаћеници и петоколонаши, као Минић, Булатовић, 
Радовић, Ђуришић, Ђукић и поштар Војошевић 
проиграју част и будућност Васојевића ... 

... Партизани су једина народноослободилачка 
војска у којој су ступили прави родољуби и у којој 
су заступљени сви слојеви народа, без обзира на 
племенско, вјерско и политичко обилежје" ... 



... „Они су спречили срамни акт издаје нових 
Бранковића и потурица из Цетињског комитета који 
су хтјели да витешку Црну Гору подведу у мираз 
„тета Јелени" и на поклон крвавом бандиту — па-
ликући Мусолинију"... „боље се и са по пута вра-
тити но рђавим путем до краја ићи" ...8) 

Припадници Љеворечке партизанске чете и њи-
хове партизанске породице свакодневно су малтре-
тирани. Ж и в е л и су у страху да ће бити хапшени, 
стријељани, или интернирани. Али упркос томе ве-
ћина је остала вјерна НОБ-у. Хапшења и интерни-
рања бораца и родољуба Лијеве Ријеке паралисала 
су међусобне везе и активности бивших бораца и 
родољуба. Изда ја Шћепана Ђукића и другова и 
дивљања четника ипак је дјеловало застрашујуће. 
Знало се како су крвнички масакрирали комунисте 
са Шћепаном. 

Четнички суд у Колашину осуђује Бошка Тош-
кова Томовића на смрт и он је заједно с Јанком 
Блаховићем из Колашина, стријељан на Брези код 
Колашина. Пред цијевима четничких митраљеза и 
пушака, Бошко Томовић и Јанко Влаховић клицали 
су комунистичкој партији Југославије и Совјетском 
Савезу. Они који су их слушали могли су да чују 
позив на борбу за слободу, против окупатора и њи-
хових сарадника. Љеворечки четнички зликовци 
изводе на суд и Батрића Зечевића, вијећника црно-
горске Острошке антифашистичке скупштине на-
родног ослобођења, човјека који је са артиљеријом 
1912. године учествовао у ослобођењу Берана од 
Турака. Он као официр црногорске и југословенске 
војске није пошао путем издаје. Осуђен је на смрт 
и стријељан. На стријелишту на Брези убицама је 
рекао: „Удрите гадови и ја бих вас, ви сте лоше 
слуге лоших господара". И Радисава Радевића, арти-
љериског потпуковника бивше Југословенске војске 
малтретирали су Лашићеви четници пре но што је 
осуђен на смрт. Он је на стријелишту пљунуо на 
убице јер га осудише и убише зато што је топом га-
ђао италијанске окупаторе у Колашину и што није 
хтио да буде изда јник евоје земље као они. Из кола-
шинског затвора изведен је ван града и стријељан 
Љубомир Петров Поповић, интелектуалац. Код мје-
ста Скрбуше убили су злотвори храбру партизанку 
Неду, сестру познатог старог комунисте, јунака и 
професора Марка Биљурића, а затим је мртву ба-
цили у Тару. Старог ратника Ђура П. Вешовића, из 
Планинице код Матешева, учесника устанка, про-
шпијаше да се скрива у пећинама у Речинској ри-
јеци. Крвожедни четници пронашли су га и убили. 

Слуге више господара 

И у Лијевој Ријеци по упутству Драже Михајло-
вића, као и у Србији, Лашић са сарадницима ствара 
обавјештајну службу „Теренска та јна служба" скра-
ћено „Тета-с", која је имала задатак да прикупља 
све податке о онима који су на линији НОП-а. Ова 
служба је контролисала и држање четника и њихо-
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и з Л и ј е в е Р и ј е к е 28. а п р и л а 1942. г о д и н е з а б е л е ж и о ј е : 
„ И т а к о ј е м а л а с л о б о д а р с к а Л и ј е в а Р и ј е к а п о г и б и ј о м о в е 
д и в н е п л е ј а д е н а р о д н и х о с в е т н и к а , п р е т р п е л а с т р а х о в и т о 
в е л и к и г у б и т а к . О н ј е б и о т и м в е ћ и ш т о с у с к о р о у и с т о 
в р и ј е м е з а р о б љ е н и и с т р и ј е љ а н и у К о л а ш и н у п о з н а т и 
р а т н и в е т е р а н и и о д у ш е в љ е н и п а р т и з а н и , п о т п у к о в н и к 
Р а д и с а в Р а д е в и ћ и м а ј о р Б а т р и ћ З е ч е в и ћ " . 

ва реаговања на ставове према акцијама које су 
четници изводили. У ову организацију били су 
укључени сви четнички официри и истакнутији 
непријатељи НОП-а. Имали су и значке које су, као 
бивша Југословенска полиција, носили под ревером. 

Поред тога на терену Лијеве Ријеке у мају—јуну 
1943. године формирана су четири четничка крста-
рећа одјељења за ликвидацију партизанских илега-
лаца који су радили на територији општине Љево-
речке. Руководиоци тих крстарећих одељења били 
су: Божо Р. Аџић из Матешева; Владо 3. Зечевић 
из Веруше; Илија Миликић, из Слацка и Војислав 
Мујовић. За свој рад били су лично одговорни чет-
ничком капетану Машану Аџићу. У Лијевој Ријеци, 
у четничкој организацији било је 25 официра бивше 
Југословенске војске: Ђорђије Лашић, генерал-
штабни мајор, четнички командант (у почетку) Црне 
Горе и Раса; Видак В. Зечевић, капетан I класе, 
командант Љеворечког четничког батаљона (мада је 
у ствари батаљоном командовао до своје погибије 
мајор Лашић); Новак Миликић, капетан I класе 
командант I андријевичке четничке бригаде; Машан 
М. Аџић, капетан, командант мј еста у Лијевој Ри је -
ци; Миро В. Дујовић поручник; Лука М. Зечевић, 
судски поручник; Симо Зечевић, подпоручник; Петар 
М. Милошевић, поручник; Спасоје М. Зечевић, по-
ручник; Бранко Р. Радевић, капетан; Радивоје У. 
Милошевић, потпуковник, четнички командант са 
Санџака са седиштем у Колашину; Крушчић Ради-
воје, капетан; Трифун Ј. Гогић, поручник; Тодор 
Гогић, начелник обавештајног одељења Врховне 
команде Драже Михајловића; Божо Милошевић, 
поручник; Зарија Р. Зечевић, капетан; Вукадин 
Ђукић, капетан, командант места у Лијевој Ријеци; 
Шћепан Радевић, капетан; Оташ В. Зечевић, капе-
тан, командант четничког мјеста у Матешеву; Мило 
Т. Аџић, поручник; Мило М. Томовић, поручник; 
Милош С. Милошевић, капетан; Милован И. Мило-
шевић, поручник; Арсо Р. Боричић, капетан. Поред 
ових било је и других лица која су била подофи-
цири, жандарми, граничари и градски полицајци. 
Они су у четничким јединицама имали одређена за -
дужења. Командири чета и водни официри у Љево-
речком батаљону смјењивали су се повремено. Мање 
или више сви су се ови официри огријешили о 
НОБ-у, ради чега нијесу ни сачекали ослобођење 
Лијеве Ријеке. Неколико њих је заробљено прили-
ком повлачења с Нијемцима 1945. године у Слове-
нији гдје им је суђено. 

Уз ове четничке официре и извјестан број ци-
вилних лица испољило је своју злочиначку дјелат-
ност према НОБ-у. То су били Милош и Алекса 
Дујовић из села Птича, Богић П. Милошевић, про-
фесор из Матешева, Радисав С. Милошевић, савјет-
ник банске управе, Миличко В. Зечевић из Мате-
шева (избеглица из Пећи), поп Никола М. Милоше-
вић из Лопота, Ђоко М. Лашић, командир „итали-
јанске милиције" из села Ками, Никола Лашић, 
срески начелник из села Ками и Мило М. Томовић 
из Матешева. 

Поред тих сарадника окупатора, било је и чет-
ничких шпијуна. На територији Матешева и Лијеве 
Ри јеке постојала је иначе мрежа италијанских оба-
в јештајаца . Они су радили за италијанског обавјеш-
тајног официра поручника Латуини Сер Ђермана, 
који је био руководилац обавјештајне службе ита-
лијанске дивизије „Венеција" са сједиштем у Бера-
нама. Дивизија је имала своје гарнизоне у Мате-
шеву, Лијевој Ријеци и Андријевици. Неки итали-



јански обавјештајци Љеворечани радили су и за 
четнике, а касније и за Њемце. Они су за своју 
непријатељску дјелатност према НОБ-у и својој 
земљи примали плате од четника и од Италијана. 
Њихова имена су позната, зато и нису остали, већ 
су оступили с Нијемцима. Најопаснији међу њима 
били су Мило М. Томовић, Велимир Р. Милошевић, 
Миличко В. Зечевић, Ђоко Лашић и Радисав С. 
Милошевић. 

Љеворечке четничке банде октобра 1943. године 
побјегле су испред јединица НОБ-а код Нијемаца 
у Подгорицу, гдје су наставили своја злодела према 
становништву из околине Подгорице и других дије-
лова Црне Горе. Убијали су симпатизере НОБ па-
лили куће и пљачкали. Запалили су и кућу Ника 
Стругара у Љуботињу. Извјестан број млађих Љ е -
воречких четника налазио се у јуришној бригади 
четничког команданта Милоша Павичевића, позна-
тој по својим злодјелима широм Црне Горе. 

Занимљиво је да су нека лица са територије оп-
штине Љеворечке, а која су и пре били италијански 
и њемачки обавештајци у току V непријатељске 
офанзиве обучени у униформе њемачких официра 
предводили и били путовође њемачким јединицама 
према Морачи, Сињавини и даље. 

Неке обавјештајце окупатора Нијемци су ухва-
тили с четницима Павла Ђуришића и интернирали 
ма ја мјесеца 1943. године. Они су у логорима у Њ е -
мачкој шпијунирали припаднике и симпатизере 
НОП-а. 

Послије бегства испред јединица НОБ-а које су 
ослободиле Лијеву Ријеку, Љеворечки четници су 
једним дјелом побјегли у Врмошу (Албанија), где их 
је окупаторски сарадник Пренк Цаљо прихватио и 
организовао им смјештај и исхрану. Из Врмоша 
четници су често упадали на ослобођену територију 
Лијеве Ријеке, вршећи акције противу НОП-а. 
Остављали су своје групице које су се скривале на 
ослобођеној територији да прикупљају податке о 
снагама НОВ-а и партизанским одредима. Те по-
датке су преко својих представника достављали 
Нијемцима. 

У пролеће 1943. године Мјесни комитет К П Ј за 
Андријевички срез организује политички рад у 
Лијевој Ријеци. Носиоци политичко-партијског рада 
су: Војислав Г. Зечевић и Роса Б. Зечевић, која је 
показала упорност и примерну храброст. 

Неко вријеме на терену Лијеве Ријеке био је и 
члан Окружног комитета за Беране9) Вуко Тмушић, 
а у августу и првој половини септембра 1943. годи-
не, из Васојевачког партизанског батаљона радили 
су на терену Лијеве Ри јеке Саво Митровић-Мали и 
Саво Лабовић. Љеворечка омладина у љето 1943. 
године масовно прилази НОП-у и већ у том периоду 
од илегалних десетина по селима Лијеве .Ријеке 
формира се партизанска чета са 40 бораца. Коман-
дир ове илегалне чете био је Милован М. Милоше-
вић, резервни капетан из села Тузи (отац Р а ј к а Ми-
лошевића који је погинуо са Шћепаном Ђукићем), 
а комесар чете Војислав Г. Зечевић. Лашић није 
више страх и трепет у Лијевој Ријеци, већ је у очи-
ма народа крвник и издајник. 

Формирана партизанска чета била је оперативна 
јединица. Сви су имали пушке, по неки пиштољ, 
бомбе и муницију. Касније су од четника заплије-
њена два италијанска пушкомитраљеза. Припадници 

• ) В у к о Т м у ш и Н с е 1949. г о д и н е и з ј а с н и о з а И Б . 

чете жив јели су код кућа и радили легално, али су 
редовно били у приправности да у случају потребе 
пређу у акцију. У чети је формиран актив СКОЈ-а 
од 5 чланова, а кандидовано је за чланове К П Ј де-
вет другова и другарица. Постојање чете откривено 
је непосредно пред долазак партизанских јединица 
из Босне у Црну Гору. Тада четници нису смјели 
нити су имали времена да предузму никакве мјере. 

У разбијању четничког покрета у Лијевој Ријеци 
и развијању НОП-а велику помоћ пружио је пар-
тијски и политички радник Војо Б. Зечевић који је 
у току љета 1943. године из Босне дошао на рад 
у Срезу андријевичком. Он је пружио велику по-
моћ, јер је имао искуство из рада у току цијеле 
1942. и првој половини 1943. године у Босни. 

Сусрет с пролетерима 

У вријеме када су јединице Другог ударног кор-
пуса НОВ водиле борбе за одбрану Колашина, пар-
тизани-герилци Љеворечани пошли су да нападну 
Италијане на Матешеву. Међутим, чувши за борбу 
око Колашина, продужили су у сусрет партизан-
ским јединицама. Трећег октобра 1943. године чета 
је стигла у Требаљево код Колашина. 

У сусрет пролетерима у Требаљево код Колашина 
стигли су сљедећи љеворечки партизани: Милоше-
вић М. Милован, Зечевић Г. Војин-Војо, Зечевић 
Б. Војислав-Војо, Милошевић М. Коста, Милошевић 
Р. Радоје, Милошевић Т. Митар-Мишо, Милошевић 
И. Видак, Милошевић Ђ. Радивоје, Милошевић Р. 
Војислав, Милошевић Р. Јеврем, Милошевић Р. Ми-
љан, Милошевић М. Тошко, Милошевић Богић, Ми-
лошевић М. Војислав, Милошевић Р. Милоња, Ми-
лошевић Р. Раде, Милошевић Р. Милутин-Миња, 
Милошевић Г. Владо, Милошевић Г. Б л а ж о и Ђукић 
М. Милосав. Остали партизани нијесу пошли у су-
срет јединицама НОВ, јер нису били обавјештени. 

Љеворечки партизани, идући према Матешеву уз 
пут су разоружали неколико четника, заплијенили 
један пушкомитраљез и један камион с возачем. 
Укрцани на камион, партизани су и стигли на Ма-
тешево које су већ били ослободили дјелови Друге 
далматинске бригаде. То је био радостан сусрет 
позадинаца-партизана са пролетерима. Љеворечани 
су камионом продужили за Требаљево код Кола-
шина, гдје је био смјештен Штаб II ударног народ-
ноослободилачког корпуса. У штабу радосно су нас 
срели Пеко Дапчевић и Митар Бакић, друг Пеко је 
наредио да се Љеворечани смјесте, а Војислав Б. 
Зечевић и Војо Г. Зечевић с Милованом Милоше-
вићем упознали су штаб Корпуса о стању у Лијевој 
Ријеци, расположењу народа и расулу четника10). 

Пеко Дапчевић је послије вечере, у својству 
команданта Главног штаба НОБ за Црну Гору и 
команданта II ударног корпуса, потписао наређење 
којим се за команданта мјеста у Матешеву именује 
Милован М. Милошевић, за комесара команде мјес-
та у Матешеву Војин-Војо Г. Зечевић, а Војо Б. Зе-
чевић за команданта команде мјеста у Андријевици. 
Сутрадан су се Љеворечани вратили у Матешево, 
гдје је и формирана команда мјеста. Део Љевореч-
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ких герилаца ступио је у IV црногорску пролетер-
ску бригаду. 

Партизанску герилу у Лијевој Ријеци сачиња-
вали су: Милошевић М. Милован командир чете, 
Поповић С. Насто, заменик командира чете, Зече-
вић Г. Војин-Војо, политички комесар чете, Зечевић 
В. Војислав-Војо, Поповић С. Мило, Милошевић 
М. Милош, Милошевић М. Душан, Ђукић Г. Вукота, 
Зечевић Г. Мило, Зечевић М. Алекса-Жујо , Вешо-
вић Светозар, Војотић Иван, Милошевић М. Косто, 
Милошевић Р. Радоје, Милошевић Ђ. Радивоје, Ми-
лошевић И. Видак, Зечевић Б. Роса, Зечевић 
Б. Владо, Зечевић С. Рајко, Зечевић Д. Петар, Ми-
лошевић Р. Миљан, Милошевић Р. Војислав, Мило-
шевић Р. Јеврем, Милошевић М. Војислав, Милоше-
Еић М. Јулија , Милошевић М. Белка, Милошевић 
Т. Митар-Мишо, Зечевић Б. Драгомир, Зечевић 
Д. Данило, Оровић С. Љубиша, Радуновић Драго, 
Милошевић Н. Љубица, Милошевић Н. Четко (Го-
луб), Милошевић Ђ. Насто, Милошевић Ћ. Мирко, 
Томовић М. Војин, Вешовић С. Мишо, Милошевић 
М. Тошко, Милошевић Богић. 

Ускоро је услиједила њемачко-четничка офан-
зива из правца Подгорице и Пећи. Јединице II 
ударног корпуса, а с њима и команда мјеста из 
Матешева повлачили су се према Мојковцу. Послије 
неколико дана наше бригаде су потиснуле Нијемце 
и четнике и поново ослободиле Беране, Андрије-
вицу, све до Мурина, као и Лијеву Ријеку, Куће, 
Братоножиће и друге дијелове Црне Горе. Тако је 
Лијева Ријека ослобођена 12. новембра 1943. го-
дине. Расформирана је команда мјеста у Матешеву, 
а формирана је команда мјеста у Лијевој Ријеци. 
На Матешеву из Лијеве Ри јеке остаје дио посадне 
чете. 

Успостављањем команде мјеста и формирањем 
Општинског и сеоских Народноослободилачких од-
бора, истовремено се радило на формирању пар-
тијских ћелија, актива СКОЈ-а, актива народне 
омладине и А Ф Ж - а . Радило се даноноћно, јер је ту 
у Кучама, Биочу и Приперима био фронт наших 
бригада против Нијемаца и четника и требало је 
хране, обуће, преносити оружје, муницију, рањенике 
и друго. У Лијевој Ријеци биле су болнице, бригада, 
пратеће јединице и комора. Све је то требало смјес-
тити. 

У свим селима на територији општине форми-
рани су активи народне омладине у којима су били 
бољи омладинци. Секретари актива Народне омла-
дине углавном су били чланови СКОЈ-а . 

Такође су у свим селима одржане конференције 
Народног фронта и А Ф Ж - а и изабрани сеоски од-
бори и делегати за општинске одборе ових органи-
зација. 

Знатну помоћ у политичком раду на терену пру-
жале су јединице бригада које су биле стациони-
ране на територији општине. 

Актив СКОЈ-а који је већ постојао у селима 
Тузи Увач, по броју чланова се повећава и раздваја 
у посебне активе за села Тузи и Увач. 

Истовремено се радило на формирању општин-
ског и сеоских Народноослободилачких одбора. Пр-
ви љеворијечки председник Општинског НОО био 
је Насто Поповић. За команданта мјеста постављен 
је Милован Милошевић, кога је убрзо замјенио 
Јагош Шћекић, првоборац из Полице код Берана. 
Затим су се смјењивали Милош Марсенић, учитељ 
из Марсенића Ријеке, па Васо Томовић, из Лијеве 
Ријеке, док су комесари команде мјеста били Ду-
шан Томовић с Косова, Видак И. Милошевић из 
Лијеве Ри јеке и други. 



Већ крајем новембра у селу Тузи формиран је 
актив СКОЈ-а у којем су били: Јулија М. Мило-
шевић (члан КПЈ) секретар актива, Белка М. Ми-
лошевић, Милица М. Милошевић, Даринка Ђукић, 
Јелена Ђукић, Коса Р. Милошевић, Милена Крке-
љић и други. 

У активу СКОЈ-а , формираном такође крајем 
новембра 1943. године у селу Увач, били су: Љубица 
Н. Милошевић, секретар, Јока Н. Милошевић, Сте-
ва Н. Милошевић, Мираш М. Милошевић. Касније, 
у овај актив примљени су Четко (Голуб) Н. Мило-
шевић, Милутин Р. Милошевић. 

У актив СКОЈ-а који је формиран почетком 
децембра 1943. године у Опсаници, примљени су: 
Цица В. Крупчић, секретар, Ча јо Ј. Крушчић, Ново 
Н. Гогић, Станка Ј. Крушчић, Боса М. Гогић, Б л а -
гоје И. Крушчић, Радован Н. Поповић. Касније у 
овај актив примљени су: Б а ј о М. Вешовић, Ради-
воје Гогић, Јелка Л. Крушчић, Јован Р. Дабетић и 
други. 

У селу Веруша, такође почетком децембра 1943. 
године, у актив СКОЈ-а примљени су: Алекса 
(Жујо) М. Зечевић, Мишо С. Вешовић, Петар Д. Зе-
чевић, а нешто касније: Милован Д. Зечевић, Радо-
ван Б. Оровић, Миладин (Реда) Р. Зечевић, Марица 
М. Зечевић, Милена Д. Зечевић, Миља Д. Зечевић, 
Јованка Д. Зечевић, Радован Б. Оровић и други. 

Актив СКОЈ-а у селу Лопате формиран је та-
кође почетком децембра. У СКОЈ су примљени: 
Олга В. Поповић, Васо В. Милошевић, секретар, 
Милка П. Поповић, Милан П. Поповић. 

Актив СКОЈ-а у Лијевој Ријеци формиран је по-
четком децембра 1943. године. Примљени су: Миља 
Н. Оровић (секретар), Јела Н. Оровић, Коса Н. Оро-
вић, Вукајло Оровић. Нешто касније примљени су 
Шпиро Оровић, Милан Којић, Милош В. Крушчић, 
Бранка и Ика Н. Оровић, Дара В. Крушчић, Десан-
ка Б. Крушчић и други. 

У току децембра 1943. године у селу Душке, са 
засеоцима Ножица и Љеваја , формиран је актив 
СКОЈ-а . Примљени су: Радомир Г. Боричић (секре-
тар), Ђуђо Ђ. Боричић, Русо Ђ. Боричић, Јули ја 
Ђ. Боричић. Касније је примљен и Милован Бори-
чић, Вујица Боричић, Саво Миликић, Аконија Бо-
ричић, Милић М. Милошевић и други. 

Такође децембра мјесеца у селу Стпови форми-
ран је актив СКОЈ-а у који су примљени: Новак 
Г. Дујовић (секретар), Милка Р. Дујовић, Коса 
Р. Дујовић и Благоје Ј. Мујовић. 

У Матешеву су у децембру у актив СКОЈ-а при-
мљени: Даринка А. Милошевић (секретар), Коса Ђ. 
Вешовић, Милисав С. Томовић, Р у ж а Л. Милошевић 
и Милева М. Вешовић. Касније, почетком 1944. го-
дине, примљени су и Васо Н. Томовић, Дивна В. 
Милошевић, Миљан В. Милошевић, Станка Б. Ве-
шовић, Даница Б. Вешовић, Мишо М. Вујиеић, Ми-
лош В. Зечевић. 

Одмах по ослобођењу Лијеве Ријеке већ у но-
вембру и децембру 1943. године, формиране су че-
тири ћелије К П Ј са 15 чланова и девет актива 
СКОЈ-а са 35 чланова. Касније у току 1944. године 
и у организацији К П Ј и организацију СКОЈ-а 
примљен је знатан број нових чланова. 

Сви нови чланови К П Ј и СКОЈ-а су по четнич-
ким терором остали чврсто на линији НОП-а, доб-
рим делом и зато, што су позадинци-илегалци, пре 
ослобођења те територије, били развили добру по-
литичку активност на терену општине. 

Од маја 1943. до 15. маја 1945. године у општини 
Љеворечкој примљено је око 50 чланова К П Ј и око 
70 чланова СКОЈ-а . 

Извјестан број ових чланова К П Ј и СКОЈ-а 
отишао је касније у јединице НОБ-а, а поједини, 
било из здравствених разлога, или ради потребе, 
враћени су на терен општине Љеворечке. 

Новембра мјесеца 1943. године по ослобођењу 
формирана је прва партијска ћелија у Лијевој Ри-
јеци у коју су примљени Роса Б. Зечевић, Јули ја 
Н. Милошевић и Љубо Ђ. Боричић. Секретар ове 
ћелије до јануара 1944. године био је Војин Г. Зе-
чевић, а затим Роса Б. Зечевић. Овој ћелији при-
падали су комесар команде мјеста и други другови 
из команде мјеста и посадне чете. 

У ову ћелију касније, почетком 1944. године, 
примљени су: Радивоје Ђ. Милошевић, Љубиша С. 
Оровић, Миља Н. Оровић, Радивоје Н. Оровић, Јела 
Н. Оровић, Драго Радуновић, Новак Г. Дујовић, 
Милка Р. Дујовић, Ристо В. Милошевић, Даринка 
В. Крушчић, Радмила В. Поповић, Милош Прелевић, 
Душан М. Милошевић и други. 

Друга партијска ћелија формирана је у Мате-
шеву у децембру 1943. У њој су били: Милошевић 
Т. Митар-Мишо, Зечевић Т. Даница и Милошевић 
А. Даринка. Секретар ове ћелије је био Митар-Ми-
шо Т. Милошевић. У овој ћелији били су и чланови 
КП из посадне чете, која се повремено смјењивала. 
Касније, у току 1944. године, примљени су Томовић 
Т. Милка, Томовић С. Милисав, Томовић С. Пољка 
и Томовић С. Видосава. 

Трећа ћелија К П Ј формирана је такође децембра 
1943. године на терену села Опасанице, Хана Грана-
чића и Веруше, а од другова Милоша М. Милоше-
вића, Наста С. Поповића и Мила Г. Зечевића. Сек-
ретар је био Милош М. Милошевић. Касније у току 
1944, примљени су: Ш а ј о Ј. Крупчић, Боса М. Гогић, 
Цица В. Крушчић, Благоје Л. Крушчић, Станка 
Ј. Крушчић. 

Четврту ћелију К П Ј формирали су јануара 1944, 
другови из села Увача, Тузи и Требешнице. У ову 
ћелију примљени су: Белка М. Милошевић, Љубица 
Н. Милошевић, Милован М. Милошевић, Миљан Р. 
Милошевић и Стефа Н. Милошевић. Секретар је 
био Милован М. Милошевић. Касније у току 1944. 
године у ову ћелију примљени су или су дошли из 
бригада Митар М. Милошевић, Милица М. Милоше-
вић, Четко (Голуб) Н. Милошевић, Јока Н. Милоше-
вић, Јеврем С. Милошевић, Насто Ђ. Милошевић. 

У приеуству Бећа Башића, члана ереског коми-
тета К П Ј за Андријевицу, јануара 1944. године 
формиран је општински комитет К П Ј у Лијевој 
Ријеци. 

Ч о б а н и ц а 



Ј е з е р о н а Љ у б а н у 

За секретара је изабран Војин Г. Зечевић, а за 
чланове Радивоје Ђ. Милошевић, Роса Б. Зечевић, 
Митар Т. Милошевић и Љубо Ђ. Боричић. Оформ-
љен је и општински комитет СКОЈ-а, Општински 
одбор Народне омладине и Општински одбор А Ф Ж . 

У Општински комитет СКОЈ-а изабрани су: за 
секретара комитета СКОЈ-а Радивоје Ђ. Милоше-
вић, за чланове Миља Н. Оровић, Јули ја М. Ми-
лошевић, Цица В. Крушчић, Љубица Н. Милошевић, 
Даринка А. Милошевић, Станка Ј. Крушчић. Кас-
није, због одласка неких чланова комитета у једи-
нице НОБ-а, за чланове комитета СКОЈ-а , бирани 
су Милка Т. Томовић, Новак Дујовић, Милка Р. Ду-
јовић и други. 

Приликом формирања Општинског одбора На-
родне омладине, за предеједника Одбора, Роса Б. 
Зечевић. 

Лијева Ријека , с једне стране према Подгорици, 
а с друге према Врможи, била је у непосредној опас-
ности од брзих продора Нијемачких и четничких 
јединица. Четничке групе или појединци врло су 
често упадали на терен Лијеве Ријеке, повјезивали 
се с четничким припадницима, уносили забуну, пре-
тили итд. Поред тога доста четничких група и поје-
динаца крило се на територији општине, што је 
умногоме отежавало политички рад на терену. Но 
и поред свих тих тешкоћа, упркос великом броју 
четничких породица, политички рад и стање било 
је прилично добро. Помоћ другова из Среског ко-
митета К П Ј и СКОЈ-а из Андријевице била је честа, 
а пружали су је Спасоје Ђаковић, Бећо Башић, 
Војо Нововић и други. 

У априлу 1944, када је услиједила офанзива 
Нијемаца, четника и балиста од правца Подгорице 
и од Пећи, Плава и Рожаја , комунисти, скојевци, 
омладина, одборници организација А Ф Ж - а , сви су 
пружили снажну подршку јединицама НОБ-а, које 
су се повлачиле преко територије Лијеве Ријеке. 
Укључили су се у борбу против непријатеља, а од-
бор народне власти и команда мјеста помогли су на-
роду који се повлачио од Берана и Андријевице 
преко Матешева за Колашин. Преношење рањени-
ка, муниције, опреме и све што је требало помоћи 

нашим бригадама у пружању отпора неприј атељу, 
било је учињено. 

Пошто је непријатељ брзо одбачен, поново су 
успостављени нормалан живот и рад на ослобође-
ној територији у Лијевој Ријеци. 

Приликом поновног напада нијемачко-балистич-
ких и четничких снага од правца Косова, јула мје-
сеца 1944. године из Лијеве Ријеке је формиран ба-
таљон састављен од одборника, чланова КПЈ, 
СКОЈ-а, и омладине, који је запосјео положаје 
према Врмоши-Албанија одакле су фашистичке је-
динице злочинаца Пренк Цала и четничке банде 
припремале напад на Лијеву Ријеку. Командант 
овог привремено формираног Љеворечког батаљо-
на био је предсједник Општинског народног одбора 
Насто С. Поповић, а комесар Војин Г. Зечевић. По-
ред овог мобилног стања у општини, рад народних 
одбора, комуниста, СКОЈ-а, омладине и А Ф Ж - а од-
вијао се нормално. Пошто су непријатељи потучени 
и одбачени према Пећи, одборници и сви остали 
рратили су се с положаја и наставили редовне 
послове. 

Кра јем јула 1944. године Војин Г. Зечевић одлази 
за комесара IV батаљона ОЗН-е у Колашин. За 
секретара Општинског комитета К П Ј у Лијевој Ри-
јеци долази Вукица Мићуновић, а за секретара 
Општинског НОО изабран је Љубо Ђ. Боричић. 

Ускоро, 12. августа 1944. године, под притиском 
нове нијемачке офанзиве, јединице III дивизије 
НОВ морале су да се повлаче до Пиве и Брезне. У 
повлачењу пред непријатељем извјестан број чла-
нова КПЈ, одборника и скојеваца остаје на терену 
Лијеве Ријеке а остали се повлаче с јединицама III 
дивизије и IV батаљона ОЗН-е, да би се неки укљу-
чили у те јединице и остали у њима. Нијемачке и 
четничке снаге држале су тада Лијеву Ријеку око 
два мјесеца, па су се поново повукли према Подго-
рици и Пећи. У тим борбама из Лијеве Ријеке по-
гинули су Станка Ј. Крушчић, борац VII црногорске 
бригаде и Јоле Дујовић, одборник. 

Послије повлачења Нијемаца и четника у гар-
низоне у Подгорици и Пећи, у Лијевој Ријеци је 
поново успостављена народна власт. То је коначно 
повлачење Нијемаца из Грчке и Албаније, а тим и 
из Црне Горе преко Лијеве Ријеке, Матешева, Ко-
лашина и даље према Пријепољу и Сарајеву. 

У свим нападима Нијемаца на слободну терито-
рију, Љеворечки четници су били путовође Нијем-
цима, а у априлској офанзиви мучки су нападали 
партизанске колоне и јединице. У неколико случа-
јева препаде су вршили из четничких кућа. 

Упркос знатном броју четника (према располо-
живим подацима било их је око 540), из Лијеве 
Ријеке у јединице НОВ-а ступило је и учествовало 
у борби 250 бораца. Поред тога у органима народне 
власти, у руководствима друштвено-политичких ор-
ганизација и међу позадинским радницима било је 
још око 400 Љеворјечана. 

Ови подаци јасно показују да четничка пропа-
ганда, разна обећања, пријетње и терор нису могли 
да сломе слободарски дух Љеворечана који су се 
опредјелили да слиједе примјере својих предака. 

Лијева Ријека је дала народне хероје: Шћепана 
П. Ђукића, Миладина Ј. Поповића и Вукмана 
Крушчића. Миладин Поповић и Вукман Крушчић 
су пре рата жив јели ван Лијеве Ријеке, али њихов 
револуционарни утицај се добро осећао на терену 
родног мјеста, како пре, тако и у току Народноосло-
бодилачког рата. 



Д о л и н а р е к е К у ц к а ј е 

Из општине Љеворјечке погинуло је од 1941. до 
15. маја 1945. године 81 лице, а још 5 лица погинуло 
је од нијемачких бомби и граната. Укупно 86. 

Године 1941. погинуло је из Лијеве Ријеке 9 бо-
раца, године 1942, погинуло је 30 бораца и једно 
лице умрло у италијанском затвору, године 1943. 
погинула су 3 борца и један је умро у италијанском 
затвору, године 1944. погинуло је 29 бораца, 5 лица 
од нијемачких граната, године 1945. погинуло је 
7 бораца, године 1946. од бандита четника, погинула 
су 3 лица. 

Народноослободилачка власт у општини 
Љеворјечкој 

Почетком маја 1943. када је поново почео орга-
низовани политички рад у Општини љеворјечкој, 
извјестан број другова и другарица задужени су да 
на терену Општине раде као одборници Народно-
ослободилачких одбора. Њихов рад је био врло ко-
ристан, а углавном се испољавао на међусобном 
повезивању партизанских породица, на подизању 
политичког морала, на прикупљању података о кре-
тању непријатеља, њиховим намјерама и акцијама, 
на пружању помоћи позадинским радницима који 
су илегално радили на терену општине, итд. 

Пошто због врло јаког и редовног надзора чет-
ника над партизанским породицама, илегалци-поли-
тички радници нијесу могли непосредно да ступају 
у везу с партизанским породицама из села Душке, 

Ступове, Лопате и Слацко — из Слацка се ступило 
у везу само с Милићем Радевићем а из Лопата с 
Душаном М. Милошевићем. Због такве ситуације 
одборници из сусједних села су настојали да се по-
вежу с партизанима тј. њиховим породицама из тог 
села. Тако је Роса Б. Зечевић из села Грби До била 
задужена да успостави контакте са породицама Го-
луба и Љуба Боричића из села Душака и са поро-
дицом Радисава Дујовића у Ступовима. Душан М. 
Милошевић из Лопата и Мило Г. Зечевић из Ве-
руше били су задужени да успоставе везе с Мили-
ћем Радевићем у Селу Слацко и Велишом Милики-
ћем у селу Ступови. Тако је и посредно био органи-
зован рад одбора Народне власти и у селима где 
политички радници-илегалци нијесу могли лично 
да ступе у везу са партизанским породицама. 

Имена одборника Народне власти у току илегал-
ног рада од маја до новембра 1943. године у општини 
Лијева Ри јека : 

Село Матешево: Мирко Ћ.. Милошевић, Војин 
М. Томовић, Вукашин Р. Миликић; село Тузи и 
Требашица: Милован М. Милошевић, Миљан Р. Ми-
лошевић, Јеврем Р. Милошевић; Село Опасаница и 
Хан Горанчица: Насто С. Поповић, Милош М. Мило-
шевић, Вукота Г. Ђукић; Село Увач и Тара: Видак 
И. Милошевић, Косто М. Милошевић, Митар-Мишо 
Т. Милошевић; Село Веруша: Мило Г. Зечевић, Ду-
шан С. Зечевић, Светозар Вешовић; Село Лопате: 
Душан М. Милошевић; Село Грби До и Ри јека : Роса 
Б. Зечевић, Љубиша С. Оровић, Драго Радуновић; 



Село Слацко: Милић Радевић; Село Ступови: Ве-
лиша Миликић; Село Душке: Боричић Голуб. 

Ови одборници су послије ослобођења Љево-
ријечке општине били бирани у Општински и сеоски 
Народноослободилачки одбор, а неки и у Срески На-
родноослободилачки одбор у Андријевици. 

У први општински Народноослободилачки одбор, 
који је изабран и конституисан новембра 1943. била 
су 34 друга и другарице, и то: Поповић С. Насто, 
председник, Зечевић Г. Војин-Војо, секретар, Мило-
шевић М. Милош, Ђукић Г. Вукота, Милошевић Ћ. 
Мирко, Аџић М. Радуле, Зечевић Г. Мило, Вешовић 
Светозар, Милошевић М. Душан, Милошевић В. 
Ристо, Дујовић Јоле, Гогић Душан, Боричић Голуб, 
Боричић Ђорђије, Лакушић Мијат, Оровић Савић, 
Радуновић Драго, Боричић В. Вујадин, Аџић Н. Ву-
чета, Милошевић М. Милован, Ђукић П. Мируна, 
Томовић Пуниша, Оровић Н. Радивоје, Зечевић Б. 
Роса, Радевић Милић, Миликић Велиша, Дујовић 
Радисав, Милошевић Р. Миљан, Милошевић М. Ју -
лија, Милошевић Четко (Голуб), Милошевић П. Ра-
де, Крушчић Војин, Крушчић Јеврем, Миликић Р. 
Вукашин. 

Сви ови одборници, иако су били изабрани у 
општински НО, били су истовремено у сеоским на-
родним одборима, председници, секретари, или чла-
нови. 

Ово је први састав Општинских НО одбора који 
је формиран око 20. новембра 1943. године. Касније 
су вршене извјесне измјене и допуне због тога што 
су неки другови отишли на друге дужности у једи-
нице НОВ-а, или среска руководства друштвено-
-политичких организација. 

У сеоским Народноослободилачким одборима 
приликом првих избора новембра 1943. године обич-
но је било по 3 до 5 чланова. Касније су одбори 
попуњавани и проширивани, вршене измјене итд. 

Састав Народноослободилачких одбора по селима 
приликом првих избора у новембру 1943. године: 

Село Матешево: Аџић М. Радуле, председник, 
Зечевић В. Даница, секретар, Милошевић А. Да-
ринка, Милошевић Ћ. Мирко, Миликић С. Вукашин; 
Касније су бирани: Милошевић Г. Вукадин-Жуј о, 
Томовић С, Милисав, Вукићевић В. Новица; Село 
Тузи и Требешница: Милошевић М. Милован, пред-
седник, Милошевић Р. Миља, секретар, Милошевић 
П. Раде, Милошевић М. Јули ја ; касније су бирани: 
Милошевић М. Митар, Милошевић Ђ. Насто, Ђукић 
Пуниша; село Опасаница: Милошевић М. Милош, 
председник, Ђукић Г. Вукота, секретар, Поповић 
Насто, Крушчић Јеврем, Гогић М. Миљан, Дебетић 
Раде. 

И овде је касније било измјена и допуна. 

Село Увач и Пајков Вир: Милошевић Н. Ћетко 
(Голуб) председник, Милошевић М. Милорад, секре-
тар, Милошевић Манојло, Милошевић И. Видак. 

И овде је касније било допуна и измјена. 
Село Веруша: Вешовић Светозар, председник, 

Зечевић Г. Мило, секретар, Зечевић С. Душан; Кас-
није су бирани: Вешовић С. Мишо, Лазовић Мано, 
Ђукић Божина ; Село Лопате: Милошевић М. Ду-
шан, председник, Милошевић В. Ристо, секретар, 
Ђукић Мируна, Поповић Миља, Поповић Јека ; Кас-
није су бирани: Милошевић В. Радивоје, Вешовић 

Веко; Село Грби До и Ри јека : Зечевић Б. Роса, 
председник, Радуновић Драго, секретар, Оровић Са-
вић, Томовић Пуниша, Крушчић Војин, Оровић 
Радивоје; Касније су бирани: Оровић Миља, Зече-
вић М. Милија, Томовић Васо, Прелевић Милош, 
Радуновић Ђорђија; Село Душке са Љевајом: Во-
ричић Голуб, председник, Боричић В. Вујадин, се-
кретар, Боричић Ђорђија, Милошевић Миљан; 
Касније су бирани: Боричић Миљан, Локушић 
Вуксан; Село Ступови и Птич: Миликић Велиша, 
председник, Дујовић Радисав, секретар, Лакушић 
Мијат, Дујовић Јоле; Касније су бирани: Лакушић 
Оташ, Дујовић Новак, Дујовић Миличко, Дујовић 
Периша, Село Слацко са Ширалијом: Радевић Ми-
лић, председник, Аџић Н. Вучета, секретар, Аџић 
Б. Миљан, Радевић Милош. 

Касније су и овдје вршене допуне. 
Село Ками са засеоком Кркор: Гогић Душан, 

председник, Радевић Радисав, секретар, Радевић 
Милош, члан. 

И овдје је касније у току 1944. године било до-
пуна и измјена одборника. 

Село Јабука и Јасен: Милошевић Лабуд, пред-
седник, Брковић Перо, секретар, Вујисић Милосав, 
Добричанин Пољка, чланови НО одбора. 

Тако је у одборима Народне власти у овој оп-
штини радило око 100 другова и другарица, чији су 
задаци били врло тешки, јер је рат још трајао. 

На Скупштини ЗАВНО Црне Горе и Боке 1943. у 
Колашину, из Општине Љеворијечке били су слије-
дећи делегати: 

Милошевић М. Милован, изабран за вијећника, 
Зечевић Б. Војислав-Војо, изабран за вијећника, 
Томовић В. Васо, Поповић С. Насто, Крушчић Н. 
Војин. 

Борци са територије општине Љеворијечке који 
су од 13. јула 1941. године па до 15. 5. 1945. године 
прошли кроз разне јединице и одреде НОВЈ, ор-
гане народне власти и друге органе НОП-а 

Ђукић П. Шћепан, Љеворјечки батаљон комског 
одреда; Оровић Ј. Саво, Врховни штаб НОВ и ПОЈ; 
Поповић Ј. Миладин, руководилац К П Ј за Косово; 
Крушчић П. Вукман, Комски партизански одред; 
Вешовић П. Мирко, Љеворјечки батаљон и IV црно-
горска бригада; Томовић С. Радисав-Раде, Љево-
рјечки батаљон Комског одреда; Томовић Т. Бошко, 
Љеворјечки батаљон Комског одреда; Поповић Ј. 
Момчило-Момо, Љеворјечки батаљон Комског одре-
да; Милошевић М. Рајко, Љеворјечки батаљон Ком-
ског одреда; Милошевић Н. Јеврем, Љеворјечки 
батаљон Комског одреда; Милошевић Д. Ра -
дован, Љеворјечки батаљон Комског одреда; Ми-
лошевић В. Миљан-Мујо, Љеворјечки батаљон 
Комског одреда; Аџић Ш. Деса, Љеворјечки бата-
љон Комског одреда; Вешовић М. Мило, Љеворјеч-
ки батаљон Комског одреда; Зечевић Г. Војин, 
Комски одред Андријевички батаљон; Зечевић Б. 
Војислав, Комски одред и II корпус НОВЈ; Поповић 
В Радуле, Комски одред — IV црногорска бригада; 
Поповић П. Љубомир, Љеворјечки батаљон Ком-



ског одреда; Вешовић П. Ђуро, Љеворјечки бата-
љон Комског одреда; Милошевић А. Бранко, Љево-
рјечки батаљон Комског одреда; Зечевић М. Бат-
рић, Љеворјечки батаљон Комског одреда; Радевић 
Р. Радисав, Љеворјечки батаљон Комског одреда; 
Ђукић П. Милета, Љеворјечки батаљон IV црногор-
ска бригада XII корпус; Милошевић Р. Радоје, 
Љеворјечки батаљон IV црногорска бригада; Мило-
шевић М. Коста, Љеворјечки батаљон IV црногор-
ске бригаде; Милошевић Р. Милоша, Љеворјечки 
батаљон IV црногорске бригаде; Милошевић М. Бо-
гић, Љеворјечки батаљон IV црногорске бригаде; 
Милошевић И. Видак, Љеворјечки батаљон IV цр-
ногорске бригаде; Милошевић М. Митар, Љеворјеч-
ки батаљон IV црногорске бригаде; Милошевић Р. 
Јеврем, Љеворјечки батаљон III дивизије; Мило-
шевић Б. Тодор V. црногорска бригада; Милошевић 
Р. Милутин IV црногорска бригада; Милошевић М. 
Милован, Љеворјечки батаљон — Комски одред; 
Милошевић Т. Митар, Љеворјечки батаљон IV цр-
ногорске бригаде; Милошевић Р. Миљан, Љеворјеч-
ки батаљон — Комски одред; Милошевић Р. Војис-
лав, Љеворјечки батаљон IV црногорске бригаде; 
Милошевић Ђ. Масто, Љеворјечки батаљон IV цр-
ногорске бригаде; Милошевић М. Спасо, Љеворјечки 
батаљон — Комски одред; Милошевић М. Михаило, 
IV црногорска бригада; Милошевић М. Тошко, IV 
црногорска бригада; Милошевић М. Божо, II дал-
матинска бригада; Милошевић Ђ. Радивоје, Љево-
рјечки батаљон, Комски одред; Милошевић Р. Ве-
лимир, VIII црногорска бригада; Милошевић М. Ми-
лић, I II дивизија; Милошевић М. Драгутин, I бо-
кељска и VI црногорска бригада; Ђукић М. Милосав, 
IV пролетерска црногорска бригада; Ђукић Н. Ми-
линко, IX црногорска бригада и даље; Ђукић М. 
Милан, V црногорска бригада; Милошевић Г. Владо, 
IV црногорска бригада; Милошевић Г. Блажо, IV 
црногорска бригада (био суђен по линији ИБ); 
Милошевић М. Мирко, IX црногорска бригада; Ми-
лошевић Р. Мирко, V Црногорска бригада; Зечевић 
С. Радисав-Рајко, артиљерија III дивизија; Зечевић 
Б. Роса, Љеворјечки батаљон — Комски одред; Зе -
чевић Б. Владислав-Владо, II корпус НОВЈ; 

Зечевић Б. Радомир-Драго, II корпус НОВЈ; 
Зечевић М. Трифун, VIII црногорска бригада; Зе-
чевић Г. Мило, Комски одред; Зечевић С. Душан, 
Комски одред; Зечевић М. Алекса-Жујо , нар. од-
брана; Зечевић П. Тодор, VIII црногорска бригада; 
Зечевић В. Душан, Комски одред; Зечевић В. Душан, 
Комски одред; Зечевић В. Даница, Народна власт; 
Зечевић О. Дмитар, Комски одред III дивизија; 
Зечевић В. Богић, Комски одред; Зечевић В. Ми-
лош, Комски одред III дивизија; Зечевић В. Мило-
ња, Комски одред; Зечевић Д. Данило, Комски 
одред; Зечевић Р. Милутин, Комски одред; Зе-
чевић Миладин-Раде, III дивизија; Зечевић М. 
Милутин у ЦК К П Ј ; Зечевић М. Даница, IV црно-
горска бригада; Зечевић М. Новица, IV црногорска 
бригада; Зечевић Д. Петар, Комски одред; Зечевић 
Д. Милован, Комски одред; Зечевић М. МИладин, 
српске НО јединице; Зечевић Ј. Милован VII цр-
ногорска бригада; Зечевић Ј. Мило, VII црногорска 
бригада; Поповић С. Насто, Комски одред и Народ-
на власт; Поповић Н. Анђелија-Ђуша, IV црногор-
ска бригада; Поповић С. Мило, Комски одред; На-
родна власт; Поповић Н. Александар, Комски одред; 

Поповић М. Рајко, посадна чета — Комски одред; 
Поповић Б. Васо, Народна одбрана; Поповић П. Ми-
лан, Народна одбрана; Поповић П. Милка, VII цр-
ногорска бригада; Поповић В. Олга, VII црногорска 

бригада; Поповић В. Миља, народна власт; Гогић 
И. Боса, III ударна дивизија — VII црногорска бри-
гада; Вешовић Р. Миливоје, Комски одред; К р у ш -
чић Ј1. Милан, II далматинска бригада; Крушчић Л. 
Вељко; Крушчић Л. Благоје, посадна чета; К р у ш -
чић Ј. Станка, VII црногорска бригада; Крушчић 
Ј. Владо, VII црногорска бригада; Крушчић Б. Пе-
тар, Љеворјечки батаљон — Комски одред; К р у ш -
чић Б. Данило, Љеворјечки батаљон — Комски 
одред; Крушчић В. Милован, Љеворјечки батаљон 
Комски одред; Крушчић В. Цица, Љеворјечки ба-
таљон — Комски одред; Крушчић М. Војин, народ-
на власт; Крушчић В. Милош, VII црногорска бри-
гада; Крушчић Р. Стојан, IV црногорска бригада; 
Крушчић П. Душан, VII црногорска бригада; 
Крушчић В. Даринак, омладинско руководство; Да-
бетић Р. Јован, Љеворјечки батаљон — Комски 
едред; Вешовић М. Бајо, VII црногорска бригада; 
Вешовић С. Милисав-Мишо, посадна чета — Ком-
ски одред; Вешовић Светозар, народна власт (ИБ у 
Албанији); Вешовић Драго II дивизија НОВЈ; Ве-
шовић Б. Бећир, Горњомилановачки НОП одред; 
Вешовић Б. Блажо, посадна чета — Комски одред; 
Вешовић Стојан, посадна чета и II ударна дивизија; 
Милошевић В. Ристо, одборник Народне власти; 
Милошевић В. Васо, VII омладинска црногорска бри-
гада; Милошевић В. Раде, IV црногорска бригада; 
Милошевић М. Милош, IV црногорска пролетерска 
бригада и Народна власт; Милошевић М. Душан, 
одборник Народне власти; Милошевић Р. Коса, III 
ударна дивизија; Милошевић М. Јулија , народна 
власт и партијско руководство; Милошевић Р. Ми-
лић, посадна чета; Милошевић А. Даринко, одборник 
народне власти; Милошевић 3. Мирко, одборник 
народне власти; Милошевић М. Белка, омладински 
руководиЛац; Милошевић Б. Бошко, III дивизија 
НОВЈ; Милошевић Р. Милутин, IV црногорска про-
летерска бригада; Радуновић Г. Божидар, I II ударна 
дивизија; Радуновић Р. Рако, VIII црногорска бри-
гада; Радуновић Р. Милутин, IX црногорска бригада; 
Радуновић Р. Раде, посадна чета; Радуновић М. 
Драго, III црногорска дивизија; Боричић Г. Бошко, 
Љеворјечки батаљон; Боричић Н. Радоје, I I I диви-
зија, VII црногорска бригада; Боричић С. Вукашин, 
IX црногорска бригада; Боричић Ђ. Милутин, II 
далматинска бригада; Боричић Ђ. Александар, VIII 
црногорска бригада; Боричић Н. Милован, I II ди-
визија; Боричић Г. Радомир, III дивизија; Боричић 
Н. Шћепан IX црногорска бригада; Боричић С. Рацо, 
III дивизија; Радевић Р. Радисав, Љеворјечки ба-
таљон; Радевић Р. Радивоје, Љеворјечки батаљон; 
Радевић М. Александар-Леко, IV црногорска бри-
гада; Боричић Г. Вуксан, посадна чета; Радевић С. 
Радисав, посадна чета; Радевић М. Данило; Радевић 
М. Милић, одборник народне власти; Радевић В. 
Милош, III дивизија; Радевић В. Љубо, теренски 
радник; Радевић Р. Радосав, V црногорска бригада; 
Вешовић М. Момчило-Момо, VII црногорска омла-
динска бригада; Оровић Н. Радивоје, Народна власт 
и команда мјеста; Оровић Н. Јела, IX црногорска 
бригада; Оровић Н. Милија, IX црногорска бригада; 
Оровић Н. Ика, IX црногорска бригада; Оровић Н. 
Коса, IX црногорска бригада; Оровић Н. Бранис-
лава, IX црногорска бригада; Оровић Јакша ; Оро-
вић С. Љубиша, команда мјеста и народне власти; 
Оровић Савић, народна власт; Оровић М. Вукајло, 
посадна чета; Оровић В. Шако, X црногорска бри-
гада; Оровић В. Шпиро, посадна чета; Оровић М. 
Радош, IX црногорска бригада; Оровић В. Душан, 
V црногорска бригада; Којић Б. Павић, VI црногор-



ска бригада; Којић В. Вожидар VIII црногорска 
бригада; Лакушић Ј. Вуксан, Лјеворјечки батаљон; 

Лакушић Н. Мија, ЈБеворјечки батаљон; Лаку-
шић Н. Оташ, Љеворјечки батаљон; Томовић В. 
Васо, команда мјеста и народна власт; Томовић В. 
Војин, VII црногорска бригада; Томовић В. Пуниша, 
народна власт; Томовић Н. Драго, IX црногорска 
бригада; Томовић Т. Милка, IV црногорска бригада 
и ОЗН-а; Томовић М. Војин, IV црногорска бригада; 
Томовић Р. Грана, IV црногорска бригада; Томовић 
С. Милисав, IV црногорска бригада; Томовић С. 
Пољка, IV црногорска бригада и ОЗН-а; Томовић 
Н. Васо, посадна чета и ОЗН-а; Томовић Н. Новица, 
посадна чета и III дивизија; Ковачевић Вучко, Ма-
тешевски одред — Комски одред; Шћепановић 
Ново, Матешевски одред и Комски одред; Дрпља-
нин Тале, Матешевски одред; Аџић М. Радуле, ко-
манда мјеста и Народне власти; Аџић Н. Велимир, 
V црногорска бригада; Миликић Р. Вукашин, на-
родна власт; Аџић М. Вуле, Љеворјечки батаљон; 
Аџић В. Миливоје, Љеворјечки батаљон; Аџић Б. 
Драгољуб, VII црногорска бригада; Аџић С. Митар, 
V црногорска бригада; Аџић М. Милан, Комски 
одред; Аџић Б. Милан, Љеворјечки батаљон; Аџић 
К. Машан, Љеворјечки батаљон, посадна чета; 
Аџић К. Ђурђија , VII црногорска бригада; Аџић Б. 
Рајко, народна одбрана; Аџић Р. Радован, Љево-
р јечки батаљон; Аџић Н. Вучета, народна власт; 
Шукић М. Бранко, посадна чета; Гогић М. Новак, 
посадна чета — Комски одред; Радевић М. Паун, 
посадна чета; Мујовић М. Јеврем, Љеворјечки ба-
таљон; Мујовић П. Никола, VIII црногорска бригада; 
Дујовић Симо, IV црногорска бригада; Дујовић 
Р. Раде, Љеворјечки батаљон; Дујовић С. Јоле, 
Љеворјечки батаљон и народна власт; Дујовић 
Г Ново, V црногорска бригада; Дујовић Д. Војин, 
IX црногорска бригада; Дујовић Д. Митар, IX црно-
горска бригада; Дујовић К. Радисав, Комски одред; 
Дујовић К. Милутин, посадна чета и ОЗН-а; Дујо-
вић Г. Новак, Љеворјечки батаљон; Дујовић Ми-
личко, посадна чета и народна власт; Миликић 
Велиша, Љеворјечки батаљон и народна власт; 
Вукићевић Б. Новица, народна власт; Вешовић М. 
Десанка-Деса, IV црногорска бригада; Крушчић М. 
Савета-Кора; Крушчић В. Зорка; Крушчић В. Васи-
лије ; Боричић С. Боба, IV пролетерска бригада, По-
повић Ј. Михајло, теренски радник; Секулић Б. Дра-
гослав; Љеворјечки батаљон; Аџић В. Велиша, Ље-
ворјечки батаљон; Прелевић Б. Милош, посадна чета, 
Љеворјечки батаљон; Прелевић Б. Мило, Љеворјечки 
батаљон и посадна чета; Митровић М. Новица, 
Љеворјечки батаљон; Марковић Владо, IV црногор-
ска бригада; Радевић М. Перо, III дивизија; Дујовић 
Р. Милија, космета јединица; Миликић Р. Михајло, 
посадна чета; Оровић Н. Машан, III дивизија 
НОВЈ; Томовић Р. Годан-Божо, V. црногорска бри-
гада; Зечевић Ј. Мика, I II дивизија НОВЈ; Вешовић 
М. Миладин, III дивизија НОВЈ; Ђукић Г. Вукота, 
Одборник Н. власти; Ђукић Г. Вучина, Народна 
власт; Вешовић В. Симо, Љеворјечки батафон; 
Оровић Б. Радован — III дивизија; Оровић Н. Ра јко 
— III дивизија; Гогић М. Радивоје — III дивизија. 

Овдје су поменути само неки одборници Народне 
власти, који су у ствари били увек под оружјем и 
учествовали у многим акцијама са јединицама 
НОВЈ. Остали одборници Народне власти, многи 
активисти СКОЈ-а , Народне омладине и А Ф Ж - а 
нису овде сви поменути, зато што су обављали ре-
довне или повремене задатке на терену. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

АЏИЋ МИЛОША ВУЛЕ, рођен је 1924. године у 
Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче из сељачке 
породице и као омладинац, уочи објаве рата, укљу-
чен је у омладински актив села Слацка. Врло ак -
тивно учествовао у раду на припремама за 13-то 
јулски устанак, прикупљајући оружје, муницију и 
други ратни материјал. У устанку учествује у разо-
ружавању Италијана у Лијевој Ријеци, а послије 
формирања Љеворијечке партизанске чете и Бата-
љона ступа у јединицу. У свим борбама које су ове 
јединице изводиле, истиче се храброшћу, дисципли-
ном и оданошћу, због чега је почетком 1942. године 
примљен у СКОЈ. 

Погинуо је 22. фебруара 1942. године на брду 
Планиница, изнад Матешева, у борбама које је 
Љеворјечки партизански батаљон „Миљан Вуков" 
водио против четника. 

АЏИЋ ШЋЕПАНА ДЕСАНКА - ДЕСА, рођена 
је 1914. године у Лијевој Ријеци, учитељица. Потиче 
из чиновничке породице. Основну школу завршила 
је у родном мјесту, нижу гимназију у Беранама, а 
учитељску школу у Београду. Године 1937. постав-

А Џ И Ћ 
Д Е С А Н К А 

љена је за учитељицу у селу Сеоце, Срез барски. 
Још као ученица Учитељске школе у Београду при-
падала је напредном радничком покрету. Кад се за-
послила ступа у везу с комунистима из Црмничке 
партијске организације и активно се ангажује у 
раду. У њеном стану одржавају се омладински сас-
танци, умножава и прорађује партијски материјал. 
Премјештајем у Лијеву Ријеку 1939. године, она још 
активније учествује у свим акцијама којима руко-
води партијска организација. Као просвјетни радник 
истицала се стручношћу и била цијењена и оми-
љена. 

Послије капитулације бивше Југославије пре-
стаје да ради као учитељ и активно учествује у 
припремама за устанак, ангажујући се на многим 
задацима. Послије формирања Љеворијечке парти-
занске чете приступа јој и учествује у свим борба-



ма које је изводила ова јединица на терену Лијеве 
Ријеке. Концем 1941. године примљена је у КПЈ . 
Кад еу се наше снаге повукле с терена Лијеве Ри-
јеке, фебруара 1942. године, пребацује се с групом 
партијских радника у непријатељску позадину. Та-
да су је с читавом групом, коју је предводио Шћепан 
Ђукић, зв јерски убили четници 22. марта 1942. го-
дине. 

А Џ И Ћ ВУКАДИНА МИЛИВОЈЕ, рођен је 1921. 
године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче из 
сиромашне сељачке породице. Оставши рано без 
оца, морао је код имућнијих сељака да обавља н а ј -
теже физичке послове као надничар, да би издржа-
вао ма јку и сестру. Тежак живот га везује за на-
предни раднички покрет и 1939. године се укључује 
у рад омладинске групе, гдје се истицао активношћу 
у своме селу. 

Послије капитулације бивше Југославије Мили-
воје извршава задатке око припреме устанка, руко-
водећи групом за прикупљање оружја и муниције. 
Као активан омладииац и провјерен на задацима, 
јуна 1941. године примљен је у СКОЈ. 

У устанку учествује у разоружању Италијана у 
Лијевој Ријеци и у свим каснијим акцијама које је 
изводила Љеворијечка партизанска чета, истичући 
се дружељубљем и храброшћу. Погинуо је на Пла-
ниници, изнад Матешева, 22. фебруара 1942. године, 
као борац Љеворјечког партизанског батаљона „Ми-
љан Вуков" у одреду „Радомир Митровић" борећи 
се против четника. 

А Џ И Ћ в . 
М И Л И В О Ј Е 

ВОРИЧИЋ ГОЛУБА БОШКО, рођен је 1920. го-
дине, у Лијевој Ријеци, земљорадник. Сиромашног 
је сељачког поријекла. Прије рата кретао се у дру-
штву напредних омладинаца и био наклоњен на-
предном радничком покрету. У устанку је учество-
вао као борац у борбама које је водила Љеворијечка 
партизанска чета и касније Батаљон. Због оданости 
и борбености примљен је у СКОЈ у јесен 1941. го-
дине. Погинуо је 22. фебруара 1942. године у борба-
ма против четника на Планиници, изнад Матешева. 

В О Р И Ч И Ћ Р . 
Р А Д О Ј Е 

Б О Р И Ч И Ћ РАДОСАВА РАДОЈЕ, рођен је 1925. 
године у Лијевој Ријеци, ђак гимназије. Потиче из 
сиромашне сељачке породице која је прије рата 
била колонизирана код Пећи. Као ђак гимназије 
повезује се с напредним омладинцима, а послије 
капитулације бивше Југославије дошао је код рођа-
ка у Лијеву Ријеку. Послије устанка повремено је 
извршавао одређене задатке. Новембра 1943. ступио 
је у VIII црногорску бригаду. Погинуо је као борац 
ове бригаде ма ја 1945. године код Загреба. 

ВЕШОВИЋ Б О Ж А БЕЋИР, рођен је 1912. године 
у Планиници — Матешево, железнички службеник. 
Потиче из сиромашне сељачке породице. Основну 
школу завршио је у Колашину. Породица му је 
колонизирана код Пећи. Бећо је малу матуру завр-
шио у Пећи, где је дошао у додир с напредним рад-
ничким покретом. Године 1939. запослио се као ж е -
љезнички службеник у Новом Саду, гдје је наставио 
евоју активност као комуниста. Повремено је дола-
зио у своје мјесто и идејно утицао на опредељење 
тамошњих омладинаца. Члан К П Ј је прије рата. 

Послије капитулације бивше Југославије б јежи 
из Новог Сада у Горњи Милановац где ступа у везу 
с комунистима. На позив К П Ј за устанак ставља се 
на расположење партијској организацији. Када је 
формиран Чачански партизански одред, Бећо је од 
првог дана био у његовом саставу, истичући се 
храброшћу у сукобима с Њемцима. 

Погинуо је кра јем љета 1941. године као поли-
тички руководилац у једном батаљону овог одреда 
приликом одбране Горњег Милановца од Нијемаца и 
Недићеваца. 

ВЕШОВИЋ ПЕТРА ЋУРО, рођен је 1892. године 
у Матешеву, земљорадник. Потиче из сиромашне 
сељачке породице. Као добровољац учествовао је у 
опсади и ослобођењу Скадра и осталим борбама 
црногорске војске, истичући се храброшћу и отре-
ситошћу. Послије окупације Црне Горе интерниран 
је у Болдагасону. Из логора б јежи преко Аустрије 
у Француску и Италију, одакле се прикључио једи-
ницама српске војске и у њеном саставу учествује 
у операцијама на солунском фронту. 

У бившој Југославији Ђуро под тешким условима 
живи и школује браћу. Брата Милинка, геометра, 
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као противника ненародних режима убија полиција 
у Србији, а другог брата Мирка, адвоката у Подго-
рици, власти хапсе и прогоне, што на Ђура утиче 
да се прикључи опозицији ненародних режима. 
Послије завођења шестојануарске диктатуре и поја-
чаног прогона комуниста, Ђуро више мјесеци у бли-
зини своје куће скрива неколико истакнутих рево-
луционара, који су због терора морали прећи у иле-
галство. 

Послије капитулације бивше Југославије, заједно 
са братом Мирком и осталим комунистима, врши 
припреме за устанак, а у устанку као борац мате-
шевског герилског одреда учествује у нападу на 
италијански гарнизон у Колашину, а затим у По-
лимљу. Послије италијанске офанзиве у августу 
1941. године, заједно са осталим комунистима, Ђуро 
ступа у Љеворијечки герилски одред. Као борац 
овог одреда и касније љеворијечке партизанске че-
те, он се упркос подмаклим годинама, истицао не 
само личном храброшћу, већ и преношењем богатог 
ратног и животног искуства на млађе, што је било 
од велике користи за успјешно извођење акција. 

У 1942. години, послије отварања фронта према 
четницима у Барама Краљским и формирање Од-
реда „Радомир Митровић", Ђуро је као одличан 
познавалац терена помагао штабу Одреда у припре-
мању планова акција и распореда јединица за бор-
бу против четника, судјелујући у нападу с једини-
цама које су имале на јтеже задатке. Послије пада 
Матешева, 22. фебруара 1942. године, Ђуро је остао 
у непријатељској позадини. Четници су сазнали да 
се крије у једној пећини у Речинама и с читавим 
батаљоном опколили пећину, па извршили напад. 
Ђуро се храбро бранио, али је послије вишечасовне 
борбе погинуо. Било је то у априлу 1942. године. 

ВЕШОВИЋ МАТА МИЛО, рођен је 1918. године, 
у Планиници — Матешево, Сиромашног је сељач-
ког поријекла. Послије завршетка основне школе у 
Матешеву, и мале матуре у Колашину, уписао се у 
средњотехничку ПТТ школу у Београду. Већ као 
ђак Техничке школе приступио је напредном рад-
ничком покрету, а по завршетку школовања због 
своје напредне активности, није могао добити посао, 
па је био принуђен да се врати у свој родни крај . 

Ту су брзо дошли до и з р а ж а ј а његови квалитети и 
он је 1937. године кандидован, а исте године и при-
мљен у КПЈ . Од тада његова активност долази до 
пуног изражаја . Заједно са осталим комунистима 
био је носилац борбе противу ненародних режима у 
своме крају, због чега је неколико пута хапшен. 
Његово ријетко поштење, чврст карактер, сталоже-
ност и тактичност у опхођењу, створили су му углед 
међу грађанима. 

Послије капитулације бивше Југославије Мило 
учествује у припремама за устанак, а кад је борба 
почела међу првима је у акцијама на разоружању 
карабињерске станице у Лијевој Ријеци, нападу на 
Колашин, рушењу комуникациј а, формирању орга-
на народне власти, помоћи активима СКОЈ-а . По-
слије италијанске офанзиве на слободну територију, 
почетком августа 1941. године, Мило се повлачи у 
илегалство у саставу Матешевског Герилског одре-
да, а кад је формирана Љеворијечка партизанска 
чета био је њен борац, да би у ослобођеном Мате-
шеву, средином јануара 1942. године, био постављен 
за команданта команде мјеста. Погинуо је 22. марта 
1942. године са седам најистакнутијих комуниста из 
овог краја , враћајући се са задатка из непријатељ-
ске позадине у мјесту Зури — Лијева Ријека. 

ВЕШОВИЋ ПЕТРА МИРКО, рођен је 1909. годи-
не у Планиници —• Матешево, адвокат, члан КПЈ 
од 1941. године погинуо као Вијећник АВНОЈ-а, 
маја 1943. године у Платицама код Гацког. Потиче 
из сиромашне сељачке породице. Још као ђак ги-
мназије опредељује се за покрет, да би на Правном 
факултету у Београду, дошла до изража ја његова 
комплетна личност у борби студентске омладине 
против ненародних режима. Због јавних иступа, 
говорничког дара, те директних сукоба са ондаш-
њим властодршцима, више пута је хапшен и тешко 
злостављан. 

Послије завршетка студија постављен је за суд-
ског приправника у Подгорици,' гдје наставља ак -
тивно да ради против ненародних режима, због че-
га је отпуштен из службе. Тада отвара адвокатску 
канцеларију и одмах се ангажује као бранилац ко-
муниста у политичким процесима, а брани и друге 
напредне људе. Познати интелектуалац, новинар и 



публициста, дописник је — члан уредништва часо-
писа „Гранит" и листа „Глас Црне Горе". Сва ње-
гова активност била је везана за КПЈ. 

Године 1935. активно учествује у изборима, када 
постаје члан Покрајинског одбора радничко-сељач-
ке странке за Црну Гору, Боку, Санџак и Метохију. 
Приликом белведерских демонстрација, јуна 1936. 
године, члан је Иницијативног одбора и говорник 
демонстраната на Белведеру. Због тих и других 
активности опет је хапшен и прогањан, а извјесно 
вријеме живи и у илегалству с неколико истакну-
тих чланова ПК КПЈ. 

У његовој адвокатској канцеларији раде истак-
нути комунисти и револуционари. Послије капиту-
лације бивше Југославије одмах постаје један од 
виђених организатора устанка у Васојевићима. 
У устанку, у саставу Матешевског устаничког одбо-
ра, учествује у нападу на италијански гарнизон у 
Колашину, затим у акцијама у Полимљу противу 
Италијана и Вулнетара. 

ДУЈОВИЋ. д . 
В О Ј И Н 

из сиромашне сељачке породице, па је још од де-
тињства радио као надничар код имућнијих сељака 
да би помогао издржавање своје породице. 

Активно учествује у 13-то јулском устанку 1941. 
године у саставу ЈБеворијечке партизанске чете и 
остаје у јединицама НОВ-а до повлачења с те тери-
торије, марта 1942. године, када је остао код своје 
куће и даље помагао НОВ. 

Приликом формирања IX црногорске бригаде 
ступио је у ту јединицу и као њен борац погинуо 
18. децембра 1944. године у селу Сјенице, у борби за 
ослобођење Подгорице. 

Д У Ј О В И Ћ с . 
ЈОЛЕ 

ДУЈОВИЋ СПАСОВ ЈОЛЕ, рођен је 1898. године 
у Ступовима — Лијева Ријека, земљорадник. Потиче 
из сиромашне сељачке породице. Као војник црно-
горске војске учествовао је у балканском и I свјет-
ском рату, па је био заробљен и интерниран у Ма-

ЂУРОВИЋ Н. ВЕСЕЛИН, ђак, погинуо 1943 го-
дине на Лиси као борац Комског одреда. Предсједник 
јг првог Среског национално-ослободилачког одбора 
(изабран 19. јула 1941) у ослобођеној Андријевици и 
Револуционарног војног комитета у јулском устанку 
1941. у Срезу андријевичком. Послије формирања 
Љеворијечког герилског одреда, постаје његов ко-
месар, а кад је основана Љеворијечка партизанска 
чета постаје комесар те јединице. У Љеворијечком 
партизанском батаљону „Миљан Вуков", у саставу 
одреда „Радомир Митровић", постављен је за коме-
сара батаљона. Учесник је познате Острошке скуп-
штине фебруара 1942. године. 

ДАВИДОВИЋ РАДИВОЈА РАДОЊА, рођен је 
1920. године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче 
из сиромашне сељачке породице. У НОВ је ступио 
новембра 1943. године у Прву косметску бригаду, у 
којој је био водник. На тој дужности погинуо је 
јануара 1945. године у борби противу балиста у 
Дреници. 

ДУЈОВИЋ ДРАГА ВОЈИН, рођен је 1913. године 
у Ступовима — Лијева Ријека, земљорадник. Потиче 

ЂУРОВИЂ. н . 
В Е С Е Л И Н 



учитељ у Пећи. Бранко је рано оетао без родитеља 
и с братом учио гимназију у Пећи, гдје се повезао с 
напредним омладинцима и био један од активнијих 
ђака пећке гимназије. Послије капитулације бивше 
Југославије дошао је у Лијеву Ријеку као избјегли-
ца из Пећи и одмах приступио омладинској органи-
зацији. Током љета 1941. године примљен је у СКОЈ. 
По избијању устанка Бранко учествује у свим акци-
јама које је изводила Љеворијечка партизанска 
чета, а касније батаљон. Послије повлачења наших 
снага с терена Лијеве Ријеке, Бранко одлази код 
својих рођака у Бијело Поље, гдје се повезује са 
илегалним партијским радницима, а октобра 1943. 
године ступа у III санџачку бригаду. Као њен борац 
погинуо је код Томашева, јануара 1944. године. 

ЂУКИЋ ПЕТРА МИЛЕТА, рођен је 1910. године 
у Лијевој Ријеци, поручник бивше Југословенске 
војске. Милета потиче из сиромашне сељачке поро-
дице. Због тешких услова живота и рада био је при-
нуђен да се упише у подофицирску школу, коју је 
завршио са примјерним успјехом. Као подофицир 
био је на дужности у гарнизонима у Загребу, Кар -
ловцу, Новом Мјесту и Шентиљу. Изразито добар 
млади старјешина и амбициозан војник, положио је 
испит за потпоручника, а непосредно пред рат уна-
пријеђен је у чин поручника бивше југословенске 
војске. Рат га је затекао у Шентиљу, на граници 
према Аустрији. У првим данима рата његова једи-
ница је пружила отпор Нијемцима, а касније се 
повлачио под борбом пред много надмоћнијим не-
пријатељем. Послије капитулације бивше Југосла-
вије, под изузетно тешким околностима, дошао је у 
свој кра ј и од првих дана, са осталим комунистима 
почео припреме за оружани отпор непријатељу. 
Учествовао је у устанку против окупатора и са 
својим братом Шћепаном, руководио нападом на 
италијанску карабињерску станицу у Лијевој Рије-
ци. Касније учествује у свим акцијама противу 
Италијана и као искусан војник доприноси нашим 
успјесима. Одбија сарадњу са издајничким офици-
рима око Ђорђије Лашића и безрезервно се ставља 
на располагање НОП-у. Послије ослобођеља тери-
торије Лијеве Ријеке, почетком јануара 1942. године, 
постаје командант мјеста у Лијевој Ријеци и орга-

ђарској. У периоду између два рата бавио се зем-
љорадњом. Током 1941. и 1942. године активно је са-
рађивао с НОП-ом. 

Послије долаека наших јединица из Босне, ок-
тобра 1943. године, изабран је за одборника народне 
власти у Ступовима и на тој дужности су га прили-
ком повлачења са слободне територије Лијеве Ри је -
ке заробили четници и стријељали у Горњој Морачи. 

ДУЈОВИЋ РАДИСАВА РАДЕ, рођен је 1920. го-
дине, у Ступовима — Лијева Ријека, земљорадник. 
Потиче из сиромашне сељачке породице. Прије рата 
припадао је напредном омладинском покрету. У ус-
танку учествује као борац Љеворијечке партизанске 
чете у акцијама које је ова водила. 

Погинуо је у борби против четника на Плани-
ници изнад Матешева 22. фабруара 1942. године као 
борац Љеворијечког партизанског батаљона у од-
реду „Радомир Митровић". 

ДУЈОВИЋ МИРАША СИМО, рођен је у Ступо-
вима, Лијева Ријека, 1919. године, радник, члан К П Ј 
од 1941. Потиче из радничке породице. Пекарски 
занат изучио је у Подгорици, гдје је и радио као 
пекар до 1939. године, када је прешао у Лијеву Ри-
јеку. Рано је приступио напредном радничком по-

Д У Ј О В И Ђ . м . 
симо 

крету и у Подгорици је 1939. године примљен у 
СКОЈ. Послије доласка у Лијеву Ријеку одмах се 
укључио у рад скојевске организације, гдје се по-
казао врло активан, полетан и дисциплинован, па 
је почетком 1941. године примљен у КПЈ . У устанку 
учествује од првих дана као борац Љеворијечке 
партизанске чете у свим акцијама које је ова једи-
ница изводила током 1941. и 1942. године. По повла-
чењу наших снага с тога терена, Симо ступа у 
Комски одред, да би у јуну 1942. године, приликом 
формирања IV пролетерске црногорске бригаде, по-
стао њен борац. Због показане храбрости, оданости, 
другарства и војничког знања, постао је водник у 
овој прослављеној бригади и на тој дужности јунач-
ки погинуо 1942. године приликом напада на уста-
шко упориште у Купресу. 

Ђ У К И Ћ Ћ И Р К А БРАНКО, рођен је 1922. године, 
у Пећи, ђак Гимназије, Члан СКОЈ-а од 1941. годи-
не. Потиче из чиновничке породице. Отац му је био Ђ У К И Ћ М И Л Е Т А 



низује помоћ у борби против четника на Матешеву 
у људству, храни и ратном материјалу. Послије на-
пуштања територије Лијеве Ријеке, крајем фебруара 
1942. године, Милета је постављен за команданта 
батаљона у Комском одреду, на ком положају оетаје 
до јуна 1942. године. 

Кад је формиран IV батаљон пролетерске бри-
гаде, постављен је за замјеника команданта IV бата-
љона. У IV непријатељској офанзиви начелник је 
штаба IV пролетерске бригаде. Послије V неприја-
тељске офанзиве руководи у Источној Босни првом 
официрском школом при Штабу II ударне дивизије. 
У септембру 1943. године с групом одабраних војних 
и политичких старјешина, Врховни штаб НОБ, упу-
ћу је га у Војводину, гдје преузима дужност начел-
ника Штаба XII војвођанског корпуса. На тој дуж-
ности је погинуо у борби противу Нијемаца код Ва-
љева, октобра 1944. године, као потпуковник НОБ. 

ЂУКИЋ НОВИЦЕ МИЛИНКО, рођен је 1920. го-
дине, у Тузима — Лијева Ријека, ђак средње пољо-
привредне школе. Потиче из сиромашне сељачке 
породице. Завршио је основну школу и три разреда 
средње пољопривредне школе. Послије капитула-
ције бивше Југославије био је код своје куће и по-
времено учествовао у акцијама које је извршавала 
Љеворијечка партизанска чета. Приликом форми-
рања IX црногорске бригаде распоређен је у ту 
јединицу као борац, у чијем је саставу у борбама 
изнад Андријевице, погинуо септембра 1944. године. 

ЗЕЧЕВИЋ ОТАША ДМИТАР, рођен је 1925. го-
дине, у Матешеву, ђак VII разреда гимназије. Поти-
че из сиромашне сељачке породице. Новембра 1943. 
године, ступио је у НОВ као борац посадне чете при 
команди мјеста на Матешеву. Приликом формирања 
IV батаљона I бригаде ОЗН-е за Црну Гору, ступа у 
IV батаљон, у којем је и погинуо приликом ослобо-
ђења Берана септембра 1944. године. Као пушко-
митраљезац истакао се у борбама противу Нијемаца 
и четника. 

ЗЕЧЕВИЋ МИЛИВОЈА ДАНИЦА, рођена 1924. 
године у Колашину, ђак гимназије. Потиче из рад-
ничке породице, која је читава била на страни на-

предног радничког покрета. Шен брат, др. Милутин 
Зечевић, као члан КПЈ, од 1937. године, стријељан 
је на Бањици 1941. године, а други брат је учесник 
НОБ од 1941. године. Због тешких услова живота и 
рада у Колашину више пута су долазили у Лијеву 
Ријеку, родно мјесто њихових родитеља, остајали 
код својих рођака и вршили одређен политички 
утицај на средину у којој су боравили. Даница је 
као напредна омладинка 1941. године примљена у 
СКОЈ, а од јула 1941. године непрекидно се нала-
зила у саставу наших јединица. Као борац I проле-
терске бригаде погинула је код Дувна, августа 1942. 
године. 

ЗЕЧЕВИЋ МИКА МИЛАДИН, рођен је 1916. го-
дине у Веруши, Лијева Ријека, радник. Породица 
му је колонизирана у Пећи, гдје је Миладин под 
утицајем свога брата, члан КПЈ , приступио напред-
ном радничком покрету. Повремено је долазио у 
своје родно мјесто, гдје је ступао у контакт с на-
предним омладинцима. Капитулација га је затекла 
као војника у Пожаревцу. Послије је прешао у К р а -
љево и радио у Фабрици авиона, гдје се истицао 
активношћу за НОБ, због чега је примљен у КПЈ . 
Њихова партијска организација организовала је 
пребацивање оружја , муниције и другог ратног ма-
теријала из фабрике за Народноослободилачки пар-
тизански одред „Јово Курсула", али су припадници 
љотићевских група открили рад ове илегалне орга-
низације, па су њене чланове Нијемци похапсили и 
стријељали 14. октобра 1941. године. Међу њима је 
био и Миладин. 

ЗЕЧЕВИЋ ЈОВАНА МИЛОВАН, рођен је 1924. 
године у Колашину, ђак Гимназије, члан СКОЈ-а од 
1940. године. Потиче из службеничке породице, која 
је читава учествовала у НОП. Милован је као ђак 
Пећке гимназије био напредан и учествовао у де-
монстрацијама против режима. Послије окупације 
бивше Југославије читава породица избјегла је из 
Пећи и отишла код рођака у Лијеву Ријеку. Одмах 
по избијању устанка Милован, са оцем, братом и 
сестром, приступа Љеворијечкој партизанској чети, 
истиче се као борац и врло активан омладинац, све 

З Е Ч Е В И Ћ О . 
Д М И Т А Р 

З Е Ч Е В И Ћ Ј . 
М И Л О В А Н 



до повлачења наших снага из Лијеве Ријеке марта 
1942. године, када остаје у Лијевој Ријеци, наставља-
јући сарадњу са НОП-ом. Новембра 1943. године 
поново ступа у Комски одред и приликом напада на 
Беране, маја 1944. године, гине као борац у истом 
одреду. 

ЗЕЧЕВИЋ МИЛИВОЈА МИЛУТИН, рођен је 
1910. године, у Лијевој Ријеци, љекар, члан К П Ј од 
1937. године, хапшен и осуђиван у Београду због 
комунистичке дјелатности. Јула 1941. године, ухап-
сила га је специјална полиција у Београду, а авгу-
ста 1941. године стријељан је у Скели код Београда. 
Потиче из радничке породице. Гимназију је учио у 
Колашину и Иванграду, а Медицински факултет 
завршио је у Београду 1938. године. Као студент се 
активно укључио у рад напредне студентске омла-
дине Београда. Због учешћа у штрајковима и демон-
страцијама ухапшен је са групом студената кому-
ниста и одведен у логор у Вишеград. По повратку 
из логора, године 1937. постао је члан К П Ј и као 
инструктор радио у партијској техници. Активно је 
дјеловао у Српском љекарском друштву и Средњој 
медицинској школи. Августа 1940. године ухапшен је 
због рада у Покрету и изведен пред суд за заштиту 
државе, који га је осудио на пет мјесеци затвора. 
Казну је издржао у затвору на Ади Циганлији у 
Београду. По окупацији земље наставља илегални 
рад у окупираном Београду. Двадесет трећег јула 
1941. године ухапсила га је специјална полиција и 
спровела у логор на Бањици. Ноћу између 14. и 15. 
августа 1941. године изведен је из логора с групом 
талаца и стријељан у селу Скели код Београда. 

КРУШЧИЋ МИХАИЛА ЉУБОМИР, рођен је 
1917. године у Опасаници Лијева Ријека, апсолвент 
Шумарског факултета у Београду. Потиче из рад-
ничке породице која је активно учествовала у 
НОБ-у. Гимназију је завршио у Пећи. Апсолвирао 
јс на Шумарском факултету у Београду. Као ђак 
Пећке гимназије, због своје напредне оријентације, 
примљен је у СКОЈ, а члан К П Ј је постао на Шу-
марском факултету у Београду, 1939. године. Више 
пута је хапшен због комунистичке дјелатности. Уче-
ствовао је у демонстрацијама студената београдског 
универзитета 1939. године и 1940. године, као и у 
демонстрацијама у Пећи уочи II свјетског рата. 
Повремено је долазио и у своје родно мјесто, гдје се 
повезивао с комунистима и напредним омладинцима. 
Капитулација га је затекла у Пећи. Одмах се укљу-
чује у организовање устанка. Извршавајући један 
од задатака, ухваћен је 1942. године и интерниран 
на острво Понца у Италији, али је и у логору на-
ставио активно да ради као члан КПЈ. Због тешких 
услова живота у логору, умро је октобра 1943. го-
дине у Салерну — Италија. 

КРУШЧИЋ ВУЛА МИЛАДИН, рођен је 1913. 
године у Опасаници, Лијева Ријека, радник. Поро-
дица му је прије рата колонизирана код Пећи и чи-
тава је припадала напредном радничком покрету. 
Миладин је као радник био активан у УРССОВ-им 
синдикатима. Учествовао је у организованим акци-
јама, а посебно у демонстрациј ама пред рат у Пећи. 
Погинуо је приликом надирања Нијемаца у правцу 
Пећи, априла 1941. године. 

Његова читава породица је активно учествовала 
у НОБ-у од 1941. године, а брат му је Милован био 
командир чете у Љеворијечком партизанском од-
реду. Погинуо је као замјеник команданта Ибарског 
НОП одреда. 

КРУШЧИЋ РАДОСАВА МИЛЕТА, рођен је 1878. 
године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче из 
сиромашне сељачке породице. Прије рата бавио се 
земљорадњом. Приликом италијанске офанзиве на 
слободну територију Лијеве Ријеке у августу 1941. 
године, ухваћен је и стријељан у Веруши. 

КРУШЧИЋ ВУЛЕВ МИЛОВАН, рођен је 1913. 
године, у Лијевој Ријеци, службеник, члан К П Ј од 
1941. године. Породица му је колонизирана код Пећи 
послије I свјетског рата. Милован је рано почео да 
се интересује за напредни раднички покрет. Као 
члан УРСС-ових синдиката активан је у борби про-
тив реакционарних режима. У априлском рату 1941. 
године, погинуо му је брат. Послије капитулације 
бивше Југославије, Милован, као избјеглица, долази 
код својих рођака у Лијеву Ријеку, повезује се с 
комунистима и учествује у припремама за оружани 
отпор непријатељу. Од првих устаничких дана Ми-
лован је борац Љеворијечке партизанске чете. Исти-
че се храброшћу и одлучношћу, па је у јесен 1941. 
године примљен у КПЈ. Приликом формирања 
Љеворијечког партизанског батаљона „Миљан Ву-
ков", у одреду „Радомир Митровић", Милован је као 
искусан и храбар војник, постављен за командира 
чете у овом батаљону, гдје су његови војнички и 
политички квалитети дошли до пуног изражаја . 
Послије повлачења наших снага, с територије Лије-
ве Ријеке, Милован се враћа у Метохију и укључује 
се у борбене јединице на том терену. Погинуо је као 
замјеник команданта НО Ибарског партизанског 
одреда код Ибарске Слатине, октобра 1944. године. 

К Р У Ш Ч И Ћ В . 
М И Л О В А Н 

КРУШЧИЋ БОГДАНА ПЕТАР, рођен је 1920. 
године у Лијевој Ријеци, подофицир бивше југосло-
венске војске, члан СКОЈ-а од 1941. године. Потиче 
из сиромашне сељачке породице, која је у току рата 
била на страни НОП-а. Петар је прије рата био на-
предан омладинац, али због сиромаштва морао је да 
се упише у Подофицирску шКолу коју је завршио 
пред сам рат. 

Послије капитулације бивше Југославије, враћа 
се у свој крај , гдје се повезује с комунистима, ради 
на обуци омладине у руковању оружјем, а у устанку 
учествује у свим акцијама као борац Љеворијечке 



К Р У Ш Ч И Ћ П. 
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П Е Т А Р 

партизанске чете и касније батаљона. Због своје 
активности и одговорног извршавања задатка прим-
љен је у СКОЈ у љето 1941. године. 

У борбама против четника на Матешеву јануара 
и фебруара 1942. године, Петар се истиче као пуш-
комитраљезац. Погинуо је на Планиници изнад Ма-
тешева 22. фебруара 1942. године, такође у борби 
против четника. 

К Р У Ш Ч И Ћ Ј . 
С Т А Н К А 

КРУШЧИЋ ЈЕВРЕМЕ СТАНКА, рођена 1924. 
године у Опасаници — Лијева Ријека, домаћица. 
Одмах по избијању устанка, као напредна омладин-
ка приступила је НОП-у и активно учествовала у 
раду омладинске организације. Године 1943. прим-
љена је у СКОЈ и крајем године постала члан Оп-
штинског комитета СКОЈ-а у Лијевој Ријеци. Годи-
не 1944. примљена је у К П Ј и као истакнута омла-
динка ступила у другу чету IV батаљона VII црно-
горске омладинске бригаде, у којој се истицала хра-
брошћу и одважношћу. У борбама на Заворју поги-
нула је августа 1944. године. 

КРУШЧИЋ РАДИСАВА СТОЈАН, рођен је 1924. 
године у Лијевој Ријеци, радник. Породица му је 
прије рата колонизирана у Пећи и Стојан је као 
радник био активан у раду УРСС-ових синдиката, 
близак напредном радничком покрету. Капитулација 
бивше Југославије затекла га је у Пећи, одакле је 

КРУШЧИЋ ПЕТРА РАДИСАВ, рођен је 1880. 
године у Опасаници — Лијева Ријека, земљорадник. 
V предратном периоду, био је колонизиран на Ко-
сову. Припадао опозицији. У априлском рату поги-
нуо је у Качаничкој клисури код Урошевца као 
резервни капетан бивше југословенске војске при-
ликом уништавања нијемачког тенка. Његова три 
сина су активни учесници НОБ-а, од којих је један 
погинуо као борац IV пролетерске бригаде. 



М И Л О Ш Е В И Ћ А. 
Б Р А Н К О 

с породицом дошао у Лијеву Ријеку. У љето 1941. 
године, интернирали су га Италијани у Бар, па је 
из логора побјегао 1943. године и прикључио се пар-
тизанима. Октобра 1943. године ступио је у IV про-
летерску бригаду као борац, па је у истој погинуо 
код Прибоја на Лиму марта 1944. године. Отац му 
Радисав погинуо је храбро у априлском рату 1941. 
године у борби противу Нијемаца. 

ЛАЗОВИЋ НИКОЛЕ РАДОЈЕ, рођен је 1914. го-
дине, у Веруши, Лијева Ријека, радник-возач. Прије 
рата био близак напредном радничком покрету. 
У НОВ је ступио 1944. године, као борац посадне 
чете при команди мјеста у Лијевој Ријеци. Погинуо 
је јуна 1946. године на Трешњевику у борби са оста-
цима четничких банди. 

М И Л И К И Ћ Р . 
М И Х А И Л О 

МИЛОШЕВИЋ МАРКА АНАНИЈЕ, рођен је 1892. 
године у Матешеву, земљорадник. Као ратник у 
балканским и I свјетском рату истицао се храбро-
шћу и био неколико пута рањаван. За вријеме бив-
ше Југославије био је противник ненародних режи-
ма. Послије окупације наше земље, с читавом по-
родицом укључио се у активан рад на НОП. Са сво-
јим сином Бранком и осталим комунистима из Ма-
тешева учествује у нападу на колашински итали-
јански гарнизон јула 1941. године. Послије итали-
јанске офанзиве на слободну територију у августу 
1941. године, Ананија је обезбјеђивао породицу, па 
су га Италијани ухватили и убијен у близини Ма-
тешева 6. августа 1941. године. 

МИЛОШЕВНЋ АНАНИЈА БРАНКО, рођен је 
1919. године у Матешеву, завршио машинско-помор-
ску подофицирску школу, члан К П Ј од 1941. годи-
не. Потиче из сиромашне сељачке породице, која је 
читава учествовала у НОП-у. Због сиромашног ста-
ња уписао се у Подофицирску школу, коју је завр-

А Н А Н И Ј Е 
М И Л О Ш Е В И Ћ М. 

шио непосредно пред рат. Послије капитулације 
бивше Југославије долази у своје мјесто и ставља 
се на располагање руководству КПЈ , прихватајући 
све задатке за припрему отпора непријатељу, па је 
\ љето 1941. године примљен у СКОЈ, а септембра 
исте године постао је члан КПЈ . Активно учествује 
у 13-то јулском устанку, а послије италијанске 
офанзиве на подручје Лијеве Ријеке борац је у 
Љевориј ечком герилском одреду у чијем саставу је 
учествовао у свим акцијама које је одред изводио, 
истичући се храброшћу и солидним војничким зна-
њем. 

МИЛИКИЋ РАДИСАВА МИХАИЛО, рођен је 
1915. године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче 
из сиромашне сељачке породице. Симпатизер Народ-
ноослободилачког покрета од почетка рата, а у 
НОБ је ступио маја 1944. године и био борац Посадне 
чете при Команди мјеста у Лијевој Ријеци. Децем-
бра 1944. године погинуо је у селу Душке. 

Децембра 1941. године, у акцији против неприја-
теља тешко је рањен. Пренијет је у колашинску 
болницу која је пред непријатељском офанзивом 
евакуисана у Липово, гдје су га заједно са осталим 
истакнутим комунистима — рањеницима убили чет-
ници почетком марта 1942. године. 



МИЛОШЕВИЂ МИРА БОЖО, рођен је 1906. го-
дине у Лијевој Ријеци, земљорадник. Због сиро-
машног стања није се школовао. Од ране младоети 
радио је као надничар да би издржавао себе и по-
родицу. Објава рата затекла га је као војника у 
38. пјешадијском пуку у чијем се саставу борио у 
Албанији до капитулације бивше Југославије, када 
је дошао својој кући почео помагати НОБ. Повре-
мено је учествовао у акцијама које је изводила 
Љеворијечка партизанска чета током 1941. и 1942. 
године. 

Почетком новембра 1943. године ступио је у II 
далматинску бригаду и у њеном саставу учествовао 
у борбама кроз Црну Гору и Херцеговину. Погинуо 
је као борац своје бригаде јуна 1944. године у бор-
бама за ослобођење Ластве код Требиња. 

МИЛОШЕВИЋ НИКЕ ЈЕВРЕМ, рођен је 1919. 
године у Лијевој Ријеци, студент права, члан К П Ј 
од 1938. године. Потиче из сиромашне сељачке по-
родице, која је читава активно учествовала у НОБ. 
Као ђак цетињске гимназије припадао је напредној 
омладини гдје је примљен у СКОЈ. По завршетку 
гимназије уписао се на Правни факултет у Бео-
граду и као комуниста укључује се у рад и акције 

које су извођене на овом и другим факултетима. 
Учесник је у познатим манифестацијама прогресив-
не омладине. Приликом штра јка пиланских радника 
на Јабуци, Пајковом Виру и Колашину, активно 
судјелује у организовању и успјешној реализацији 
њихових захтјева. Утицао је и на остале грађане у 
своме мјесту да се опредијеле за напредни раднички 
покрет. 

Због своје изразите активности био је чешће 
хаишен у Београду, Колашину и Адријевици. Један 
је од организатора 13-то јулског устанка у своме 
крају . Учествује у борбама приликом разоружања 
карабињерских станица и каснијим устаничким ак -
цијама. Због храбрости показане у свим борбама и 
политичке зрелости у љеворечком партизанском ба-
таљону постављен је за комесара чете јануара 1942. 
године. Марта 1942. године Јеврем је са групом од 
7 најистакнутијих комуниста из Лијеве Ријеке био 
упућен на задатак у непријатељску позадину. Два-

десет другог марта 1942. године, читава група упала 
је у четничку засједу, у мјеету Зурима, којом при-
ликом је погинуо. 

МИЛОШЕВИЋ МИЈАЈЛА МИЛОВАН, рођен је 
1881. године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче 
из сиромашне сељачке породице. Учествовао је у 
балканском и I свјетском рату, као наредник црно-
горске војске и због своје и других врлина био је 
одликован и произведен у чин официра. На првим 
парламентарним изборима 1920. године, гласао је за 
комунистичког посланика, а у вријеме између два 
рата стално је припадао опозоцији. Његов дом је 
био стјециште напредно оријентисаних људи прије 
и у току II свјетског рата. 

Од првих устаничких дана Милован је са својим 
сином Рајком, ко ји је погинуо као члан КПЈ, и ос-
талом породицом приступио НОП-у. Као храбар, 
одан и угледан ратник биран је за командира парти-
занске чете састављене од позадинских радника 
половином 1943. године, као и за првог предсједника 
Општинског НОО у Лијевој Ријеци, вијећника 
ЦАСНО-а, а једно вријеме био је командант коман-
де мјеста у Матешеву. Погинуо је од четничке од-
метничке банде на Трешњевику 1946. године. 

МИЛОШЕВНЋ МИРА МИЛОШ, рођен 1909. го-
дине у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче из 
сиромашне сељачке породице. Прије рата припадао 
је опозицији и био прогресивно оријентисан. Капи-
тулација бивше Југославије затекла га је као во ј -
ника у 38. пјешадијском пуку, у чијем је саставу 
остао до капитулације бивше Југославије. По по-
вратку кући помаже љеворјечкој партијској орга-
низацији у припремама за устанке. У устанку уче-
ствује као борац Љеворјечке партизанске чете, као 
и у свим осталим акцијама које је ова јединица 
изводила током 1941. и 1942. године, истичући се 
храброшћу. 

Послије повлачења наших јединица за Босну, 
остао је код своје куће, чврсто стојећи на линији 
НОП-а. Током 1943. године, помаже у организовању 
ликвидације двојице истакнутих четничких стари-
јешина. Именован је за партизанског одборника у 
позадини маја 1943. године. У октобру 1943. године, 
ступа у IV пролетерску бригаду, а послије неколико 
мјесеци враћен је да ради у органе народне власти 
у Лијевој Ријеци, гдје је био општински одборник 
и секретар организације К П Ј за Опасаницу и Хан 
Гаранчића. Погинуо је на Трешњевику јуна 1946. 
године од остатака четничких банди. 

МИЛОШЕВИЋ РАДИВОЈА МИЛУТИН - МИЊА, 
рођен је 1922. године у Лијевој Ријеци, ђак гимна-
зије. Потиче из сиромашне сељачке породице. По 
завршетку основног школовања уписао се у Под-
горици у гимназију. Рат га је затекао у VII разреду. 
Као гимназијалац приступа напредној омладини и 
скреће п а ж њ у на себе као одважан и отресит омла-
динац. Послије капитулације бивше Југоелавије 
одмах се укључује у рад омладинске организације 
у своме селу, па је јуна 1941. године примљен у 
СКОЈ. У устанку учествује као борац Љеворјечке 
партизанске чете у којој се истакао храброшћу и 
одважношћу, те је крајем године кандидован за 
члана КПЈ . Послије окупације Лијеве Ри јеке на-

ставља илегалан рад, а по доласку IV пролетерске 
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бригаде, у октобру 1943. године, ступа у њен III ба-
таљон, гдје је ускоро примљен у КПЈ . Као храбар 
борац, теоретски и идеолошки уздигнут, уз то одли-
чан друг и добар млад комуниста, погинуо је при 
пробоју у Србију, код Ушћа, априла 1944. године. 

МИЛОШЕВИЋ ВУКМАНА МИЉАН - МУЈО, ро-
ђен је 1920. године у Лијевој Ријеци. Миљан потиче 
из сиромашне сељачке породице која је читава 
учествовала у НОП-у. Један брат му је погинуо у 
IV пролетерској бригади. Као омладинац био је на-
предан, али због сиромашног стања био је принуђен 
да се упише у Подофицирску школу, коју је завр-
шио пред рат. Одмах по капитулацији бивше Југо-
славије и доласку у своје мјесто прикључује се ко-
мунистима и учествује у припремама за устанак, 
обучавајући омладинце руковању оружјем, при-
купљајући оружје и муницију и учествујући у раду 
омладинске организације. Због овакве активности и 
идејног опредељења примљен је у К П Ј 1941. године. 
Као борац Љеворјечке партизанске чете учествовао 
је у свим акцијама истичући се храброшћу. По фор-
мирању Љеворјечког партизанског батаљона постаје 
замјеник командира чете. Погинуо је са групом од 
7 најистакнутијих комуниста из Лијеве Ријеке када 
су наишли на четничку засједу у мјесту Зурима, 
22. марта 1942. године. 

МИЛОШЕВИЋ САВА МИЛО, рођен је 1890. го-
дине у Лијевој Ријеци. Учесник је у балканским и 
I свјетском рату у којима је рањаван. За вријеме 
бивше Југославије био је на страни опозиције. 
V 13-то јулском устанку био је на страни устаника. 
Приликом италијанске офанзиве на слободну тери-
торију Лијеве Ријеке, почетком августа 1941. године, 
Мило се склонио испод окупаторске најезде у ком-
ске шуме, гдје су га убили Италијани. 

ЂУКИЋ МИРКА МИЛОСАВ, рођен је 1920. го-
дине у Тузима, Лијева Ријека, радник. Потиче из 
сиромашне сељачке породице. У 18 години запослио 
се као шумски радник и приступио УРСС-овим 
синдикатима, учествујући у штрајковима и другим 
акцијама које су синдикати организовали међу 
шумским и пиланским радницима. 

По избијању устанка, Милосав учествује у уста-
ничким акцијама и касније у борбама које је водила 
Љеворјечка партизанска чета. Јануара 1942. године 
заробили су га четници и одведен у Баре Краљске 
у затвор гдје се добро држао. Половином 1943. годи-
не Милосав постаје члан СКОЈ-а а почетком 1944. 
године примљен је у КПЈ . Октобра 1943. године 
ступа у Колашину у IV пролетерску бригаду као 
борац. Истакао се храброшћу као пушкомитраље-
зац, а затим је постао водник, па је на тој дужно-
сти погинуо приликом ослобођења Крушевца 14. ок-
тобра 1944. године. 

МИЛОШЕВИЋ РАДОМИРА МИНА, рођен 1925. 
године у Тузима, Лијева Ријека, земљорадник. По-
тиче из сиромашне сељачке породице која је у току 
рата активно учествовала у НОП-у. Мина је као 
омладинац помагао НОП од првих устаничких ак-
ција, вршећи курирске и извиђачке задатке. Марта 
1942. године четници су читаву породицу и Мину 
предали Италијанима, а ови су их интернирали у 
Бареки логор. У логору се Мина повезао са омла-
динцима, припадницима НОП-а. У октобру 1943. го-
дине је добровољно ступио у IV пролетерску бри-
гаду. Приликом похода ове бригаде за Србију, Мина 
је изнад Косјерића био тешко рањен и подлегао 
ранама маја 1944. године. Због показане храбрости 
посмртно је одликован орденом за храброст. 

МИЛОШЕВИЋ МИЛИЋА МИРКО, рођен је 1918. 
године, у Лијевој Ријеци. Основну школу завршио 
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је у родном мјесту а гимназију почео да учи у Пећи. 
Због сиромашног стања није могао наставити шко-
ловање, па се запослио као радник у циглани. Под 
утицајем Партије, Мирко се укључио у рад 
УРСС-ових синдиката, па је 1940. године, примљен 
у СКОЈ, а непосредно пред рат кандидован за члана 
КПЈ. 

Рат га је затекао као војника на положају у 
Албанији. Послије капитулације, пошто му је чита-
ва породица избјегла из Пећи, остао је у Подгорици, 
гдје се одмах повезао с руководиоцима НОП-а, и 
наставио своју дјелатност као илегалац, учествујући 
у низу акција организованих у окупираној Подго-
рици. На свим задацима показао је упорност и сна-
лажљивост. Када му је пријетила опасност да буде 
ухапшен, партијска организација га је, са још не-
ким друговима, преко везе пребацила на слободну 
територију, гдје је распоређен у V пролетерску 
бригаду. Као борац III чете II батаљона показао се 
храбар и одважан, па је убрзо постао водни делегат, 
а затим комесар чете. Априла 1944. године погинуо 
је на Оброву, изнад Бијелог Поља, у борби против 
Нијемаца. 

МИЛОШЕВИЋ РАДУЛА МИРКО, рођен је 1924. 
године у Лијевој Ријеци. Потиче из сељачке поро-
дице. Прије рата бавио се земљорадњом. Послије 
капитулације бивше Југославије био је код своје 
куће. Почетком 1944. године, ступио је у партизане 
и распоређен у инжињеријско-минобацачки вод 37. 
ударне дивиције. Био је нишанција на минобацачу 
и стручњак за чишћење минских поља. 

Крајем октобра 1944. године, приликом чишћења 
мина на Јабуци, код Пљеваља, погинуо је од екс-
плозије једне мине. 

М И Л О Ш Е В И Ћ В . Р А Д Е 

МИЛОШЕВИЋ ВУКМАНА РАДЕ, рођен је 1922. 
године у Лијевој Ријеци. Потиче из сиромашне се-
љачке породице која је активно учествовала у 
НОП-у. Брат му је погинуо као члан КПЈ . Раде је 
прије рата био напредан омладинац, а почетком 
1941. године, примљен је у СКОЈ. Послије капиту-
лације бивше Југославије био је један од на јактив-
нијих омладинаца у прикупљању оружја и муни-
ције. У устанку учествују од првога дана и као хра-
бар и окретан борац Љеворијечке партизанске чете 
кандидован је за члана КПЈ . По повлачењу наших 
снага за Босну наставља да ради у окупираној 
Лијевој Ријеци. Послије ослобођења Колашина, ок-
тобра 1943. године, ступа у IV пролетерску бригаду, 
гдје је убрзо примљен у КПЈ . Погинуо је априла 
1944. године код Сеништа, приликом продора у 
Србију. 

МИЛОШЕВИЋ ДУШАНА РАДОВАН, рођен је 
1920. године у Лијевој Ријеци, студент права, члан 
К П Ј од 1941. године. Потиче из угледне сељачке 
породице,, која је у току рата била на страни 
НОП-а. Послије завршетка основног школовања, 
гимназију је наставио да учи у Подгорици. Тамо је 
приступио напредном омладинском покрету и био 
активан у раду омладинске организације гимнази-
је. Уписавши се на Правни факултет у Београду, 
повезује се с напредним студентима, па почетком 
1941. године примљен је у СКОЈ. 

Послије капитулације бивше Југославије, Радо-
ван активно ради на припремама за устанак и као 
идејно и класно опредијељен примљен је у К П Ј 
маја 1941. године. У устаничким акцијама показао 
се као врло храбар и одважан борац, послије фор-
мирања Љеворијечког партизанског батаљона „Ми-
љан Вуков" у одреду „Радомир Митровић", био је 
један од политичких руководилаца у батаљону, на 
којој је дужности погинуо 22. фебруара 1942. године 
на Планиници, изнад Матешева, у борби против 
четника. 

М И Л О Ш Е В И Ћ М. М И Р К О 



М И Л О Ш Е В И Ћ Д. 
Р А Д О В А Н 

МИЛОШЕВИЋ МИЛОВАНА РАЈКО, рођен је 
1919. године у Лијевој Ријеци, студент права, члан 
К П Ј од 1938. године. Потиче из сиромашне сељачке 
породице која је активно учествовала у НОП-у. Ос-
новну школу завршио је у свом родном мјесту, а 
гимназију у Подгорици. Као ђак подгоричке гимна-
зије примљен је у 17-тој години у СКОЈ и учество-
вао у свим акцијама које је омладина Подгорице 
организовала противу ненародних режима. За ври-
јеме студија на Правном факултету у Београду, 
као комуниста, учествовао је у демонстрацијама, 
манифестацијама и другим студентским акцијама. 
Примљен је у К П Ј 1938. године у Лијевој Ријеци. 
Захваљујући његовом упорном раду у спровођењу 
партијских задатака, задужен је за рад по СКОЈ-у, 
па је ова организација ојачала и пред рат имала 
28 чланова. Због свог активног рада, као комуниста 
био је неколико пута хапшен и к а ж њ а в а н краћим 
временским казнама. 

У припремама 13-тојулског устанка, поред рада 
са омладином и СКОЈ-ем, руководио је илегалним 
партијским магацином у коме се налазила већа ко-
личина оружја и муниције за борбу против окупа-
тора. Један је од организатора устанка у своме 
крају . Идејно и политички образован, с богатим 
искуством упорног партијског радника, постао је 
угледан у својој средини. Као борац у Љеворијечкој 
партизанској чети, својим примјером служио је за 
углед осталим у сваком погледу. 

По формирању Љеворијечког партизанског бата-
љона „Миљан Вуков", Ра јко је био изабран за јед-
нога од политичких руководилаца у батаљону. 

Погинуо је 22. марта 1942. године, када је, враћа-
јући се са задатка из неприј атељске позадине, упао 
у четничку засједу са још 7 најистакнутијих кому-
ниста из Лијеве Ријеке у мјесту Зурима. 

МИЛОШЕВИЋ РАДА ТОДОР, рођен је 1924. го-
дине, у Требешици — Лијева Ријека. Потиче из 
сиромашне сељачке породице која је током читавог 
рата била на страни НОП-а. У устаничким акција -
ма 1941. године Тодор је ступио у Љеворијечку пар-
тизанску чету и учествовао у борбама које је она 
водила. Јануара 1942. године заробили су га четници 
с групом партизана, тада је затворен у Барама 
Краљским, а затим у Колашину. Послије пуштања 
из затвора остао је код своје куће, све до доласка 
наших снага из Босне, када је почетком новембра 
1943. године, стугшо у V пролетерску бригаду. Ту је 
и примљен у СКОЈ крајем 1943. године. У једном 
ноћном нападу на Нијемачке положаје, крајем де-
цембра 1944. године, на Сјекирици, између Андрије-
вице и Чакора, погинуо је као бомбаш. 

М И Л О Ш Е В И Ћ м . 
Р А Ј К О 

М И Л О Ш Е В И Ћ М. 
Т О Ш К О 

МИЛОШЕВИЋ МИРА ТОШКО, рођен је 1911. 
године у Требешици — Лијева Ријека. Потиче из 
сиромашне сељачке породице. Прије рата био је 
симпатизер радничког покрета. Године 1941. учес-
твује у устанку као борац Љеворијечке партизанске 
чете, гдје се показао као храбар борац. Био је два 
пута рањаван. 

Октобра 1943. године, ступио је у IV пролетерску 
бригаду. Био је рањен и у околини Брчког. 17. ап-
рила 1945. године. Приликом транспорта рањеника 



бродом преко Саве, у близини Босанске Раче, брод 
је наишао на мину, експлодирао и потонуо заједно 
са 203 рањеника, међу којима је био и Ташко. 

МУЈОВИТж МУЛЕТЕ ЈЕВРЕМ, рођен је 1894. го-
дине у Лијевој Ријеци. Потиче из угледне сељачке 
породице. У ратовима које је водила Црна Гора 
Јеврем је учествовао као младић, истичући се храб-
рошћу и отреситошћу. Неколико пута је рањаван 
и одликован. За вријеме аустроугарске окупације 
Црне Горе, Јеврем је интерниран у Нађмеђер (Ма-

ударне бригаде постао њен борац. Истакао се хра-
брошћу и био три пута рањаван. Због отреситости 
и сналажљивости, постао је обавјештајни официр и 
приликом извршења једног задатка при нападу на-
ших јединица за Жабно у Хрватској, погинуо је 
маја 1945. године. 

ОРОВИЋ НОВАКА МАШАН, рођен је 1920. го-
дине, у Лијевој Ријеци. Ступио је у НОВ кра јем 
1944. године и као борац VII црногорске омладинске 
бригаде погинуо маја 1945. године у Катини, Хр-
ватска. 

ПОПОВИЋ МАСТА АЛЕКСАНДАР-АЦО, рођен 
је 1925. године у Лијевој Ријеци. Потиче из средње 
имућне сељачке породице, која је активно учес-
твовала у НОП-у. Гимназију је похађао у Кола -
шину и као ђак припадао је народном омладинском 
покрету. Послије капитулације бивше Југославије, 
заједно са оцем и сестром, учествовао је у припре-
мама за устанак, прикупљајући оружје и муницију 

М И Ј О В И Ћ 
Ј Е В Р Е М 

ђарска), одакле се враћа послије стварања бивше 
Југославије. 

У периоду између два рата, као честит и угледан 
грађанин, био је демократски оријентисан и врло 
близак комунислима, па му је Партија посвећивала 
дужну пажњу и преко њега остваривала одређен 
утицај у средини у којој је живио. Послије капиту-
лације бивше Југославије Јеврем је активан у при-
премама устанка, а кад је почео безрезервно се 
сврстава у редове бораца противу окупатора и уче-
ствује у свим акцијама које је изводила Љеворијеч-
ка партизанска чета. Ради на формирању Одбора 
народне власти и сузбијању четничког утицаја. 
Истицао се храброшћу и искуством, које је прено-
сио на млађе борце. По формирању Љеворијечког 
партизанског батаљона „Миљан Вуков", у одреду 
„Радомир Митровић", Јеврем је као угледан, иску-
сан, храбар и одан ратник, постављен за једног од 
војних руководилаца, на којој дужности је и по-
гинуо у првој борбеној линији на брду Планиници 
изнад Матешева 22. фебруара 1942. године, бранећи 
положај против много надмоћнијих четничких 
снага. 

ОРОВИЋ ВУЧЕТЕ ДУШАН, рођен је 1921. го-
дине у Лијевој Ријеци. Потиче из сиромашне се-
љачке породице која је била на страни НОП-а, 
Душан је учествовао у устанку као борац Љевори-
јечке партизанске чете и као одан омладинац прим-
љен је у СКОЈ 1942. године. Приликом одступања 
наших снага за Босну, остао је код своје куће, ра-
дећи повремено за НОП, а послије ослобођења Ли-
јеве Ријеке новембра 1943. године, ступа у Комски 
одред, да би приликом формирања Осме црногорске 

ОРОВИЋ . в . 
Д У Ш А Н 

О Р О В И Ћ А. 
М А Ш А Н 



у припремама за устанак, прикупљајући оружје и 
муницију. По избијању устанка учествује у свим 
акцијама које је изводила Љеворијечка партизан-
ска чета. Као борац ове чете, а касније батаљона, 
истакао се храброшћу и одлучношћу, па је у јесен 
1941. године примљен у СКОЈ, а непосредно пред 
погибију кандидован је за члана КПЈ . 

Погинуо је 22. фебруара 1942. године на Плани-
ници, изнад Матешева, у борби противу четника 
као борац Љеворијечког партизанског батаљона 
„Миљан Вуков" у одреду „Радомир Митровић", да-
јући снажан отпор непријатељу. 

ПОПОВИЋ ПЕТРА ЉУБОМИР, рођен је 1920. 
године у Лопатама, Лијева Ријека, ђак VII разреда 
гимназије, члан К П Ј од 1941. године. Потиче из си-
ромашне сељачке породице. По завршетку основне 
школе наставља да похађа гимназију у Колашину 
и Пећи. У пећкој гимназији приступио је напред-
ном омладинском покрету, па је средином 1940. го-
дине примљен у СКОЈ, а крајем 1941. године у КПЈ . 
Послије окупације наше земље Љубомир је од не-
ких жандарма добио картотеку Комуниста, коју је 
водила жандармеријска станица у Лијевој Ријеци 
и предао је партијској организацији ради униш-
тења. Пошто се добро служио француским језиком 
упућивала га је партијска организација у Подго-
рицу, Колашин и Андријеву ради прикупљања по-
датака о јачини непријатељских снага. Ти су пода-
ци касније коришћени за извођење наших акција 
на територији Лијеве Ријеке. 

ПОПОВИЋ ЈЕВРЕМЕ МИЛАДИН, рођен је 1910. 
у Лијевој Ријеци, студент права, члан К П Ј од 1932. 
године. Потиче из угледне породице официра црно-

П О П О В И Ћ П . 
Љ У Б О М И Р 

По формирању Општинског народноослободи-
лачког одбора и команде мјеста у Лијевој Ријеци 
1942. године, Љубомир је био борац посадне чете 
при команди мјеста. Кра јем фебруара 1942. године 
територију Лијеве Ри јеке поново окупирају четници 
и Италијани. Љубомир се с главнином наших снага 
повлачи за Пипере, одакле је с једном групом бо-
раца Љеворијечког партизанског батаљона враћен 
у Лијеву Ријеку, али су их четници ухапсили. Љ у -
бомир је спроведен у колашински четнички затвор 
и априла 1942. године изведен и стрељан близу 
Скрбуше, на путу Колашина—Матешево. 

П О П О В И Ћ 
М И Х А И Л О 

горске војске. Основну школу завршио је у Лијевој 
Ријеци, а гимназију је наставио у Пећи, гдје му је 
отац био на служби. У вишим разредима гимназије, 
под утицајем марксистичке идеологије, организује 
марксистичке кружоке, због чега је искључен из 
гимназије, па је учење и рад као марксиста наста-
вио у Призрену. Но, тек на Правном факултету у 
Београду, долази до и з р а ж а ј а његова активност као 
комунисте. Због учешћа у раду Партије на Универ-
зитету, хапси га и злоставља београдска полиција 
1933. и 1934. године. Због немилосрдне тортуре у 
затвору оболио је од туберкулозе и лијечио се у 
санаторијуму на Голнику. 

Његова активност током 1935. године и 1936. ис-
пољава се нарочито на Космету, гдје је радио на 
учвршћењу партијске организације и чишћењу од 
фракционаштва. У 1936. покушао је да се илегално 
пребаци за Шпанију, да би се борио на страни Ре-
публиканаца, али је ухваћен и спроведен београд-
ској полицији, гдје је поново изложен звјерском 
мучењу. Штрајком глађу изнудио је пуштање из 
затвора, али је Миладиново здравље потпуно на-
рушено, због чега се поново подвргава полугодиш-
њем лијечењу у санаторијуму. Делегат је на V зе-
маљској конференцији КПЈ, а у спровођењу зак-
ључака ове конференције пружа безрезервну по-
дршку Титовим ставовима. Септембра 1939. године, 
изабран је за секретара Обласног комитета К П Ј за 
Космет, на којој дужности остаје до рата. 

Послије капитулације бивше Југославије Мила-
дин активно ради на припремама устанка на Кос-
мету. Приликом организовања диверзије на постро-
јењима у руднику Трепча, јуна 1941, ухватили су 
га Италијани и интернирали у логор Пећин код 
Елбасана, у Албанији. Из логора је бслобођен акци-
јом наших и албанских партизана, октобра 1941. 
године. По повезивању с ЦК КПЈ добио је задатак 
од друга Тита да остане у Албанији као делегат 
ЦК КПЈ, ради формирања јединствене Комунистич-
ке партије Албаније и организовања оружане борбе 



албанског народа против окупатора. На тим зада-
цима Миладин је остао до септембра 1944. године. 
Много је допринио за организовање, развој и побје-
ду антифашистичких снага народа Албаније, као и 
стварање, ј ачање и идеолошко-политичку консоли-
дацију КП Албаније. 

Послије успешно извршеног задатка у Албанији, 
по одлуци ЦК КПЈ , враћа се на Космет на дужност 
секретара Обласног комитета КПЈ. Учествује у за -
вршним акцијама за ослобођење ове области, ин-
тензивно радећи на јачању Партије и стварању 
органа народне власти. Убили су га 13. марта 1945. 
у Приштини албански иридентисти као заклети 
непријатељи братства и јединства. За народног хе-
роја Југославије проглашен је 12. марта 1946. го-
дине. 
" ПОПОВИЋ ЈЕВРЕМЕ МИХАИЛО, рођен је 1908. 

године у Лопатама, Лијева Ријека, професор. Потиче 
из породице официра црногорске војске. Брат Ми-
ладинов, Михаило је основно школовање завршио 
у Лијевој Ријеци а гимназију је наставио у Пећи, 
гдје му је отац службовао. Филозофски факултет 
завршио је у Београду гдје је приступио напредном 
студентском покрету и учествовао у свим акцијама 
до завршетка студија 1937. године. Као човјек на-
предних схватања није могао добити службу, па је 
тек 1940. године постављен за суплента гимназије у 
Велесу, гдје је остао до рата. 

У краткотрајном априлском рату учествовао је 
као резервни официр у борбама против Нијемаца у 
Качаничкој клисури, а послије капитулације бивше 
Југославије вратио се кући и убрзо се укључио у 
припреме за устанак. Приликом организовања ди-
верзије у руднику Трепча, јуна 1941. године, ухап-
сили су га Италијани са братом Миладином и још 
четири друга и спровели у Италијански затвор у 
Рожају . Захваљујући организованој акцији при-
падника НОП-а, група није стријељана, већ интер-
нирана у логор Пећин код Елбасана у Албанији, 
одакле су ослобођени акцијом албанских комуниста 
у октобру 1941. године. Пошто је Михаилов брат 
Миладин одлуком ЦК К П Ј добио задатак да помог-
не при оснивању КП Албаније и организовању 
борбе албанског народа против окупатора, Михаило 
је задржан у Албанији са задатком да одржава 
везу са Обласним комитетом К П Ј за Космет и ПК 
К П Ј за Црну Гору и Боку. Почетком априла 1942. 
године Михаило је са још два друга пошао чамцем 
иреко Скадарског језера ради достављања изв јеш-
таја ЦК К П Ј и преузимање у повратку партијских 
материјала 29 Албанију. Не зна јући да су се наше 
јединице повукле са острва Врањине, гдје су се до 
тада налазиле, Михаила су са друговима ухватили 
четнички издајници. Сутрадан је стријељан. У ис-
трази и на стријељању држао се храбро и досто-
јанствено. 

ПОПОВИЋ ЗАРИЈЕ МОМЧИЛО, рођен де 1908. 
године, у Лопатама, Лијева Ријека. Потиче из сиро-
машне сељачке породице. Основну школу завршио 
је у Лијевој Ријеци. По завршетку три разреда 
гимназије у Коеовској Митровици, (Подгорици и 
Беранама), вратио се кући гдје се све до рата бавио 
земљорадњом. Рано се опредијелио за напредни 
раднички покрет под утицајем свога синовца Ми-
ладина, истакнутог револуционара. Са још два дру-
га припадао је првој партијској организацији у 
Лијевој Ријеци, која је формирана 1935. године. Од 
тада до своје погибије Момчило је био одан, дисци-
плинован и скроман партијски радник. Све партиј-
с-ке задатке спремно је прихватао и савјесно извр-

шавао. Неколико година био је повјереник Сељачке 
самопомоћи у Лијевој Ријеци. Због своје дјелатности 
противу ненародних режима био је неколико пута 
хапшен и к а ж њ а в а н краћим временским казнама. 
Уживао је углед сталоженог и иницијативног кому-
нисте и имао велики утицај у својој средини. При-
ликом војне мобилизације, средином 1940. године, 
Момчило је као комуниста у 38. пешадијском пуку 
узео видног учешћа у раду Партије у војсци. 

Априлски рат га је затекао у 38 пешадијском 
пуку који је оперисао у Албанији. Послије капиту-
лације бивше Југославије одмах се са осталим ко-
мунистима ангажује на организовању устанка у Ли-
јевој Ријеци. Када је устанак букнуо, међу првима 
је учествовао у разоружању карабињерске станице 
у Лијевој Ријеци, као и у свим каснијим акцијама 
које је изводио Љеворијечки герилски одред и 
Љеворијечка партизанска чета. Посебног удјела 
имао је у формирању органа народне власти у Ли-
јевој Ријеци, а по оснивању Општинског народно-
ослободилачког одбора, средином јануара 1942. го-
дине, изабран је за његовог секретара. 
Погинуо је упавши у четничку засједу 22. марта 
1942. године са седам нај истакнутијих комуниста из 
Лијеве Ријеке, када се са задатка из непријатељ-
ске позадине, у мјесту Зурима, на територији Ли-
јеве Ријеке. 

ПРЕЛЕВИЋ БОЖА МИЛО, рођен је у Ублима, 
Кучи, 1912. године. Као сиромашни сељак био је 
прије рата симпатизер напредног радничког покре-
та у опозицији према ненародним режимима. Од 
устанка 1941. године, припадао је НОП-у као борац 
Љеворијечке партизанске чете и Батаљона. Пошто 
су територије Лијеве Ријеке заузели четници и 
Италијани, остао је код куће помажући НОП, због 
чега су га четници прогањали. Као оданог припад-
ника НОП-а, они су га и убили јула 1943. године у 
Лијевој Ријеци. 

РАДЕВИЋ ВУКСАНА ЉУБОМИР, рођен је 1922. 
године у Лијевој Ријеци. Потиче из сиромашне се-
љачке породице која је од првих дана устанка од-
лучно стала на страни НОП-а. Љубомир је као ђак 
Пећке гимназије рано ступио у везу с напредним 
омладинцима и постао члан СКОЈ-а . Због своје на -

Р А Д Е В И Ћ . В . 
Љ У Б О М И Р 



предне оријентације искључен је из Пећке гимна-
зије, па је матуру завршио у Призрену, а затим се 
уписао на Филозофски факултет у Скопљу. Члан 
К П Ј је од 1940. године и био један од активнијих 
студената на Скопском универзитету. 

Послије капитулације бивше Југославије с по-
родицом је избјегао из Пећи и дошао у Лијеву Ри-
јеку, гдје учествује у припреми 13-то јулског устанка 
и разоружању италијанске посаде у Лијевој Ријеци. 
Током љета 1941. године прелази на Космет, гдје 
се укључује у састав Витомирачког партизанског 
батаљона и учествује у борбама које је та јединица 
водила на подручју Пећи. По партијском задатку 
одлазио је у Албанију и Македонију, па је на јед-
ном од тих задатака ухваћен и интерниран у Бечу. 
Убили су га Нијемци у бечком концентрационом 
логору, априла 1944. године. 

Р А Д Е В И Ћ Р . 
Р А Д И С А В 

љу, према Плаву и Гусињу, и постаје командант 
расположивих артиљеријских оруђа у борби против 
непријатеља, истичући се зналаштвом и храброшћу. 
Послије пробијања јаких непријатељских снага на 
слободну територију, Радисав се повлачи у илегал-
ство. Почетком 1942. године, четницима полази за 
руком да га ухвате, изложе нечувеним малтретира-
њима у злоглашеном четничком затвору у Кола-
шину, гдје је осуђен на смрт и стријељан 24. III 
1942. године са већом групом познатих комуниста и 
родољуба. 

Р А Д Е В И Ћ Р . 
Р А Д И В О Ј Е 

РАДЕВИЋ РАДОВАНА РАДИВОЈЕ, рођен је 
1910. године у Лијевој Ријеци, земљорадник. У НОВ 
је ступио децембра 1944. године, у посадну чету ко-
манде мјеста у Колашину, Касније је ступио у V 
пролетерску бригаду у чијим је редовима погинуо 
код Карловца маја 1945. године. 

РАДЕВИЋ РИСТА РАДИСАВ, рођен је 1877. го-
дине у Матешеву, потпуковник бивше југословен-
ске војске. Рат и окупација бивше Југославије 
затекли су га као резервног потпуковника у Подго-
рици. Родољуб и стари ратник, због брзе капиту-
лације бивше Југословенске војске, те велеиздаје 
ондашњих властодржаца, преживљава велика ра-
зочарења. Још у вријеме припрема устанка 1941. 
године, долази у везу и сарађује са истакнутим 
комунистима тога краја , изражава јући пуну опре-
дељеност за НОП-у. У устанку учествује у Мате-
шевском герилском одреду, гдје много доприноси 
својим искуством старог раника и теоретским зна-
њем које преноси на млађе борце. Као артиљерац 
из балканског и I свјетског рата учествује у нападу 
на окупирани Колашин и руководи акцијом прве 
наше артиљеријске јединице, што изазива предају 
окупаторског гарнизона. Послије ове акције Ради-
сав учествује као артиљерац у борби противу Ита-
лијана и муслиманске фашистичке банде у Полом-

Р А Д Е В И Ћ Р . 
Р А Д О С А В 

РАДЕВИЋ РАДИВОЈА РАДОСАВ, рођен је 1918. 
године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Сиромашног 
је сељачког поријекла. Прије рата живио је на 
Косову и бавио се земљорадњом. Припадао је опо-
зицији. Послије капитулације бивше Југославије, 
избјегао је с Косова и дошао у Лијеву Ријеку. Био 



на страни НОП и учествовао у неколико борби које 
је водила Љеворијечка партизанска чета. 

Почетком 1944. године ступио је у V пролетерску 
црногорску бригаду и као њен борац погинуо јула 
1944. године на Зелетину код Андријевице. 

РАДУНОВИЋ РАДИВОЈА РАКО, рођен је 1925. 
године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче из 
сиромашне - сељачке породице која је прије рата 
била уз напредни раднички покрет, а у току рата 
активно учествовала у НОП-у. У устанку 1941. го-
дине, Рако, иако млад, активно учествује као борац 
Љеворијечке партизанске чете и истиче се храб-
рошћу и окретношћу, учествујући у свим акцијама 
које је ова јединица изводила 1941. и 1942. Послије 
повлачења наших снага с територије Лијеве Ри-
јеке, Рако наставља да ради за НОП, повезује се са 
илегалцима и обавља курирске и друге задатке, у 
чему је нарочито активан током љета 1943. године. 
Тада је примљен у СКОЈ. Одмах по доласку наших 
јединица из Восне, ступа у НОВ, а приликом фор-
мирања VIII црногорске ударне бригаде постаје 
њен борац и у њеним редовима остаје све до поги-
бије, априла 1944. године. 

ТОМОВИЋ РАША ЕОГДАН, рођен је 1920. го-
дине у Лијевој Ријеци, земљорадник. Породица му 
јр. прије рата колонизирана код Ђаковице, гдје је 
остала до капитулације бивше Југославије. Богдан 
је био за напредни раднички покрет и непосредно 
пред рат примљен је у СКОЈ. Капитулација га је 
затекла као војника, а послије окуиације земље, 
цијела породица је избјегла из Метохије и дошла 
у Лијеву Ријеку. У устанку Богдан је одмах присту-
пио Љеворијечкој партизанској чети и учествовао 

Т О М О В И Ћ 
Б О Г Д А Н 

у свим акцијама које је она водила до повлачења 
наших снага с територије Лијеве Ријеке. Касније 
се повезао са илегалцима и активно радио за НОБ 
све до доласка V црногорске пролетерске бригаде, 
када је ступио у њене редове. Рањен је код Колаши-
на и послије залечења поново се вратио у исту бри-
гаду. Завршио је официрски курс у Беранама и по-

Т О М О В И Ћ т . 
Б О Ш К О 

слије тога постављен за командира чете у II бата-
љону V пролетерске бригаде, на којој је дужности 
и погинуо јуна 1944. године код Сјенице. 

ТОМОВИЋ ТОШКА БОШКО, рођен је 1918. го-
дине у Матешеву, студент права. Још као ђак гим-
назије припадао је напредном омладинском покрету 
у Колашину — Беранама, Пећи и Подгорици. Због 
своје активности у омладинској организацији прим-
љен је 1938. године у КПЈ . Као члан Комунистичке 
партије истиче се у свим акцијама напредне омла-
дине, због чега је неколико пута био хапшен и 
кажњаван краћим временским казнама. 

Послије капитулације бивше Југославије актив-
но ради на организовању устанка. У устанку међу 
првима учествује у Матешевском герилском одреду 
у свим акцијама противу Италијана, истичући се 
храброшћу и одговорношћу. Почетком 1942. године 
у борби против четника код Пилане Ђуровића у 
близини Матешева био је заробљен и као познати 
комуниста подвргнут на јтежим мукама у злоглас-
ном колашинском четничком затвору. Четнички суд 
у Колашину осудио га је на смрт. Он тад одбија 
интервенцију неких својих рођака да га ослободе, 
ријечима: „Ни вама код мене не би успјеле никакве 
интервенције". Из затвора, послије пресуде на 
смрт, успио је да пошаље писмо својим родитељима 
у коме између осталог к а ж е : „Ја данас одлазим 
с пјесмом у смрт за своју идеју". Стријељан је по-
четком маја 1942. године на Брези код Колашина. 
Приликом спровођења на стријелиште ишао је с 
пјесмом о Титу и Партији. Био је један од политич-
ких руководилаца Љеворијечке партизанске чете. 

ТОМОВИЋ РАДУЛА БОЖИДАР, рођен је 1911 
године у Лијевој Ријеци, земљорадник. Сиромашног 
сељачког поријекла. У устанку је учествовао кас 
борац приликом ослобођења Андријевице, а по по-
влачењу наших снага остао је сарадник НОП-а. 
повремено извршавајући одређене задатке. Новембра 
1944. године ступио је у посадну чету команде мјес-
та у Андриј евици, а затим упућен у IX ц р н о г о р с к 5 
ударну бригаду као борац, у којој је и погинуо 
1944. године. 



радницима, комунистима и свестрано им помагао у 
спровођењу постављених задатака. Убрзо је постао 
кандидат за члана КПЈ, а био је и одборник НОО 
за Матешево. 

ТОМОВИЋ НОВА ДРАГУТИН, рођен је 1923. го-
дине у Лијевој Ријеци, земљорадник. Потиче из 
сиромашне сељачке породице. Дјетињство провео 
код својих родитеља, бавећи се земљорадњом. Пос-
лије устанка 1941. године припадао је црногорској 
народној омладини и повремено извршавао одре-
ђене задатке. Кра јем 1943. године ступио је у Ком-
ски одред као борац. Послије формирања VII омла-
динске бригаде, постао је њен борац и погинуо ав-
густа 1944. године у Врујицима, Горња Морача. 

Т О М О В И Ћ 
Б О Ж И Д А Р 

ТОМОВИЋ МИЛИЈЕ ВОЈИН, рођен је 1912. го-
дине, у Матешеву, земљорадник. Потиче из сиро-
машне сељачке породице. Послије капитулације 
бивше Југославије одмах се укључио у акције, 
учествујући у припремама за устанак. У устанку 
је учествовао у герилском одреду Матешева и иста-
као се у борбама приликом ослобођења Колашина 
и другим акцијама, због чега је 1941. године прим-
љен у КПЈ. Почетком 1942. године ухапсили су га 
четници и предали окупаторском војном суду на 
Цетињу. У затвору је остао годину дана. Одмах 
послије пуштања из затвора долази кући и убрзо 
послије тога ступа у IV пролетерску бригаду као 
борац. Приликом продора за Србију, на Чемерном, 
погинуо је као водник фебруара 1944. године. 

За вријеме од како је пуштен из италијанског 
затвора, па све до ступања у IV црногорску бри-
гаду, био је повезан с позадинским политичким 

Т О М О В И Ћ м . 
В О Ј И Н 

Т О М О В И Ћ С . 
Р А Д И С А В - Р А Д Е 

ТОМОВИЋ САВИЋА РАДИСАВ-РАДЕ, рођен је 
1921. године у Матешеву, студент права. Основну 
школу је завршио у свом родном мјесту, а гимна-
зију је учио у Колашину, Беранама и Подгорици. 
Као ђак Беранске и нарочито Подгоричке гимна-
зије истиче се радом у омладинској организацији. 
Активношћу и способношћу скреће пажњу на себе, 
због чега је примљен у СКОЈ и биран у омладинска 
руководства. Био је добар познавалац марксистичке 
теорије. Као 15-то годишњи омладинац покушао је 
да пође за Шпанију, али је с већом групом добро-
вољаца ухапшен и протјеран у своје родно мјесто. 
Члан К П Ј постао је 1937. године. Већ наредне го-
дине изабран је за секретара партијске организа-
ције у Лијевој Ријеци и на тој дужности остао до 
1942. године. Истицао се организаторским способ-
ностима и радом на изградњи и идеолошком узди-
зању чланова КПЈ. Под његовим руководством 
Партијска организација у Лијевој Ријеци покази-
вала је крупне успјехе, како у омасовљењу, тако 
и у организационом учвршћењу. 

Неколико пута је прије рата због своје актив-
ности хапшен и к а ж њ а в а н на краће временске каз-
не. Послије капитулације бивше Југославије, један 
је од организатора устанка у Лијевој Ријеци. У ус-
танку, као секретар организације, преноси директиву 
с нападу на карабињерску станицу у Лијевој Ри-



•јеци. Учествује у формирању Матешевског герил-
ског одреда и његовог напада на Колашин као и у 
акцијама према Плаву и Гусињу. Послије италијан-
ске офанзиве на слободну територију, у августу 
1941. године, Раде се са осталим комунистима, у 
саставу Љеворијечког герилског одреда повлачи у 
илегалство и организује партијскополитички рад и 
низ акција против окупатора. Учествује у нападу 
на италијанску моторизовану колону на Рашком 
Гувну, као и у другим акцијама које је изводила 
Љеворијечка партизанска чета током 1941. године и 
почетком 1942. Истицао се, поред организаторских 
способности, одлучношћу и храброшћу досљедног 
борца и револуционара. Био је партијски руководи-
лац и у новоформираном Љеворијечком батаљону 
„Миљан Вуков". 

Погинуо је 22. марта 1942. године, приликом пов-
ратка са једног задатка у четничкој позадини са 
групом од 7 најистакнутијих комуниста у Лијевој 
Ријеци, који су упали у четничку засједу у мјесту 
Зурима. 

РАДЕВИЋ ВУКСАНА МИЛОШ, рођен је 1926. 
године, у селу Слацко, у Лијевој Ријеци. Потиче из 
сељачке породице. Припадао је напредним омладин-
цима. Од првих устаничких дана његова породица 
је била читава на страни НОП-а. Оца му је стри-
јељао окупатор, а брат Љубомир, као предратни 
члан КПЈ, одведен је у Бечки концентрациони ло-
гор, гдје су га стријељали Нијемци. 

Милоше је у НОБ ступио у посадну чету коман-
де мјеста у Лијевој Ријеци, а крајем 1943. је у други 
батаљон V црногорске пролетерске бригаде, гдје се 
показао као храбар и одлучан борац, због чега је 
примљен у СКОЈ. Погинуо је јуна 1944. године на 
Оброву, код Бијелог Поља, у борби против четника. 

Крушчић П. Вукман, погинуо 1942 — Матешево; 
Секуловић Р. Драгослав, стријељан 1942., Матешево; 
Дабетић И. Јања, умро у Италији 1942. године; Ацић 
В. Велиша, стријељан 1942. године код Никшића; 
Ђуровић Н. Веселин, погинуо на Лис Косову 1943. 
године; Боричић Н. Шћепан, погинуо у Хрватској 
1944. године; Боричић С. Боба, погинула 1942. године 
у Босни; Дрпљанин Тале, погинуо у Босни 1942. го-
дине; Аџић П. Драгољуб, погинуо 1944. године. 

Р А Д Е В И Ћ В . милош, 
п о г и н у л и б о р а ц 

Жртве фашистичког терора са терена општине 
Љеворечке 

Милошевић Б. Васа из Букове Пољана код 
Матешева, погинула од нијемачких бомбардовања 
с дјететом августа 1944. године; Лакушић Л. Марија 
из села Ножића, погинула од нијемачког бомбардо-
вања 1944. године; Лакушић М. Милосава из села 
Ножица, погинула од нијемачког бомбардовања 
1944. године; Милошевић Н. Рајко, из села Лопате, 
погинуо од Нијемаца 1944. године; Милошевић Л. 
Ж а л а из села Ножица, погинула од Нијемаца 1944. 
године. 

Хапшени и интернирани Љеворјечани у време-
ну од 1941. до 1945. 

Пошто су италијанске окупационе снаге поново 
запосјеле слободну територију Лијеве Ријеке, ав-
густа 1941. године из општине Љеворјечке, ухапШено 
је и интернирано у италијанске и четничке затворе 
и логоре 65 лица и то: 

Године 1941: Томовић Р. Тошко, из Матешева, у 
италијански затвор у Подгорицу —• Титоград; Томо-
вић М. Војин, из Матешева, у италијански затвор 
у Подгорицу—Титоград; Томовић Т. Велика, из Ма-
тешева, у италијански логор (Каваја—Албанија); 
Томовић С. Љубица, из Матешева, у италијански 
логор (Каваја—Албанија); Томовић Р. Ђукан, у ло-
гор Клос—Албанија; Вешовић М. Момчило-Момо, 
Титоград, у Италију; Вешовић Б. Б л а ж о Клос, у 
Албанију; Вујисић М. Бранко, у Италију; Вешовић 
М. Миладин Клос, у Албанију; Крушчић Н. Војин, 
Клос у Албанију; Којић Б. Павић, Клос, у Албани-
ју; Митровић М. Мијајло, Клос у Албанију; Дабетић 
Јањо, Клос у Албанију (умро); Поповић С. Насто; 
Боричић Н. Шћепан; Радевић В. Раде; 

Године 1942. италијански окупатори хапсили су 
и интернирали слиједеће Љеворјечане: 

Крушчић Мијајло, логор Италија ; Крушчић М. 
Љубо, логор Италија (умро у логору); Крушчић В. 
Милорад, логор Италија ; Крушчић В. Милена, ло-
гор Италија; Ђукић Вучина, логор Италија ; Дабе-
тић Б. Раде, логор Бар; Зечевић В. Даница, логор 
Бар; Зечевић В. Радмила (дјете) логор Бар; Зечевић 
В. Љубомир (дјете), логор Бар ; Зечевић В. Радомир, 
(дјете), логор Бар; Поповић Ј. Михаило, логор Ал-
банија. 

У четничким затворима у 1942. години налазили 
су се слиједећи Љеворјечани: 

Томовић Т. Милка, четнички затвор Колашин; 
Томовић Т. Бошко, четнички затвор Баре Краљске 
— Колашин; Милошевић Г. Владо, четнички затвор 
Баре Краљске, Колашин; Ђукић Андрија, четнички 
затвор, Баре Краљске, Колашин; Милошевић Р. Во-
јислав, четнички затвор, Баре Краљске, Колашин; 
Милошевић Р. Милоња, четнички затвор, Баре 
Краљске, Колашин; Милошевић М. Војислав, чет-
нички затвор, Баре Краљске, Колашин; Милошевић 
М. Богић, четнички затвор, Баре Краљске, Кола-
шин; Милошевић Ђ. Насто, четнички затвор, Баре 
Краљске, Колашин; Милошевић Р. Тодор, четнички 
затвор, Баре Краљске, Колашин; Милошевић М. 



Спасо, четнички затвор Баре Краљске, Колашин; 
Милошевић М. Михаило, четнички затвор, Баре 
Краљске, Колашин; Милошевић М. Косто, четнички 
затвор, Баре Краљске, Колашин; Милошевић М. 
Милић, четнички затвор, Баре Краљске, Колашин; 
Милошевић М. Митар, четнички затвор, Баре К р а љ -
ске, Колашин; Ђукић М. Милосав, четнички затвор, 
Баре Краљске, Колашин; Зечевић Б. Владо, четнич-
ки затвор, Баре Краљске, Колашин; Зечевић Б. Ко-
са, четнички затвор, Колашин; Поповић А. Петар, 
четнички затвор, Колашин; Поповић Н. Анђелија 
Ђуша, четнички затвор, Колашин; Лакушић Мијат, 
четнички затвор, Колашин; Вешовић В. Симо, чет-
нички затвор, Колашин; Поповић П. Љубомир, зат-
вор Колашин; Радевић Р. Радисав, затвор Колашин; 
Радевић Р. Радивоје, затвор Колашин; Зечевић М. 
Батрић, затвор Колашин; Милошевић Р. Радоје, 
четнички затвор, Баре Краљске, Колашин. 

У италијанским и нијемачким затворима 1943. 
године били су ови Љеворјечани: 

Оровић Н. Радивоје, затвор Беране, Иванград; 
Оровић Н. Јела, затвор Беране, Иванград; Оровић Н. 
Миља, затвор Беране, Иванград; Оровић Н. Ика, зат-
вор Беране, Иванград; Оровић Б. Војин, затвор Бера -
не, Иванград; Оровић Н. Коса, затвор Беране, Иван-
град; Зечевић В. Даница, затвор Беране, Иванград; 
Зечевић В. Радмила (дјете), затвор Беране, Иванград; 
Зечевић В. Љубомир (дјете) затвор Беране, Иван-
град; Зечевић В. Радомир (дјете) затвор Беране, 
Иванград; Томовић Т. Милка, (дјете), затвор Беране, 
Иванград; Оровић М. Јанко, Грчка и Нијемачка; 
Зечевић В. Богић, Нијемачка. 

Сва ова лица провела су по окупаторским и чет-
ничким затворима дуже времена, па је већина 
ослобођена послије капитулације Италије. Окупатор 
је од ових жртава терора, стријељао: Поповић Ј. 
Михаила, а умрли у Италијанским логорима: 
Крушчић М. Љубомир и Дабетић Јањо. 

Четници су извели из затвора у Колашину и 
стријељали: Томовић Т. Бошка, Зечевић М. Б а т -
рића, Радевић Р. Радисава и Поповић П. Љубомира. 

Партизанске породице и појединци из Лијеве Ри-
јеке који су се посебно истакли и заслужни за пру-
жање помоћи у раду илегалних политичких 
радника НОП-а на терену општине Љеворјечке, 
у времену од маја до новембра месеца 1943. године, 
излажући тиме опасности и себе и своје породице: 

Милошевић М. Милован, са ћеркама Јулијом, 
Белком и осталим члановима породице из села 
Тузи; Зечевић Г. Мило, са супругом Перуником, 
сином Алексом-Жујом и цијелом породицом, из 
села Веруше; Милошевић М. Милош, из Хана Га-
раничића, са супругом Јованком и целом породи-
цом; Милошевић М. Душан, из села Лопата, са суп-
ругом Илинком (становали у Катун Расоја); Мило-
шевић М. Косто, из Честогаза, код Увача, са мајком 
Маријом; Поповић С. Насто, из села Опасаница; Зе -
чевић С. Рајко, са супругом Миљушом, из села Грби 
До; Зечевић Б. Роса, из Грбог Дола, са мајком Ми-
ром и браћом Владом и Драгом; Вујотић Иван, из 
Дуге Пиперске (становали на Катун Маџгаљ више 
села Веруше), са супругом Иваном и цијелом поро-
дицом; Милошевић Ћ. Мирко, из села Планинице, 
код Матешева, са супругом Љубицом; Милошевић 

Р Миљан, из села Требешница, са цијелом породи-
цом; Зечевић С. Душан, из Веруше са синовима 
Петром и Милованом и осталом породицом; Ђукић 
Шака, из Врањаштице, са синовима Радулом, Мир-
ком, Марком, Славком и цијелом породицом; Дар-
мановић Мијајло, из села Курлај , под Комовима, са 
супругом, сестрама и синовима, у ствари цијелом 
породицом; Дурковић Ђуро, из села Курла ј , под 
Комовима, с породицом. 

Поред овог броја још доста породица помагало 
је илегалним политичким радницима у извршењу 
свакодневних задатака. 

Инвалиди Народноослободилачког рата из Љево-
рјечке општине: 

Милошевић И. Видак, из Честогаза, код Увача; 
Милошевић М. Милић, из Тузи; Милошевић М. Ми-
тар, из Тузи; Милошевић Р. Милоња, из Тузи; Ра-
девић М. Александар, из Слацка, Титоград; Поповић 
П. Милка, из Лопата; Поповић В. Радуле, из Лопата; 
Радевић В. Радоје, из Камена; Горић М. Новак из 
Опасанице; Ђукић Д. Андрија из Тузи; Вешовић 
Р. Миливоје, из Лопата; Аџић Р. Радован, из 
Слацка; Којић Б. Божидар из Слацка; Томовић В. 
Војин, из Ријеке; Оровић Б. Јакша, из Ријеке; Зе-
чевић Г. Војин, из Матешева; Крушчић П. Душан 
из Матешева; Зечевић Б. Војислав-Војо, из Лијеве 
Ријеке; Зечевић Б. Владо, из Лијеве Ријеке; Оровић 
Н. Јела из Лијеве Ријеке; Крушчић Ј. Владимир из 
Опасанице. 

Официри из општине Љеворјечке: 

Милошевић М. Косто, Милошевић Р. Радоје, Ми-
лошевић Т. Митар-Мишо, Милошевић М. Милован, 
Милошевић Ђ. Радивоје, Милошевић Р. Велимир, 
Милошевић Р. Милоња, Милошевић М. Михаило, 
Милошевић Михаило, Милошевић М. Милић, Ми-
лошевић Г. Владо, Милошевић Р. Коса, Крушчић 
В. Милорад, Крушчећ Л. Милан, Крушчић Ј. Владо, 
Крушчић В. Милош, Крушчић В. Василије, Крушчић 
М. Савета-Кока, Крушчић В. Зорка-Кока, Зечевић Г. 
Војин-Војо, Зечевић Б. Војислав-Војо, Крушчић В. 
Бранко, Оровић Н. Радивоје, Милошевић Милинко, 
Зечевић Б. Владимир, Зечевић Г. Владимир, Зече-
вић Б. Драгомир, Зечевић С. Рајко, Зечевић М. 
Алекса, Зечевић Р. Милутин, Зечевић Р. Миладин-
-Реда, Зечевић Ј. Мило, Зечевић Ј. Милован, Зече-
вић М. Новица, Поповић В. Радуле, Поповић Н. 
Анђелија-Ђуша, Оровић Саво, Оровић С. Љубиша, 
Оровић Јакша, Оровић Б. Радован, Радевић Алек-
сандар, Радевић Данило, Радевић В. Раде, Томовић 
В. Војин, Томовић М. Данило, Вешовић М. Момчило-
-Момо, Вешовић Драгутин-Драго, Милошевић Божо, 
Вешовић М. Александар. 

БАТРИЋ (МИЛИСАВА) ЗЕЧЕВИЋ, рођен је 
1887. године у Лијевој Ријеци, мајор бивше Југо-
словенске војске. Као дјечак пошао је из Црне 
Горе у Београд, завршио Коњичку школу, а затим 
у Цетињу и Официрску школу. У бадканском и 
1 светском рату истакао се храброшћу и стручнош-
ћу, па је унапређен у чин поручника, а затим 
капетана. 

Капитулација бивше црногорске војске затекла 
га је као Командира батерије близу Скадра, где је 



и заробљен, тако да је цио рат провео у зароб-
љеништву. 

Нова држава признала му је чин капетана I кла -
се, али се ускоро сукобио са представницима велико-
српског хегемонизма, па је 1921. године пензиони-
сан. До II светског рата живио је у Беранама, демо-
кратски оријентисан и опозиционо расположен пре-
ма режиму. Непосредно пред рат унапређен је за 
резервног артиљер. мајора. Рат га је затекао у 
Моктару, на дужности Команданта артиљ. јединица 
Мостарског гарнизона. Његов патриотизам је и овог 
пута дошао до изражаја . С дјеловима своје једи-
нице прихватио је борбу против Немаца и издајнич-
ких офацира који су пришли усташама. 

У тринајесто јулском устанку учествује са чита-
вом породицом а фебруара 1942. године, као угле-
дан родољуб и одани припадник НОП-а, учествује 
као делегат на Острошкој скупштини, где је изабран 

З Е Ч Е В И Ћ . М . 
Б А Т Р И Ћ 

за члана народноослободилачког одбора за Црну 
Гору и Боку. Приликом повлачења партизанских 
јединица за Босну остао је у позадини, али је убрзо 
откривен и ухваћен од стране четника, спроведен у 
Подгорицу, а затим у Колашин где је након тро-
дневне бруталне истраге осуђен на смрт. 

Стријељан је 13. маја 1942. године на Брези код 
Колашина. На истрази, суђењу и стрелишту држао 
се достојанствено и храбро. Приликом спровођења 
на стрелишту узвикнуо је окупљеним четницима: 
„Ви сте лоше слуге горег господара". 

Његова је породица учествовала на страни 
НОП-а. 

ВОЈИСЛАВ-ВОЈО (Батрића) ЗЕЧЕВИЋ, рођен је 
31. децембра 1912. године у Лијевој Ријеци, бивши 
срез Андријевички, СР Црна Гора, од мајке Мире 
и оца Батрића артиљеријског мајора у пензији, који 
је као учесник НОБ-а стрељан на Брези код Кола-
шина од стране четника маја 1942. године. 

Војо је учио гимназију у Беранама. Још као 
средњошколац показивао је велико интересовање 
за читање књига, писање, као и за рад у спортским 

* ) К њ и г а Р е в о л у ц и о н а р н и п о к р е т у О п ш т и н и Т и т о г р а д 
1919—1945, с т р а н а 363. 

З Е Ч Е В И Ћ Б . 
В О Ј О , м а ј о р 

друштвима и секцијама. Нарочито се истиче његов 
рад у фудбалском клубу „Будимград" („Раднички"). 
Активно је суделовао у раду Управе клуба где је 
био један од истакнутијих спортских радника. Са 
блиским сарадницима, активним играчима Радем 
Бојовићем, Илијом (Иком) Димићем, Драгом Бошко-
вићем и другим друговима, окупљао је напредне 
омладинце у клубу и ширио напредне идеје међу 
спортистима у читавом граду. На излетима, путо-
вањима, за време одигравања утакмица и у личном 
контакту са друговима знао је да се приближи око-
лини. Увијек насмијан, са својим шалама развесе-
љавао је околину, те га је то још више приближа-
вало друговима. Своју активност у клубу испоља-
вао је у раду са члановима секција и у раду скуп-
штина клуба. За новинарски позив показивао је 
интересовање и склоност те је од 1933. године до 
почетка рата 1941. године био стални дописник 
„Правде" а затим „Политике" из Берана. Поред 
осталих чланака слао је уредништвима и извештаје 
са годишњих скупштина клуба, фудбалских утак-
мица ф. к. „Будимград", и других спортских при-
редби у граду, и на та ј начин допринео популари-
сању и афирмисању спорта, а нарочито фудбала у 
Беранама. 

Одушевљавао се К П Ј и њеном херојском борбом. 
Са задовољством и готовошћу, увијек спреман на 
највеће жртве, радо и без устезања примао је и 
извршавао задатке које му је Партија постављала. 
Маја 1940. године ухапшен је због учествовања у 
познатим демонстрацијама на Заграђу — Полица. 
Због тога је одговарао по Закону о заштити држа-
ве и био у затвору четири и по мјесеца. И тада, у 
затвору, заједно са друговима Вукадином Вукади-
новићем, Илијом (Иком) Димићем, Вуксаном Цемо-
вићем, Крстом Ба јићем и другима, остао је чврст и 
одан Партији. Револуцију 1941. године, Војо и остали 
напредни чланови клуба дочекали су тако што су 
рад у клубу и фудбалску лопту замијенили пуш-
ком и борбом за слободу. У НОБ-у је био од 1941. 
године. Носилац је Споменице 1941. У 13-то Јул -
ском устанку у Беранама активно учествује у при-
премама и устанку. Када су почеле прве оружане 



борбе и устаници извршили напад на Ииталијански 
гарнизон, Војо са осталим друговима учествује у 
борбама за ослобођење Берана. И поред неповољног 
здравственог стања (слабог вида, недовољне спо-
собности руке и промрзлости ногу) показивао је 
велику издржљивост, доследност и храброст у теш-
ким моментима, како у првим оружаним акцијама 
тако и у току читавог рата. 

У току рата био је на разним војничким и поли-
тичким дужностима: борац одреда и Пролетерске 
бригаде, командир чете, зам. команданта Дурмитор-
ског подручја, командант места у Андријевици, ко-
месар Комског одреда, комесар Команде III под-
ручја, помоћник и ш е ф II одсека штаба II ударног 
корпуса, итд. На конференцији народних представ-
ника Црне Горе, Боке и Санџака одржаној 16. јуна 
1942. године на Тјентишту био је један од учесника. 
Као представник среза Андријевичког учесник је 
Првог заседања ЗАВНО-а Црне Горе и Боке. На том 
Првом заседању ЗАВНО-а изабран је за вијећника 
и у том својству остаје до кра ј а рата. У новој Југо-
славији је изабран за народног посланика среза 
Андријевичког, Скупштине Црне Горе 1. 

За заслуге стечене у рату одликован је Орденом 
храбрости, Орденом братства и јединства I реда, 
Партизанском звездом, Орденом заслуга за народ и 
Медаљом отеченствена војна. 

По завршетку рата распоређен је у Министар-
ство Народне Одбране. Одељење заштите народа 
(ОЗНА) где је радио као мајор и пуковник. Све до 
последњег момента свога живота, када га је опака 

и тешка болест савладала, Војислав (Војо) Зечевић 
био је и остао свијетли лик спортског радника, 
борца и револуционара, који је увијек истински био 
привржен Партији и своме народу. Умро је 5. но-
вембра 1948. године у болници Голнику, а затим са-
храњен у породичној гробници у Иванграду. 

Напомена: 1. На дужности Команданта места у 
Андријевици био је септембра 1943. године, а од но-
рембра 1943. до априла 1944. Полит. Комесар Ком-
ског одреда и Политком. Команде III Подручја. 

— Књига Историјског института СР Црне Горе 
ЗАВНО ЦРНЕ ГОРЕ И БОКЕ — збирка докумената 
као позив Председништва ЦАСНО бр. 263 од 4. 4. 
1945. године се позива као посланик на скупштину. 

Обрадио: 

ВОЈИН-ВОЈО ЗЕЧЕВИЋ 

Сагласни: 
1) РАДИВОЈЕ Н. ОРОВИЋ 
2) МОМЧИЛО-МОМО М. ВЕШОВИЋ 
3) МИЉА А. ОРОВИЋ 
4) РАДОЈЕ Р. МИЛОШЕВИЋ 
5) ЈУЛИЈА М. МИЛОШЕВИЋ 
6) МИЉКА Т. ТОМОВИЋ 
7) РАДИВОЈЕ Ђ. МИЛОШЕВИЋ 
8) НОВАК Г. ДУЈОВИЋ 



МАШНИЦА 

Машничани су људи радни и врло кретни. По-
носни су својим подвизима из борбе. Зна ју да чувају 
тај понос и понос својих предака. Свакодневне бор-
бе на граници изградили су Машничане у вјеште и 
добре борце. Године 1912., када је избио Први бал-
кански рат, Машница је имала своју чету бројно 
јаку од 160 бораца. Није то била војска изграђена 
кроз војну обуку, али је била изграђена на пракси 
кроз честе борбе и четовања на граници турске ца-
ревине. Командир чете био је Ба јо Крџић, млади и 
храбри војник. Б а ј о има школску спрему. Он је први 
међу својим друговима и води чету најбољих бора-
ца. Дванаестог септембра 1912. године када су први 
топови из Машнице опалили на непријатељска утвр-
ђења изнад Пепића, Белике и Ржанице, Б а ј о са 
евојом четом машничана налазио се на борбеној ли-
нији Виситор. Кроз све борбе: на Виситору, Плаву 
и Гусињу, Валбону, Богићевици, па до Ђаковице, 
Скадру и Брегалници чета машничана служила је 
као примјер дисциплинованих и храбрих бораца. 
Она је у свим борбама својим налетима на неприја-
тељска упоришта имала губитак, али је имала и 
успјеха побједника. Имена погинулих бораца из 
овог рата уписана су на споменику у Андријевици, 
међу борцима горњоваеојевићке бригаде. 

У току Првог и Другог балканског рата, као ко-
мандир машничке чете био је Ба јо Крџић, док то-
ком Првог свјетског рата, чета машничана била је 
у саставу полимског батаљона. Командир чете тада 
је био Богдан Зоговић. Батаљон Величана и полим-
ски батаљон чинили су бригаду, ко ји је одређен на 
посадне јединице Црне Горе 1916. године овај одред 

— бригада није имао нигдје озбиљнијих и тежих 
борби са непријатељем. Капитулација Црне Горе 20. 
јануара 1916. године била је тешка осуда црного-
раца, осуда гдје црногорци први пут у својој исто-
рији полажу оружје пред неприј атељем. Наши бор-
ци који су јуче стајали на бранику домовине према 
непријатељу, осуђују краља Николу као издајника 
домовине — издајника свога народа. 

Са тешким болом у срцу и сузним очима, наши 
борци су полагали оружје пред непријатељем, до 
тада највеће уздање и понос Црногораца. У првим 
данима, почетком свог наступа непријатељ је био 
благ, пристојан и љубазан у односу према народу, 
али се постепено са учвршћењем власти — мијења 
и постаје све суровији. Непријатељ припрема пла-
нове ради затварања и интернирања угледних људи 
и официра Црне Горе. Први покушај затвора и хап-
шења од стране окупатора, ко ји почињу маја мје-
сеца 1916. године, изазива ју револт и отпор, што 
да је одраз тежње слободарског духа нашег народа. 

Б а ј о Крџић — официр, који је кроз ратове во-
дио чету храбрих машничана, супротставио се овак-
вим намјерама окупатора и у прољеће 1916. године 
одбјегне у шуме. Физички развијен, стаситошћу, 
љепотом и бистрином свога ума Б а ј о по рангу ме-
ђу својим друговима — младим официрима Црне 
Горе, заузима прво мјесто. Бјекство у шуму, његов 
даљи илегалан живот, били су одраз његове тежње 
и борбе за независност од окупатора. Не удаљујући 
се од свог родног мјеста Машнице, Б а ј о је комито-
вао двије године дана. За непријатеља и његове 
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патроле Б а ј о брзо постаје страшан, постаје борац и 
заштитник сиротиње, борац слободе и независности. 

У потрази Б а ј а и другова одбјеглих у шуму, аус-
тријске потјерне јединице, потпомогнуте зликовци-
ма и руговцима ноћу између 5. и 6. јула 1916. године, 
нападају машнички катун у Мокри и у нападу уби-
ј а ј у Вукоту Зоговића. Жене, дјеца и старци који 
нијесу могли покушати бјекство стајали су у панич-
ном страху под непријатељским куршумима у ноћ-
ној тмини. Залазећи по становима (колибама) непри-
јатељ је пљачкао, вршио препаде и застрашивања, 
а по том се повукао. 

Сјутра дан, машничани су морали напустити свој 
катун у Мокри и вратити се по невремену у село 
12. јула аустријске војне јединице рано изјутра, 
долазећи од Плава и Гусиња, преко Ржанице упа-
да ју у село, хвата ју већи број машничана и осталих 
полимљана и прогоне за интернацију у Мађарску. 
Овом приликом ухваћено је и интернирано 44 чов-
јека из Машнице. Уколико је био већи притисак 
непријатеља, утолико је била јача отпорност родо-
љуба села Машнице. 

Већина становништва овога села ради, сарађује и 
помаже илегалце: Ба ја , капетан Бошка Ђуричани-
на, Вешовића и остале комитске одбјеглице. Непри-
јатељ врши сталне акције, потјере и претње станов-
ништву, али без успјеха. Успјехом од стране непри-
јатеља нашло се изрода и издајника да помогне 
непријатељу и прекрати живот храброг борца Б а ј а 
Крџића. 

Злогласни аустријски цуксвирер Прша, преко 
жене Тане Никоретић — Ба јове ујчевине, успијева 
да сазна Бајово кретање и поставља му јаке за -
сједе. Ноћу између 22. и 23. јуна 1917. године, при 
прелазу на уском мосту преко Лима код Горње 
Ржанице, Б а ј о из засједе гине. Са Ба јом је убијен 
Ника Јокић, наредник и рањен Стеван Јокић. 

По својим традицијама становници села Машни-
це и у времену Првог свјетског рата мрзјели су 
непријатеља, борили се противу њега и тежили сло-
боди и националној независности. Колико су маш-
ничани тежили слободи и колико су улагали про-
тиву окупатора најбоље свједочи то, што је Маш-

ница и у току Првог свјетског рата под окупацијом 
била као најсигурније мјесто за склониште ондаш-
њих бораца, који су својим комитовањем узнемира-
вали и нападали непријатељску позадину и њихове 
сараднике — шпијуне и издајнике. 

Када се приближио кра ј Првог свјетског рата, 
село Машнице било је мјесто одакле су потекле 
прве организације за напад при повлачењу непри-
јатеља и рашчишћавању домаћих издајника одно-
сно изрода, шпијуна и издајника свога народа. По 
ослобођењу од окупатора 1918. године народ села 
Машнице нашао се опет у појелини, компактан у 
одлучивању даљих смјерница, те су сви као један 
изашли на изборе за конституанту 1919. године у 
циљу помоћи стварања једне веће и моћније домо-
вине наших народа. Политичке подвојености тада 
још није било, сви за једног, а један за све, само да 
сс дође до јединства, до стварања и учвршћења 
велике и моћне заједнице у коју би ушли сви наши 
народи. Политичка подвојеност јавља се касније. 
Почетком 1920. године у Машници тек почињу раз-
личита политичка струјања и различити поглед на 
даљи развој. Зеленашка странка, која је у Црној 
Гори узела маха ширих размјера 1919. године води-
ла је чак и оружану борбу за враћање на старо, за 
повратак краља Николе. Она није имала одјека у 
нашем кра ју и није било ни једног присталице из 
Машнице за ту струју. У периоду времена од 1918. 
до 1920. године, у Машници није било нарочито ис-
такнутих носиоца политичког струјања, већ се о 
будућим смјерницама говорило као у сјенци на раз-
говорима, сједељкама по селу или на скуповима али 
без одређености и са недовољно јасноће о политич-
кој дјелатности. Године 1920. приликом расписа и 
припреме за парламентарне изборе, постаје тек јаче 
и живље политичко струјање, ј ављају се политичке 
странке: радикална, демократска, црногорска феде-
ративна, републиканска и комунистичка. Као нај-
јаче двије странке села истичу се демократска и ре-
публиканска странка, док радикали и федералисти 
имају врло мало својих присталица. Комунистичка 
партија није имала својих присталица, јер је била 
још као у сјепци, нејасна и несхватљива за ондаш-



ња политичка схватања. Мало се могло и знало 
разумјети њен пут и смернице, њена перспектива, 
а све што је о Комунистичкој партији речено, гово-
рено је супротно и изопачено. 

В У Л Е Т И Ћ 
В Л А Ж О 
к а п е т а н I к л а с е 

Као први носиоци радикалне странке у Машници 
били су у селу Михаило Крџић, барјактар, а за ф е -
деративну странку Милутин Крџић. Али обје ове 
странке имале су мали број својих присталица. Ре-
публиканска и демократска странка су јаче и као 
носиоци тих идеја, за републиканску странку поја-
вљују се Радивоје Шаљић, судија и Божина Зо-
говић, матурант Учитељске школе, а у Демократ-
ској странци истичу се као прваци Зоговић Богдан 
и Гарчевић Јеремија. 

Изласком Обзнане забрањен је рад Комунистич-
ке партије, у масама сазријевају све већа политичка 

размишљања. Људи постају из дана у дан политич-
ки све активнији, а притисак режима све већи. На 
другим изборима 1923. године, Машница гласа за 
Републиканску странку, мали број за Радикалну и 
Федеративну. Тако стање политичке припадности 
оетаје до 1924. године када је Републиканска стран-
ка укинута. Пропагандни и агитациони начин за 
вријеме изборних кампања били су пријетње, по-
зиви полицијских подручја, саслушања, казне за 
намјештене кривице, а средства за агитацију била 
су: обећање запошљења, помоћ мјесту, сиротињи 
или појединцима, подмићивање првака племена или 
странке, чашћавање на зборовима итд. Овакав на-
чин политичке пропаганде спроводио се у све већој 
и опширнијој мјери, а гласачи су у пркос тражили и 
прилазили људима из опозиције. 

Школовање дјеце је такође отежано, јер Маш-
нице, Папиће и Мурино са својих 150 и више до-
мова немају основну школу, већ ако хоће да дјеца 
уче морају одрасти за пут од 7 до 8 километара па 
ићи у школу у Горњу Ржаницу или Крушево да се 
школују у основној школи. 

Развој политике у нашој земљи од 1918. године, 
није омогућио становништву села Машнице да се 
развије и тиме да не брине о својој даљој будућно-
сти. Поред свих политичких и материјалних теш-
коћа које су им стајале на пут, они се брину и ула-
жу напоре за школовање дјеце, а уједно са тим ра-
сте и политичка свијест код њих. 

Послије Обзнане и укидања Комунистичке пар-
тије, дух народа и његове тежње постају све јачи и 
постепено расте и развија се појам комунистичких 
схватања, али као носиоци тих идеја нико се не 
појављује, све се то одвија у стихији, без неког ру-
ководства, без организације, па ипак испадне пита-
ње и наметне се дискусија у интимном друштву, 
међу пријатељима и сродницима. Као први носиоци 
комунистичке идеје у Машници појављује се Радо-
ван Ђ. Зоговић, 1933. године. Он тада још није био 
члан Партије, али је био кандидат на Филозофском 
факултету у Скопљу. Користећи љетњу фери ју 
обилазио је своје родно мјесто Машницу и разго-
варао је са својим сродницима и осталим пријате-
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љима — људима нерасположеним према ондашњем 
режиму. Диктатура власти сурово држање жандар-
ма, учестали претреси кућа од стране жандарма и 
финанса, све то утиче на погоршање живота људи. 
У селу не постоји ни један члан партије, нема пар-
тијске ћелије, али се већ појављују симпатизери 
Комунистичке партије 1936. године, Божидара Зо-
говића као студента шумарског факултета у Бео-
граду хвата ју и прогоне у први затворенички логор 
политичких криваца у Вишеграду. 

Полицијске власти почињу да гледају Машницу 
са још више неповјерења, а нарочито ближу својту 
поменутих другова и уколико расте веће подозре-
ње, утолико се ствара веће нерасположење према 
режиму. Но ипак, иако је из Машнице идејних при-
кадника Комунистичкој партији, у Машници не по-
стоји нити члан Партије нити Партијске организа-
ције све до 1942. године. 

Упознавањем Марксизма и марксистичких идеја 
долазило је преко млађих и интелектуалних људи, 
путем убацивања летака или брошура, које би до-
епјеле на врло тајанствен начин. Одвратност према 

владајућем режиму и симпатије Марксизму уоча-
ва ју се на један тајанствен начин. 

Године 1936., за вријеме шпанског рата, прили-
ком скупљања добровољног прилога за шпанске 
борце у Машници се наишло на добар одзив, а да 
ли је прикупљено и колико остало је непознато, јер 
су за овај покрет брзо сазнале унутрашње полициј-
ске власти и са брзом интервенцијом акција је 
спријечена. Зна се толико, да је Васо Ћ у л а ф и ћ за 
ову помоћ обраћао се људима симпатизерима лично 
познатим. 

Долази 1. април 1941. године, општа мобилиза-
ција и покрет војних јединица, ужурбаност и брза 
припрема цивилних и политичких власти. За кратко 
вријеме претвара се у гужву у трку без циља и 
одређених задатака. У Машници и Мурини почињу 
са доласком војне колоне, команда, артиљерија, јуре 
напад, враћају се назад, пристиже интендатура, са-
нитетска опрема, час товаре, час отоварују, али од-
ређеног покрета нема. У таквој гужви и пометњи 
протекла је скоро недјеља дана, а војска је посте-
пено ишчезла, а оставила тешку артиљерију, друго 
машинско оружје и безброј пушака разбацаних око 
цесте од Горње Ржанице, па до врха Пепића и Уло-
тине. Осамнаестог априла, када је објављена капи-
тулација Југославије, многе жене и старци плакали 
су, док сваки способан човјек и младић налазио се 
још удаљен од своје куће. Настаје прва трагедија, 
која ће се више пута поновити на овом мјесту. 
Топове, пушке и сву ратну спрему војска је остав-
љала остављена без вођа и руководства бјежећи 
куд ко и тражећи себи уточиште. У овој тешкој 
ситуацији налази се присебних стараца, жена и 
дјеце који узимају пушке, односе и скривају по 
шупљем дрвећу или су закопавали да се опет нађу 
ако устребају. Магацине и све што се може униш-
тити народ овог мјеста уништавао је не остављајући 
ништа да користи непријатељу. Наши младићи и 
борци који су пошли у борбу за одбрану домовине, 
враћа ју се без оружја , тужни и суморни причају 
своје доживљаје са сузним очима. У бившој југо-
словенској војсци са терена села Машнице било је 
позвано 40 људи, док су остали очекивали сваког 



М И Ј О В И Ћ Д М И Т А Р К Р Џ И Ћ д р М И Л И В О Ј Е К О Ч А Н О В И Ћ Р А Д О М И Р 

момента да и они пођу да бране домовину, али им 
се то није догодило. 

Припреме за устанак у Машници и Мурини вр-
шили су Радован и Вујадин Зоговић, Мирко и Ми-
ливоје Крџићи, повезујући се са омладином и ис-
такнутијим људима у селу, и за 16. јул увече зака-
зу ју конференцију која је одржана у кући Михаила 
и Милоша Крџића. На конференцији је поред њих 
био и мајор Миличко Јанковић, као и сви одрасли 
мушкарци из села. Тада је једногласно прихваћена 
одлука да се нападну италијански карабињери и 
винанси, који су се налазили у касарни у Мурини. 
Тамо је било 15 карабињера и 6 финанса, као и на-
ши жандарми, стављени у службу Италијана. 

Према одлуци донетој на састанку 16. јула, Маш-
ничани су се на челу с Мирком Крџићем окупили 
пред саму зору 17. јула иза куће Вукашина Зогови-
ћа. Одатле су упутили једног делегата, који је саоп-
штио карабињерима да ће их уколико не положе 
оружје напасти устаничка војска. Први пут су од-
били, па им је и по други пут постављен исти за-
хтјев. Италијани су ваљда чекали телефонску везу 
с командама у Плаву и Андријевици али је нијесу 
могли добити, јер су телефонске везе већ биле пре-
сј ечене. 

Нешто прије четири капетан Мирко Крџић са 
устаницима у раздвојеним групама пошао је у прав-
цу карабињерије. Испаљено је неколико пушчаних 
метака и карабињери су се затворили у своје ка -
сарне. Када су устаници пришли уза саме зидове 
касарне карабињери и финанси су положили оруж-
је. Италијани су из касарне спроведени за Андрије-
вицу, а њихово оружје раздијељено устаницима. 

Прве борбе 

Одмах затим формиране су устаничке чете од 
људства Машнице и Мурине. На челу машничке 
налазио се Вукашин Зоговић, а муринске чете Ми-
хаило Савић. Савић је с четом упућен за Виситор а 
Зоговић за Брезојевицу, да је непријатељ не би из-
ненадио и напао и отворио пут за Велику и Полим-

ље. Група Машничана од 15 бораца послата је хитно 
за Мокру да чува катуне. Наши борци, застају на 
лијевој страни Лима, не склањају се и готово су на 
отвореном пољу. На њих с десне стране Лима од 
Плава почињу да дејствују италијански митраљези 
потпомогнути пушчаним плотунима. Ватра се отва-
ра на обје стране Лима. Од првих плотуна није било 
мртвих и рањених, али борбе се наетављају до 23. 
јула. Наше руководство покушава да постигне до-
говор и сагласност са плаво-гусињским муслима-
нима, али без успјеха. У редовима нашег руковод-
ства почињу неслагања у предузимању акције пре-
ма Плаву. Устаницима пристиже појачање и борбе 
су вођене на истом положају до 23. јула. На исту-
реним положајима, за све вријеме борбе стајала је 
чета Машничана уз врло малу помоћ неорганизо-
ваних устаничких групица, које су својевољно до-
лазиле и враћали се. У позадини је већ радила пета 
колона, која је ометала бољу организацију. 

На десној страни Лима изнад Новишћа, налази 
се непријатељ који угрожава положаје наших бо-
раца. Због тога је 24. јула увече извршено престро-
јавање. Чета Машничана и чета Улођана пребацује 
се преко Лима да заузму косу изнад Новшића мјесто 
Челиград. Рано ујутру 25. јула обје чете пошле су 
да заузму положаје. Претходница Машничке чете 
сукобљава се са вулнетарима и у том сукобу од 
првих пушака гине командир Вукашин Зоговић, а 
рањени су Милоје Зоговић и Милоња Коматина. 
Борба је кратко трајала и непријатељ се повукао у 
правцу Метеха и Плава. 

Док су овако вођене мање борбе, у позадини не-
пријатељ прибира јаче снаге којима стижу појачања 
италијанских јединица и квислинга с Косова и Ме-
тохије. Простор од Мокре и Чакора није заштићен. 
Тамо је свега неколико војника с Миличком Јанко-
вићем. Из Велике почиње повлачење породица које 
су биле под ударом непријатељске ватре. Требало ]е 
обезбиједити се од упада непријатеља преко Прије-
дола. Искуснији борци предлажу да се Јанковићу 
упути помоћ и појача одбрана. Половина Машничке 
чете и око 50 људи Грачаничке чете пребацују се на 
Приједо. Двадесет деветог јула италијанска арти-



љерија с Чакора почиње да туче наше положаје на 
Штицкој Глави од Приједола. Тукла је цијелог 
дана па је једна граната убила нашег борца Радуна 
Радуновића. Сјутра непријатељ предузима напад, 
креће се преко Мокре Приједолу и спушта од Чако-
ра к Велици почињући паљевину. 

Непријатељ је заузео половину Велике, а наше 
јединице које се налазе изнад Новшића и Брезоје-
вице, повлаче се до Тијесна и Ржаничких шума. 
Одред који се налази на Стицској глави очекује на-
пад преко Приједола. Већ стижу непријатељске из-
Еиднице. Група Машничана договара се да се пре-
дузме противнапад. Јанковић пред Величинама и 
Милован Мијовић, командир грачаничке чете, тра-
же договор с Машничанима. Одлуку је требало од-
мах донијети, јер се непријатељ примиче, а арти-
љерија страшно туче. Као на јстарији борац, Машни-
чани одређују Божину Зоговића да заједно с мајо-
ром Јанковићем и Милованом Мијовићем одлучи 
шта да се предузме, јер садашњи положаји су нео-
држиви. Договорено је да се крене у противнапад. 
Група од дванаест Машничана одмах се спушта са 
Штицке Главе и преко Приједолске горе пребацује 
се на Мокру, иза леђима непријатељу. Убрзо су за-
праштали наши плотуни иза непријатеља и право 
пред прве претходнице на Приједолској Глави. Ма-
јор Јанковић и остали борци, који су то чекали, 
појурили су отвореним простором преко приједол-
ских кршина уз брзе пушчане плотуне пут непри-
јатеља из стотине и више грла орио се „ура" и 
„напад". Изненађени непријатељ дао се у панично 
бјекство од Лима дуж Велике и до кра ја Мокре. 

У сумраку сва непријатељска снага отступила је 
из Велике, са Мокре до врха Ваганице и Чакора. 
Ноћ је наступила и наше мале снаге поново се по-
влаче на своје положаје на Стицку Главу. У овом 
претходном нападу имали смо само једног рањенога 
из јединице мајора Јанковића. Тридесетог и триде-
сет првог јула владало је затишје. Устаничких бо-
раца било је све мање, нестаје један по један. 
Одбрана слаби. Пета колона невидљиво дјелује. 

Првог августа велики одреди вулнетара појачани 
италијанским јединицама рано ујутру врше покрет 

преко Мокре, Чакора и долином Лима у правцу на-
ших одреда који су иначе проријеђени и ослабљени. 
Напад врше на цијелом сектору од Мокре до Виси-
тора. Италијанска артиљерија с Чакора туче у поза-
дину, по шумама и долинама, све до 10 часова из-
јутра. Непријатељ прелази у напад преко Прије-
дола, низ Велику и Пеиће и наши се борци повлаче. 
Народ б јежи и напушта своје домове остављајући 
све. Спаљени су Велика, Ржаница, Машница и Му-
рино. Села су остала пуста, осим малог броја Маш-
ничана и Мурињана који се по мраку пушкарају 
са вулнетарима, бранећи своје домове. 

Трећег августа вулнетари уз врисак и пушчане 
плотуне наваљују на Машницу. Групица од 15 људи 
давала је жесток отпор али су се морали повући до 
кра ја села, гдје су добили појачање од Машничана. 
Охрабрени овом поснагом, поново прелазе у против-
напад и кроз узрасле кукурузе упадају међу непри-
јатеља. Развија се огорчена борба. Изненађени вул-
нетари повлаче се из села, а колоне Италијана које 
су се спуштале цестом од Мурине, под притиском 
ратре, такође се да ју у бјегство. Борба се водила 
до ноћи. Погинули су борци: Милета Крџић и Дми-
тар Мијовић а рањени су Божина Зоговић и Милић 
Јанковић. Истог дана убијен је и спаљен Леко Ша-
љић. Али надмоћни неприј атељ и даље огорчено 
напада. Имао је више губитака од наших: 18 вулне-
тара и 10 Италијана. У сумраку наши успијевају да 
изнесу мртве и рањене другове и повлачећи се из 
борбе, јер немају више моћи за одбрану. Овом бор-
бом била је завршена прва фаза устаничке борбе. 

Збјег села Машнице кретао се преко Пишева низ 
Пипевску ријеку, преко Андријевице за Градишницу 
до Јеловице. Осим људских жртава, за вријеме тих 
устаничких борби Машница је имала и огромне 
материјалне штете, нанијете пљачком и паљевином. 

Послије угушења устанка 1941. 

Послије трећег августа 1941. године Машница је 
изгледала пуста. Њених до јучерашњих становника 
нема. Куће спаљене. Воће, баште и узрасли куку-
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рузи уништени. Зидине поцрнјеле и без кровова 
з јапе као пећине. По селу се виде групе дивљих 
вулнетара, који тражећи плијена, руше и зидине 
кућа, копају дворишта. 

На другој страни италијанске јединице дале се 
на посао: средином села копају ровове, дижу утвр-
ђења, односе материјал са згаришта. Прошло је та-
ко десетак дана, па су италијанске војне власти 
позвали народ да се у попаљено село врати. 

Одбјегли народ из Машнице враћао се и остајао 
у Улотини и Грачаници. Одатле дању долази и оби-
лази своје попаљене куће, диже кућерке уз поцр-
нјеле зидине и гради колибице, припремајући се за 
зимски повратак. 

Кра јем септембра и почетком октобра 1941. ста-
новници Машнице налазе се разасути по околним 
селима и оближњим шумама. У Грачаници и Уло-
тини почиње раздор и подвојеност. Многи станов-
ници ових села, хоће да се „чека и види шта ће 
бити", док припадници и симпатизери Ослободилач-
ког покрета желе борбу против окупатора. Струје 
за потпуну капитулацију постаје све јачи, акција 
пете колоне постаје све виднија, а на челу те коло-
не у Грачаници су Васо Лабан и у Улотини Алекса 
Шошкић, са већим бројем интелектуалаца и бивших 
виђених људи. У овако мучно створеној ситуацији 
настале су тешкоће за Машничане. Домаћи изроди 
почињу шпијунажу и припремају издају наших 
родољуба. Седмог септембра батаљон Италијана, 
предвођен групом издајника, хвата доктора Мили-
воја Крџића, Мирка, Радосаву и Михаила Крџића, 
као и мајора Миличка Јанковића, који су се били 
склонили у шуму Пивевског брда и 12. септембра 
стријеља др Миливоја Крџића, мајора Миличка 
Јанковића и Радосава Крџића, а осталу двојицу 
преда суду. Они су касније пуштени. 

У тако тешкој ситуацији Машничани се кра јем 
септембра враћа ју на своја згаришта, окупљају се 
на једном скупу почетком октобра и одлучују да 
помажу и чувају све наше борце и родољубе који се 
буду борили против окупатора, да се спречи свака 
издаја и сарадња са окупатором и да се не дозволи 
издајницима да се настане у нашем селу. 

Док су у околним селима јачали противници 
оживљавања народноослободилачке борбе, у Маш-
ници људи ужурбано раде и оправљају колибе или 
поправљају рушевине својих кућа, да би склонили 
и заштитили своју породицу од хладне зиме. 

Већ је означена и граница, која одваја Машницу 
и Мурину од Грачанице и Улотине. Машница овом 
подјелом припада Албанији. Стање у селу постаје 
све теже. Патроле вулнетара и Италијана непре-
стано крстаре, у шуми изнад села наврати по који 
илегалац тражећи склониште од непријатеља. Док 
у Машници илегалци живе строго илегално, на те-
рену неких села легализовани борци крећу се сло-
бодно, они се налазе у кругу својих још неопредије-
љених. Тамо су у току политичка превирања и по-
степена подвајања. Јача пета колона која добија 
своју изразиту снагу у каснијем стварању четничке 
организације. 

У новембру издајници успијевају да створе јаке 
одреде милиције, који имају за циљ прогон и ликви-
дацију присталица НОП-а. За извођење оваквих 
акција Машница постаје сметња, јер прогоњени 
сада ту налазе склониште. Зато су прваци Грача-
нице позвали на договор Машничане. На помеђи 
села на мјесту „Дренови", одржан је састанак на 
коме се није могла постићи сагласност. Машница је 
тражила да се Грачаница остави сваке пропаганде 
на њеном терену, а она се неће мијешати у ствари 
Грачанице. Кога ће Машница држати и с киме ће 
сарађивати, њени су послови, а у сваком другом 
случају дошли би до оног што не ваља. 

Од тада странци који дођу да се прикрију у 
Машници добијају бољу и сигурнију заштиту по 
својим скровиштима, патроле вулнетара и Италија -
на нерадо залазе у густе шуме и шипражје изнад 
села. 

У другој половини новембра родољуби, припад-
ници НОБ-е почињу да ликвидирају издајнике. 
У Грачаници убија ју Васа Лабана, а у Улотини 
Алексу Шошкића. Сада долазе до пуног и з р а ж а ј а 
двије струје. Стање се заоштрава. Организоване 
банде италијанских плаћеника, четника, дивље гоне 
родољубе. Наилазе хладни децембарски дани; Маш 



ница попаљена и порушена без крова и комада 
хљеба, запада у све тежу ситуацију. Илегалце треба 
помоћи и сачувати њихове животе али то је све 
теже. На терену Машнице налази се батаљон ита-
лијанске војске, њихови карабињери и финанси — 
око 1.300 наоружаних војника, групе ^ албанских 
вулнетара непрестано крстаре кроз сесло. 

Став Машнице према илегалним борцима јасан 
је, али су околности изузетно неповољне. Као први 
илегалци у ово село повремено долазе: Божидар 
Зоговић, Петар Дедовић, Маној ло Кастратовић, мало 
касније Саво Митровић-Мали, Милош Џудовић, Ву-
ко Тмушић и други. Први илегални гости овог села, 
брзо се повезују с Машничанима, раде и сарађују с 
њима и преко њих мада у селу не постоји партијска 
ћелија нити скојевска организација. 

Повремено илегалци долазе, скупљају се код 
удаљених породица, па ишчезну. Пошто у Машници 
не постоји организација НОП-а то је и број актив-
них партизана врло мали. Божидар Зоговић, који се 
тек вратио из Пљеваља морао је строго да остане 
у илегалности и више живи у групи на терену Гра-
чанице него у Машници. Ондашњи партизани Маш-
нице Бранислав Зоговић и Добрашин Зоговић, Рад-
мила Кнежевић, Стана Кеџић, Драгутин и Б л а ж о 
Вулетић, Бранко Крџић, Ото и Вешо Коматина при-
падају Грачаничком партизанском воду. 

Ова група партизана по задацима Команде вода 
у децембру извела је двије обимније акције на тери-
торији ондашње албанске територије, рушећи теле-
графске стубове. Једна је изведена у Пољу Брезо-
јевичком, а друга у Чакору. Других акција на овој 
територији у 1941. години није било. 

Партиска организација с терена Грачанице, све 
је више свој рад усмјеравала на село Машницу, јер 
је увидјела да је то најподесније тло и најбоље 
уточиште. 

Година 1942. 

У фебруару 1942. године Полимска партизанска 
чета Комског одреда добија задатак да изврши по-
крет у правцу Трешњевика. Из Машнице у састав 

Грачаничког вода одлазе Божидар, Добрашин и Бра-
нислав Зоговић, Бранко Крџић, Б л а ж о и Драго Ву-
летић, Вешо и Ото Комадина. Послије повратка са 
Трешњевика, 12. марта Машница постаје склони-
ште свих преосталих партизана с терена села Гра-
чанице, Шекулара, Машнице и Велике. У дубирогу 
на Гори Живаљској били су: Божидар Зоговић, 
Петар Дедовић, Манојло Кастратовић, Милош Џу-
довић, Богдан Дашић, Бранко и Голуб Бракочевић. 
На том мјесту ова група остаје у току читвог љета 
1942. године с тим што им се у априлу придружују 
Мирко Крџић и Војо Кушевић. 

Добрашин Зоговић и остали партизани с терена 
Машнице остају да живе у селу, јер ситуација по-
стаје повољна за рад и живот партизана. 

Боравак илегалаца на терену села Машнице по-
јачало је и активност рада легализованих партизана 
и других припадника НОБ-е. Сарадња се огледала 
у одговору за сваки подухват. У мају долази као 
веза са терена Среза иванградског Видоје Брако-
чевић. Послије неколико дана боравка враћа се 
поново на свој терен, заједно са Божидаром Зогови-
ћем да би се убрзо обојица вратили и довели Сава 
Митровића, који доноси нове директиве за рад и 
живот партизана илегалаца. Тада илегалци на овом 
терену оснивају свој штаб за везу партизана Црне 
Горе и Албаније. Одмах по доласку Сава Митровића 
основано је и руководство за акције и пропаганду, 
а 17. августа 1942. године оснива се и прва скојевска 
организација у Машници, у којој су били први 
СКОЈ-евци: Добрашин Зоговић, Радмила Кнежевић, 
Миличко Зоговић, Миодраг Зоговић. Драго и Блажо 
Вулетићи, Милисав Крџић и Радослав Гарчевић. 
Одмах по оснивању организација добија задатак 
да се на терену Машнице оснује илегални парти-
зански вод. У вод улази читави скојевски актив с 
тим што окупља и низ других омладинаца међу ко-
јима: Чеда Зоговић, Стану Крџић, Бранка Крџића, 
Бранко Зоговић, Драго Зоговић Марко Коматина, 
Ж и в к о Крџић, Ото Коматина и Вешо Коматина. 
Актив СКОЈ-а добија све обимниј е задатке и на-
стоји да преко давања помоћи за издржавање групе 
илегалаца веже што више житеља Машнице за 
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НОП. И поред повољне ситуације, на терену Маш-
нице и даље не постоји партијска организација. 
Другови који живе илегално на терену села припа-
да ју партиским организацијама на свом терену и 
имају своју партијску групу. 

У току љета 1942. на терен Машнице долазе многи 
другови с конкретним партијским задацима, а чеш-
ће и да се склоне испред дивљих х а ј к и четничких 
банди на њиховим теренима. Тако су у току љета 
на терену Машнице наизмјенично боравили дуже 
или краће вријеме: Васо Ћулафић, Милица Миши-
кић, Вуко Тмушић, Радивоје Вукићевић, Ђоко П а ј -
ковић, Радован Лекић, Радуле Јеврић, Тодор-Ђедо 
Војводић, Спасоје Ђаковић, Мирко Арсенијевић и 
други. Скојевски актив преко Божине Зоговића и 
Миљана Крџића, увијек је успијевао да обезбиједи 
довољно хране за илегалце. Ни у једној прилици 
није била угрожена њихова безбједност иако је о 
њиховом боравку у то вријеме знао сваки човјек 
Машнице. 

Четничке банде с терена Улотине и Грачанице 
настојале су свим силама да застраше Машничане, 
како не би дозвољавали боравак партизанима на 
свом терену, али у томе нијесу успјели. 

Због свега тога чланови Партије одговорни за рад 
на терену села, закључили су да је сазрела ситуа-
ција да се у селу Машници створи партијско одје-
љење. И 19. октобра 1942. године свечано су прим-
љени у Партију Добрашин Зоговић и Радмила Кне-
жевић и створено прво партијско одјељење села 
Машнице које су сачињавали: Само Митровић, До-
брашин Зоговић и Радмила Кнежевић. Оно улази 
у састав Партијске ћелије с терена села Машнице, 
Грачанице, Велике и Плава. 

Машница у правом смислу постаје слободна пар-
тизанска зона, или како су је четници звали „ауто-
номија". Преко позадинских радника пропаганда 
отуда продире и има извјесних одјека код Итали-
јана и међу муслиманима, док напротив неприја-
тељство код четника расте. 

У току прољећа и љета 1942. године село Маш-
ница оживљава, обновљене су многе порушене зи-
дине, и подигнуте нове колибе за становање, заси-

јане њиве и очишћено оштећено воће. ЈБуди раде 
и пружа ју слику мирних сељака, па су због патро-
ле и акције непријатеља све ређе, а илегалци на 
терену села Машнице све слободнији. 

Политички рад активиста са овог терена постаје 
све организованији и живљи, а постепено се про-
ширује и преноси и даље, ван граница Машнице. 
У Машници илегалци имају и свој радио. Вјести 
које хвата ју и дијеле штампају билтене, а добијају 
и друга обавјештења из Пећи и Црне Горе. Све ово 
илегалци раде у договору и преко својих сарадника 
у селу. Машница тако постаје сметња и препона за 
ширење четничке организације у Ржаници, Велици, 
Брезојевици и даље, а слабе им и позиције и у њи-
ховим редовима, на њиховој територији. Због тога 
четници појачавају своје снаге дуж границе села 
Машнице. Доводе чету најокорелијих кољаша и да 
би помогла у хватању и убијању родољуба и групе 
илегалаца на терену Машнице. 

И заиста, 22. новембра 1942. године они ликвиди-
ра ју Петра Дедовића, Манојла Кастратовића и Ра -
дула Јеврића, ко ји су баш те ноћи по задатку пре-
шли из Машнице у Грачаницу. Овом четничком 
акцијом уништена су три неустрашива борца, и за -
дат озбиљан ударац НОП-у, а то је омогућило чет-
ницима да путем пријетњи, обећањем награда за 
шпијунски рад, пружањем материјалне помоћи из 
италијанских магацина и другим средствима начну 
слогу и јединство међу Машничанима. 

Познавањем људи и њихових слабости, четници 
успијевају да крајем 1942. године да увуку у своје 
редове неке појединце из Машнице ма да они не 
смију предузети ништа противу илегалаца у селу. 
Такви су били Миладин Ђ- Гарчевић, Светимир П. 
Коматина и још неки. Док траје овакво превирање 
политичког стања, у Машници илегалци припре-
мају зимска скровишта. Уз помоћ мјесних актива 
направљене су двије земунице изнад села на мјес-
тима званим „Говеђи Лаз" и „Амач" као и неке 
колибице на другим мјестима ради маскирања ових 
земуница, а и чешћег мијењања мјеста боравка. У 
прављењу ових земуница учествује, поред на јпо-
верљивијих чланова СКОЈ-а још и Милоје Зоговић, 



Душан Зоговић, Милош Зоговић, Вешо Коматина, 
Миљан Крџић и други. Но иако што су земунице 
направљене, оне нијесу коришћене. Илегалци у току 
зиме 1942. и 1943. године нијесу боравили у њИма, 
него сви они који су по задатку морали остати на 
терену села Машнице, склоњени по кућама и то ве-
ћином у самом италијанском блоку. На терену села 
Машнице, по задатку, остали су да презиме Саво 
Митровић и Милица Мушикић, док су Вуко Тмушић, 
Радивоје Вукићевић и Милорад Ћ у л а ф и ћ повремено 
долазили. 

Италијански маршало Карабињерије, Пијетро 
Катили, још почетком јесени 1942. године покази-
вао је симпатије за партизане и њихову борбу. К а -
тили је чешће преко Миличка Зоговића покушавао 
да разговара с Божином Зоговићем. Божина је 
с породицом становао десетак метара од седишта 
Карабињерије. Био је учитељ, али не на служби. 
Да би олакшао политички рад и непримјетније одр-
жавао састанке и везе с мјештанима, отворио је 
малу кафану. Долазећи у додир с људима разних 
гледишта сазнавао је многе податке и преко везе 
слао обавјештења илегалцима. 

Ситуација створена послије погибије групе у 
Грачаници, забринула је у Машници људе одговорне 
за смјештај илегалаца. Предвиђао се њихов врло 
тежак опстанак на овом терену, а пребацивање на 
други терен онемогућио би настављање партијског 
рада, какав је био замишљен. 

Италијани, вулнетари и разни четници долазе 
у то вријеме све чешће у село. Снијег такође пос-
та је велики непријатељ, јер открива скровишта и 
указу је на сваки покрет. Илегалци су се нашли у 
врло тешкој ситуацији. Склонити се по селима, зна-
чи веома лако изложити погибији себе и своје са-
раднике. Илегалци су били приморани да се раз-
двоје у мање групе, по један, два или три, и да се 
склоне на таване штале или бункере укопане у 
кућама својих сарадника у Машници, Пепићу, 
Ржаници, Велици, па чак и на терену Албаније. Са 
терена одлазе Мирко Арсенијевић и Манојло Вла-
ховић, који иадају непријатељу у руке. Такође од-
лази Милош Џудовић и задржава се на терену Ве-

лике. Повремени боравци у Машници одлазе сваки 
на свој терен, а у селу остају они који су добили 
такав задатак — Само Митровић и Милица Му-
шикић. 

Овакво стање је било неиздрживо и несигурно. 
Али послије два-три дана ситуација се потпуно 
измијенила. Илегалци се налазе смјештени чак и 
у италијанском блоку и кућама Милоја, и Добра-
шина Зоговића, Милутина и Миљана Крџића. Да-
ље, ван блока, у кући Радисава Крџића, Радослава 
Гарџевића, Милоша Зоговића, Крста Зоговића, Мак-
сима Мијовића, Радисава Зоговића и Петра Кома-
тине. Од руководства за извршење овог задатка 
био је задужен Мирко Крџић. 

Кра јем децембра 1942. године Мирко се налазио 
у кући Војина М. Зоговића у италијанском блоку. 
Рано изјутра Мирко је преко везе позвао Божину 
и предочио му смјео план за р јешење емјештаја 
илегалаца. Састали су се још два пута у току дана 
и Божина је примио да изврши врло ризичан зада-
так. У три часа послије подне, он је преко свога 
сина Миличка, који је говорио италијански, замо-
лио маршала да га прими, јер би желио са њим да 
разговара насамо. Маршал Пјетри Котлије је при-
стао. Они су водили разговор преко Миличка. На 
састанку је Божина изнио предлог партизана да 
се састану с њиме. Пошто је он пристао састанак 
је заказан: у 20 часова, одређеног дана, на неодре-
ђеном мјесту, уколико Божина буде успјео да се 
повеже са илегалцима (ово ради евентуалног изне-
нађења). На одређеном састанку у 21 час Миличко 
је повео Италијане код групе илегалаца „негдје у 
планини". Они су пошли до на кра ј села Машнице, 
а онда се вратили заобилазним путем и ушли у 
кућу Милоја Зоговића, удаљену 200 метара од ка -
рабињерије. Ту су га чекали Мирко Крџић, Вуко 
Тмушић, Божидар Зоговић и други. Остали иле-
галци склонили су се ван села, због евентуалног 
изненађења и преваре Котилија. У току разговора 
илегалци су стекли утисак да је марешало Пјетри 
искрен и отворен према партизанима. На овом са-
станку договорено је како и на који начин маре-
шало може да помаже Покрету. Сви ови подухвати 
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били су ризични, више по село него ли за илегалце, 
али се ово чинило с великом опрезношћу. 

У зимским данима 1942. и 1943. године, када је 
опстанак илегалаца на овом терену изгледао не-
могућан захваљујући сналажљивошћу тешкоће су 
избјегнуте, а политички рад илегалаца и позадине 
иостао потпуно легалан. 

Овакво стање довело је четнике на сусједним 
теренима до бјеса. Они предузимају све могућне 
мјере да њихов утицај преовлада у Машници, да 
ликвидирају ово партизанско упориште. У томе су 
већ почели постизати успјех. Утицај четничке про-
паганде захватио је кра ј села Машнице, који се 
граничи с њиховом територијом. Људи који су до-
зволили да буду заведени, били су слабог карактера, 
малодушни и без ауторитета у селу, па отуда није 
ни постојала опасност њихове шпијунске дјелат-
ности, све до кра ја јануара 1943. када се Петар 
Коматина претставник свога братства, поколебао и 
одлучио да напусти НОБ-у и стави се у службу 
окупатора. 

Да би прикрио своје намјере и припремио себи 
положај у четничким редовима, он шаље своју 
дјецу у Андријевицу, удешава да их четници фор-
мално затворе па се онда ж а л и по селу како њему 
и његовој породици пријети опасност од четника 
„Не знам шта да радим. У интересу породице мора 
се чинити све." Подмуклос-т и припреме за његов 
издајнички рад брзо су уочени он је критикован. 
Да би се спријечио његов даљи утицај који је пре-
ма положају имао у селу, сазвана је једна па друга 
сеоска конференција, на којима је имало да се 
пречисти ко је за четнике а ко за НОБ-у. На другој 
конференцији, која је одржана у његовој кући, 
Петар је био присиљен да се отворено изјасни за 
прелазак у четнике и позвао присутне да се изјасне 
ко ж е л и с њим јер: „од сада смо два табора". 

Мада се ова подјела и прије уочавала сада пос-
та је и јасна у селу. Братство Коматина, осим по-
родице Батрићеве и Вучићеве пристало је уз Петра, 
Марсенићи и већи дио Гарчевића такође су му се 
прикључили и он постаје вођа четника у Машници. 

Док се на терену села Машнице води политичка 
борба између присталица једне и друге стране под 
руководством групе илегалаца упоредо се ради и на 
војничком учвршћењу илегалног вода села. Поред 
тога одржавају се редовно недељни састанци на 
којима се говори о политичкој ситуацији и чита ју 
се вијести и билтени. Ови се састанци углавном 
одржавају у кући Драгоја Зоговића и Јована Ву-
летића. Припремљена је прослава 7. новембра. Ради 
се на војничком уздизању вода, обучавају се у ру-
ковању пушком и пушкомитраљезом, па је 9. де-
цембра 1942. године изведена и настава практичног 
гађања на Жарском Кршу. 

Групи партизана илегалаца у јесен 1942. године 
долази из четника Војо Зоговић, који је био добио 
задатак и унапред 60.000 лира новчане награде да 
ликвидира управо њих. Од добијеног новца купио је 
пушку, одијело, а остало донио и предао групи иле-
галаца. Од тада стално живи с њима, учествује у 
свим акцијама, које су организоване са терена села 
Моштанице и истиче се као изузетно на јхрабрији 
односно храбар. 

Година 1943. 

Успјесима и резултатима рада на терену села 
Машнице у 1942. години, и поред тешких услова и 
критичних тренутака створена је могућност да се 
илегална активност родољуба успјешно настави и 
1943. године. Пробојем политичког рада у неприја-
тељске редове — код Италијана -— ублажено је и 
непријатељство вулнетара. Пропагандни рад и на-
пори четника и четничких организација у Маш-
ници, Ржаници, Велици и другим селима на албан-
ској територији међу православним живљем пара-
лисан је. Број симпатизера НОБ у овим селима 
расте, а активност четника опада. Они почињу да 
се неутралишу јер им сјутрашњица постаје јаснија. 
У току 1943. године иницијатива политичког рада у 
Машници већ се налази под контролом партизан-
ских одреда илегалних бораца. Партизанске снаге 
расту, а четничке опадају. 
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Године 1943. Одјељење партијске организације на 
терену села Машнице проширује се новим члано-
вима Партије. Примају се Бранислав Зоговић и 
Стана Крџић. Актив СКОЈ-а такође се проширује 
новим омладинцима који се мобилишу из редова 
илегалног партизанског вода. Донесена је и одлука 
о у једињавању свих војних јединица расутих по те-
рену Полимске општине у Полимску чету. За ко-
мандира полимске чете наименован је Добрашин 
Зоговић, а за политичког комесара Милорад Ћ у л а -
вић. Чета је имала задатак да се војнички припреми 
и организовано учврсти тако да кад буде дат знак 
за полазак у активну борбу, буде спремна. Ова чета 
имала је око 150 бораца, а само из Машнице, вод 
виши од 40 бораца. Пратећи догађаје у Машници, 
четници настоје да одрже своју групу на челу с 
Петром Коматином и да уз његову помоћ омету 
ширење комунистичких идеја и пропаганде. Зато 
кра јем фебруара почињу шпијунаже и оптужбе 
преко италијанских власти Црне Горе којима се 
укаЗује на опасност што пријети од комуниста и 
њиховог рада у Машници. Такође се изражава не-
повјерење у италијанске војне и полицијске власти 
на овом подручју. Петар Коматина млад пун амби-
ција, ж е љ а н власти сваким даном постајао је све 
активнији, а нарочито од 5 марта када је марешало 
карабињерије, Пјетер Котилије, био премјештен. 
Замијенио га је окорјели фашиста карабињерски 
старјешина, познаник и пријатељ Петра Коматине. 
Због овакве активности Петра Коматине и његових 
веза са Италијанима и четницима ван Машнице, 
руководство Партијске организације одлучује да се 
Петар Коматина ликвидира. Дванаестог априла вра-
ћа јући се кући из четничке команде у Андријевици, 
био је теже рањен и послије неколико дана умро. 
Четничка команда, у току зимских мјесеци 1943. 
године, поред шпијунске дјелатности, поред клевета 
и оптужби против Машнице и илегалних бораца 
вршила је застрашивање затварајући жене и дјецу, 
хвата јући их на свом терену. Сем тога четници 
преко својих делегата покушавају да се постигне 
ма какав споразум у погледу уклањања илегалаца 
из села Машнице предочавајући опасност и несрећу 

која ће проузроковати присуство комуниста. Овакве 
покушаје чинили су четници под маском добро-
намјерних и пријатељских односа и помагања, али 
без успјеха. Положај партизана постајао је све јачи 
и чвршћи. 

Убиство Петра Коматине изазвало је код чет-
ника огорчени револт, Помоћу тужби и протеста, 
против Машнице и њених родољуба, четничка ко-
манда успијева код италијанских војних и поли-
цијских власти Црне Горе, да италијански батаљон 
из Андријевице, уз помоћ четничких одреда, упадне 
на албанску територију — у село Машницу и извр-
ши акцију чишћења родољуба и припадника 
НОБ-е. Иако је у Машници и Мурини постојао 
батаљон карабињера италијански батаљон и чет-
нички одред из Андријевице 16. априла 1943. године 
изненадно, рано ујутру упала у село и Божину Зо-
говић, Миличка, Драгомира и Илију Крџића Б л а ж а 
и Јована Вулетића и Михаила Шаљића, који су на 
захтев породице Петра Коматине и ближих срод-
ника били затворени и интернирани. Четнички од-
реди ухватили су Милоја Зоговића, Ратка Зоговића, 
Милана Зоговића, Богдана Зоговића и Момчила 
Мијовића затворили их тукли и мучили неколико 
дана у затвору у Краљима, а послије два мјесеца, 
када су наишле њемачке снаге, пустили их. 

Приликом извођења ове акције талијанске снаге 
нијесу отварале ватру док су четници пуцали из 
пушака и пушкомитраљеза. На оптужбе и поновни 
захтев Светимира Коматине и остале Петрове поро-
дице ухваћен је и Миодраг Зоговић и одведен у та-
лијански затвор гдје су били остали затвореници. 

Мада је Машница тада претрпјела тежак ударац, 
илегални борци и симпатизери НОП-а остали су 
чврсти на овом терену. Рад тече без промјене све 
до капитулације Италије. Тада прелазе у илегал-
ство Добрашин и Бранислав Зоговић и Радмила 
Кнежевић. 

Од устанка 1941. године село Машнице живи 
под окупацијом Италијана, албанске фашистичке 
војске и четника, али у њој није угушен слободар-
ски дух — дух .борбе за слободу. Тежак је био ж и -
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вот илегалаца и свих родољуба Машнице: борили 
су боси, голи, гладни по леду и снијегу, газили 
често Лим, освитали по шумама и брдима под вед-
рим небом. Политичка дјелатност у непријатељским 
редовима захтијевала је окретност много пажње и 
спретности. Због политичке дјелатности НОП-а у 
Машници, селу је укинута свака помоћ у животним 
намирницама. Дјеца села Машнице изолована су од 
школе. Врши се политички и економски притисак 
над становништвом. Али уколико је притисак бивао 
већи отпор родољуба постојао је све јачи. 

Партијска организација на терену Машнице 
усмјерила је и свој рад и према вулентарима, који 
су држали стражу на терену села. Акције у том 
правцу спровођене су углавном преко Илије Кр-
џића, који је, иако инвалид, отворено ширио ви-

јести и дијелио билтене међу вулентарима, у чему 
је имао прилично успјеха. 

Према одлуци Партије, Први мај 1943. године тре-
бао је да буде прослављен појачаним акцијама на 
читавој територији Југоелавије. У том циљу и Пар-
тијска организација на терену Машнице приредила 
је прославу 1. маја. Тридесетог априла разнешене 
су пароле и истакнуте на четничком штабу у Зори-
ћима, на касарнама у Мурини, паљене су ватре на 
узвишењима изнад Машнице, а 1. маја у пет сати 
ујутру заказан је — састанак свих партизана иле-
галног Машничког вода, који су имали да приступе 
и Васојевичком батаљону. Том приликом позиву 
Партије одазвали су се следећи: Милисав Крџић, 
Драгутин Зоговић, Душка Зоговић-Крџић, Драго 
Вулетић. Сви ови пошли су још истог дана на пут 



да би ступили у Васојевички батаљон, а на терену 
је остала група на челу са Мирком Крџићем, која 
је и даље имала да ради међу омладином и осталим 
родољубима на терену села. 

Деветог маја 1943. године читав Васојевички ба-
таљон с терена Среза андријевичког приспио је у 
село Машницу, гдје је преданио, окупивши омла-
дину из села, с којом се разговарало и веселило. 
Увече је батаљон извршио напад на четнички штаб 
у селу Зорића, али се овај у току дана био ева-
куисао. 

У току љета 1943. године није било знача јнијих 
догађаја на терену Машнице, све до дана капиту-
лације Италије, иако је то и даље била база за 
склањање рањених партизана с терена Васојевића. 

Осмога септембра 1943. године око пет сати пос-
ли је подне италијанске посадне снаге спалиле. су 
бараке и своје магацине у Машници, а потом се 
брзо повукле у правцу Андријевице. При том по-
влачењу Италијани су оставили два брдска топа и 
мање количине муниције. Група илегалаца с терена 
Машнице брзо се спустила на Мурину, заплијенила 
остављени материјал и склонила га. Заплијењен је 
и један италијански камион. Група од десетак иле-
галаца ослободила је Мурину и држала је слободну 
3 до 4 дана. Том приликом у ослобођеној Мурини 
Бећо Б а ш и ћ одржао је говор, који је значајан јер је 
умирујуће дјеловао на завађено православно и му-
слиманско становништво с тог терена. 

Дванаестог септембра у вече четници изненада 
нападају партизане и упадају у Машницу. Борба је 
тра јала три дана. Петнаестог септембра борбе су 
прекинуте и партизани су се поново повукли у 
илегалство. Напад четника на Мурину изазвао је 
противнапад албанске фашистичке војске, на њих. 
Послије тих међусобних борби они су се споразу-
мјели да се граница која је водила преко Зориног 
и Шереметског потока помјери тако да води Рије -
ком Марсенића. Тиме су Мурина и Машница поди-
јељене на двоје. Једну половину су држали четни-
ци, а другу албанска фашистичка војска. 

Капитулација Италије навела је велики дио 
људи, који је до тада очекивао да види какав ће 
бити исход рата да се отворено опредијели. Овакав 
је био случај и у Машници. Сви они који нијесу 
1. маја 1943. године, узели пушку у руке а припа-
дали су илегалном машничком воду, сада су пошли 
у отворену борбу. У Машници је створена чета која 
је имала око 40 људи. Четом су руководили Ву-
ка јло К у к а љ и Добрашин Зоговић. Септембра чета 
је извела акцију на село Грачаницу гдје је разо-
ружала неколико четника, већином из села Р ж а -
нице. 

Послије тога чета изводи и другу акцију на те-
рену села Цецуна, која је имала углавном пропа-
гандни карактер. 

Четрнаестог октобра I и IV батаљон II далматин-
ске бригаде, уз Грачаницу и заклоњеним тереном 
подилазе до врха Сјекирице, гдје су се налазиле 
мале групе Машничана. Наше снаге напале су ту 
иепријатеља, који је брзо растјеран. Ж а р с к и К р ш је 
такође био запосједнут непријатељским стражама. 
Мрак се спуштао. Војска се мало одморила, па је 
кренула према Штиту и Штицкој Глави на Мокру. 
На Приједолу и Приједолској Глави непријатеља 
није било. Ишло се даље, на Планици, гдје се неп-
ријатељ налазио на Капи изнад Нишавиног Гробља, 
нападнут је са чела и са леђа. За неколико минута 
био је разбијен. Б ј е ж а о је и гоњен је до Ваганице. 
Војска је од напорног пута и борбе била заморена. 

Ноћ је била и требало је да се наши борци одморе у 
Пљанчовском Катуну. 

Док су се наши борци кретали у правцу Чакора, 
Њемци су ноћу пребацили своје снаге, спустили се 
преко Чакора низ Велику до Мурине и заузели по-
л о ж а ј на Сјекирици. Петнаестог октобра, рано ујут-
ро од Мурине и Сјекирице, чу ју се пушкарања. 
Командант Шћепановић је одмах послао патроле да 
извиде шта се догађа. Војска је одмарала и ишче-
кивала наређење за покрет. Извиђачке патроле 
вратиле су се и извијестиле да су Нијемци на Сје-
кирици. Командант је одмах наредио покрет доли-
ном Пљанчоског катуна, десно од Приједолске и 
Штицке Главе путем право на Сјекирицу. Борбе 
се воде на сектору Машница—Мурино гдје се на-
лазе теренци, једна чета Далматинаца и неколико 
Италијана. Од Ржанице до Сјекирице пут је пресје-
чен. За сат два Шћепановић са својим јединицама 
стиже под Сјекирицу и тамо распоређује батаљон 
и чету за напад на непријатеља, ко ји се налази на 
врху Сјекирице. Врши се напад на непријатеља. 
Борба је вођена 15, 16. и 17. до 9 сати ујутро. Губитци 
наших јединица били су мали, а непријатељеви 
огромни, али он стално добија појачање а подпо-
мажу га артиљерија и авијација. 

У борби на Сјекирици рањен је Миљан Крџић, а 
15. октобра на сектору Машнице погинуо је Милу-
тин Крџић. На Жарском Кршу пали су у руке 
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непријатељима Гаврило и Зарија Гарчевић који су 
стриј ељани. 

Седамнаестог октобра непријатељ се пробио на 
сектору Мурине и потиснуо наше снаге низ Полим-
ље, преко Грачанице. Јединице са Сјекирице мо-



рале су се повући преко Лука и Пишева за Андри-
јевицу. У овом повлачењу преко Грачанице, 18. ок-
тобра, рањена су два борца машничке чете. Душан 
Вулетић и Драгоје Зоговић, који је убрзо подлегао 
ранама. 

Читаво становништво Машнице напуштало је 
своје домове. Село је поново спаљено и опустошено. 
Спаљено је и остало Полимље. Осамнаестог октобра 
1943. године чета машничана са једном четом дал-
матинаца и неШто италијана пребацила се на 
Превију. Тамо је требало да затворе пролаз кроз 
Полимље за Андријевицу. Дио омладинаца и омла-
динки одвојио се из чете и ступио у редове бораца 
IV црногорске бригаде, пошто су се наше снаге по-
влачиле за Лубнице. Деветнаестог новембра 1943. 
остатак људства Машничке чете укључио се у бата-
љон Комског одреда, коме је био на челу Богић 
Влаховић. 

Село Машница је остало пусто. Тамо више нема 
њених становника, нити кућа. Кроз урасле воћњаке 
иста је пустош и судбина из 1941. године, само што 
су умјесто Италијана сада ту Нијемци вулнетари 
и јачи одреди албанске фашистичке војске. Насред 
села уздижу се двије зграде у којима су смјештене 
непријатељске команде ограђене рововима и бодљи-
кавим жицама. Тужан је поглед на село. Умјесто 
орача и копача кукуруза, копачи бункера. 

Становништво села Машнице не гледа своје див-
но мјеето, већ по збјеговима, под заштитом наших 
бригада потуца се голо, гладно и босо по зими и 
снијегу, гледајући свакодневне борбе и слушајући 
одјек бомби, топова, граната, пушчане плотуне и 
штекет митраљеза наших бораца и непријатеља. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ У НОР-у 
(Машница, Пепићи и Мурино) 

Коматина М. Рајко, Коматина Б. Марко, Кома-
тина Р. Радоје, Мијовић Р. Митар, Мијовић Р. 
Момчило, Марсенић Р. Величко, Марсенић Р. Ми-
лорад, Машковић М. Милан, Раденовић Ж. Велич-
ко, Зоговић Л. Драгоје, Зоговић Ј. Вукашин, Зоговић 
Д. Драгутин, Крџић Ј. Миливоје, Живаљевић В. 
Вукајло, Гарчевић Р. Вукић, Крџић Л. Милисав, 
Николетић М. Радун, Зоговић Ф. Вујо, Зоговић Р. 
Драгомир, Зечевић Р. Радисав, Катић Вук, Катић 
Велимир, Пехиљ Бранислав, Кочановић Радомир, 
Лутовац Л. Вукман, Лабан В. Александар, Милачић 
Р. Милија, Миливић П. Војин, Ђорђијевић В. Петар. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Коматина Р. Велимир, Крџић М. Радосава, К р -
џић Милета, Крџић Милутин, Гарчевић Зарија , 
Гарчевић Гајо, Вулетић Марица, Раденовић Ж. Ста-
нија, Крџић Б. Сава, Крџић С. Милан, Крџић М. 
Никола, Крџић М. Саво, Крџић М. Сава, Крџић Р. 
Јелисавета, Крџић Л. Новак, Крџић М. Верица, 
Крџић М. Јовица, Крџић М. Оливера, Коматина 
Радомир, Машковић Милан, Шаљић Леко, Марсе-
нић Тодор, Гарчевић Милан, Зоговић Радивоје, Зо-
говић Р. Љубица, Зоговић Р. Магда, Марсенић-
-Гарчевић Мика. 

Зоговић Б. Милица, Мијовић И. Петар, Мијовић И. 
Момо, Јашовић Б. Ксенија, Јашовић Микаш, Зого-
вић С. Лакић, Зоговић М. Маница, Зоговић М. Б о -
жана, Зоговић Б. Драгић, Кнежевић Мираш, Кне-
жевић Марица, Миловић Момо, Бацовић Беаза, 

С п о м е н и к н а М у р и н и 

Лекић Бјешка, Радуновић Станојка, Радуновић М. 
Даница, Радуновић М. Милена, Радуновић М. Ми-
лица, Ра јковић С. Љубица, Ра јковић С. Никола. 

ОФИЦИРИ 

Зоговић Б. Бранислав, пуковник, Кочановић Ра -
дисав, капетан, Гарчевић М. Чедо, потпуковник, 
Коматина Р. Милован, кап. I класе, Коматина Р. 
Свето, капетан, Коматина П. Владо, капетан, Ву-
летић В. Блажо, капетан, Зоговић К. Драго, капетан, 
Зоговић К. Вук, мајор, Гарчевић М. Милорад, ка -
петан, Крџић М. Душан потпуковник, Зоговић В. 
Чедо, мајор, Марсенић Р. Миличко, капетан, Зоговић 
Р. Добрашин, капетан, Зоговић Р. Војин, капетан, 
Зоговић В. Миладин, мајор, Кочановић Р. Вуле, 
потпоручник, Мијовић П. Љубо, капетан, Мијовић 
Голуб, капетан, Зоговић Р. Свето, капетан, Савић 
М. Новак, потпуковник, Зоговић М. Милета, потпу-
ковник, Јашовић Вукајло, капетан, Јашовић Вујо, 
капетан, Зоговић В. Владимир, поручник, Зоговић 
Ј. Божидар, капетан, Зоговић Р. Бранко, капетан, 
Зоговић Р. Светислав, поручник, Гарчевић В. Ра-
дослав, поручник, Лабан Л. Стеван, мајор, Лабан 
Саво, потпуковник, Лабан Братислав, потпуковник. 

БОРЦИ НОР-а 
(Машница, Пепићи и Мурино) 

Коматина М. Рајко, Коматина Б. Марко, Кома-
тина Р. Радоје, Мијовић Р. Митар, Мијовић Р. Мом-
чило, Марсенић Р. Величко, Марсенић Р. Милорад, 



Машковић М. Милан, Раденовић Ж. Величко, Зого-
вић Ј1. Драгоје, Зоговић Ј. Вукашин, Зоговић Р. 
Драгутин, Крџић Ј. Миливоје, Живаљевић М. Ву-
кајло, Гарчевић Р. Вукић, Крџић Ј1. Милисав, Нико-
летић М. Радун, Зоговић Ф. Вујо, Зоговић Р. Дра-
гомир, Зечевић Р. Радисав, Катић Вук, Катић Вели-
мир, Пехиљ Бранислав, Кочановић Радомир, ЈХуто-
вац Л. Вукман, Лабан В. Александар, Милачић Р. 
Милија, Миловић П. Војин, Вулетић И. Драго, 
Вулетић И. Милорад, Вулетић И. Душан, Вулетић 
В. Блажо, Вулетић В. Јован, Гарчевић М. Чедомир, 
Гарчевић С. Милија, Гарчевић М. Милорад, Гарче-
вић М. Здравко, Гарчевић С. Данило, Гарчевић И. 
Саво, Гарчевић Р. Живко, Гарчевић М. Милован, 
Гарчевић В. Радослав, Гарчевић Б. Љубомир, Гарче-
вић М. Дарка, Живаљевић М. Радомир, Живаљевић 
М. Вукман, Зоговић Р. Добрашин, Зоговић Ј. Божи-
дар, Зоговић Р. Војин, Зоговић Р. Миладин, Зоговић 
Б. Чедомир, Зоговић В. Александар, Зоговић В. Вла-
димир, Зоговић Б. Бранко, Зоговић Д. Милутин, 
Зоговић Д. Душан, Зоговић Д. Душка, Зоговић К. 
Драго, Зоговић К. Вук, Зоговић М. Милунка, Зого-
вић Р. Милош, Зоговић Р. Дарка, Зоговић Б. Ми-
личко, Зоговић Б. Миодраг, Зоговић Б. Драгица, 

Зоговић М. Војин, Зоговић Р. Милица, Зоговић 
В. Ката, Зоговић Р. Васиљ, Зоговић М. Душан, Кр -
џић М. Миљан, Крџић Ј. Милош, Крџић М. Велимир, 
Крџић М. Мирослав, Крџић М. Миомир, Крџић М. 
Живко, Крџић М. Радун, Крџић М. Стана, Крџић 
М. Душан, Крџић М. Коса, Крџић М. Лака, Крџић 
М. Милутина, Коматина К. Божо, Коматина Р. Ми-
лован, Коматина К. Владимир, Коматина П. Свети-
мир, Коматина Ф. Милорад, Коматина Р. Саво, Ко-
матина Аврло, Марсенић Р. Миличко, Мијовић М. 
Милијана, Коматина М. Милијана, Зоговић В. Ми-
лорад, Зоговић М. Мишо, Зоговић Р. Цвето, Зоговић 
Р. Станислав, Зоговић Р. Батрић, Зоговић Н. Ми-
лета, Зоговић Н. Момчило, Кочановић Р. Вукајло, 
Кочановић С. Шата, Кочановић Р. Милија, Коча-
новић Р. Бранко, Катић Милош, Катић В. Мило, 
Катић М. Момчило, Катић М. Миодраг, Ђорђијевић 
М. Богдан, Ђорђијевић С. Драго, Мијовић П. Љ у -
бомир, Мијовић Ј. Рајко, Мијовић Р. Загорка, Мијо-
вић М. Милован, Лабан М. Станица, Лашевић М. 
Душан, Савић Д. Новак, Савић Д. Сава, Савић Мита, 
Станковић Ј. Дмитар, Стијовић Миличко, Лекић М. 
Мирко, Јашовић Б. Вујо, Бацовић Ризо, Дреић А. 
Јусуф, Ба јатовић С. Недељко, Поповић Богдан, 
Ђорђијевић Ђ. Тома, Ђорђијевић Ђ. Драго, Ђорђи-
јевић В. Петар. 

ОДБОРНИЦИ 

Крџић М. Милутин, Зоговић Л. Драгоје, Вулетић 
В. Јован, Крџић Миљан, Зоговић М. Војин, Зоговић 
Ј. Божина, Крџић Михаило, Мијовић М. Милун, 
Зоговић С. Радун, Лашевић Гаврило, Катић В. Мило. 

Попаљене куће се не наводе јер су све куће у 
Машници, Мурини, Пепићима и Горњој Рженици, 
у току рата двапут биле запаљене. (Други пут су 
биле подигнуте колибе). Свега је попаљено 280 кућа. 

БОРБЕ 1941. ГОДИНЕ 

Италијани су увели свеже снаге у напад подпо-
могнути са вулентарима и јаком артиљеријском 
ватром са Чакора, успјели су да 30/31. јула, потисну 
наше снаге и попале Велику, Брезовице, Новшиће и 
Горњу Ржаницу. Наше село Машницу и Мурину, 
чекала је иста судбина јер је непријатељ ангажовао 

свеже снаге. Непосредно уочи одбране села дат нам 
је задатак од стране руководства да се делимично 
ангажујемо у евакуацији својих породица а послије 
тога вратимо и прикупимо код школе на Крушево 
ради одбране села. Већина нас је тешка срца при-
хватила та ј задатак јер је постојала општа атмо-
сфера да се село по сваку цијену брани. Ипак се 
морало прићи евакуацији, и поред тога што се првог 
и другог августа пронијела вијест о неком примирју 
и што се осјећало извесно затишје на фронту. 
У ствари за ово вријеме непријатељ се припремао 
за нови напад, а Машничани су 1. и 2. августа напу-
стили сво;ј е домове и пошли у збјегове према Пре-
вији и Пишевској Ријеци. Борци способни за борбу 
вратили су се и 3. августа у расвит зоре окупили 
код школе у Крушеву. Тога дана у јутарњим часо-
вима, непријатељ је почео да пали наше село. Тешко 
је то било гледати и настало је код нас бораца не-
стрпљење, а чекало се још на неке како би нас било 
више. Још се нијесмо по војничком обичају ни по-
стројили а пала је команда од стране руководства 
напред за одбрану Машнице и Мурине. Пошто је 
погинуо први командир машничке чете Вукашин 
Зоговић, а његов замјеник Томо Ђуричанин није 
био тога момента, то су руководство сачињавали 
Мирко Крџић и мајор Јанковић. Кренули смо трче-
ћи преко моста на Лиму и за око 15—20 минута сти-
гли код Ристића кућа где су дати задаци у покрету 
за даље кретање и борбу кроз село. Главнина чете 
је са руководством продужила кретање кроз село у 
захвату пута садејствујући Мурињанима а нас један 
дио чете страном поврх села са задатком да обезбе-
димо главнину чете са лијеве стране. Непријатељ 
је тежио да што прије заузме и спали село. Кретао 
се фронтално кроз село и страном према кући Лаке 
Живаља . Чета је из покрета ступила у борбу. Био 
је то напад за непријатеља ван очекивања. Лијево 
крило чете развило се за борбу код куће Лаке Жи-
ваља по команди Милорада Вучетића: „У стрелце, 
лијево крило заломи, јуриш напријед". Војничка 
команда умјешно и на вријеме издата деморалисала 
је много јачег непријатеља који се панично дао у 
бјекство. У таквом налету јуришали смо до изнад 
куће Крста Зоговића и оријентисали дејство ват-
ром према селу ради помоћи главнини чете. На овом 
положају остали смо цео дан. У поподневним часо-
вима, изнад куће Крста Зоговића рањен је Божин 
Зоговић којег смо превили, кратко вријеме задр-
ж а л и а затим евакуисали. Главнина чете развила се 
за борбу у висини куће Вучића Коматине и Макси-
ма Мијовића, извршила је силовит јуриш и из првих 
кућа протјерала непријатеља и успјела да угаси 
ватру, тј. паљевину кућа Вилетиће и Мијовиће. Не-
пријатељ је дајући јак отпор оступио према Маш-
ничкој коси успјевши да изнесе рањене и погинуле. 
У току јуриша борци чете су се утркивали који ће 
бити први. Била им је жеља да се још неке куће 
спасу од паљевине. Тако су у том налету у близини 
куће Драгоја Зоговића погинули Митар Мијовић и 
Милета Крџић. Наша група дејствујући изнад села 
гледали смо како су погинула ова два друга и како 
воде борбу Мурињани. Чуо се глас Лаба Лабана ка-
ко виче „Напред — недајмо Мурину". Тога дана по-
гинуо је Вецо Катић. Митра и Милету смо изнијеле 
и у току ноћи сахранили на Зорићко гробље. Чета 
је заузела положаје у захвату пута на Купусини и 
остала до ноћи на тим положајима. У току дана не-
пријатељ је покушавао да нас потисне али му није 
успијевало. По паду мрака наређено нам је да се 
повлачимо уз саопштење како је склопљено при-



мирје и не треба више да се задржавамо на поло-
жајима, а такође и непријатељ није више отварао 
ватру што је давало утисак да се стварно ради о 
престанку борби. Са неповјерењем смо прихватили 
такву одлуку, прикупили се у реону куће Драгоја 
Зоговића и дошли на Зорићко гробље где смо са-
хранили Милету и Митра. У селу је остао само Ра -
домир Коматина, непомични инвалид, стар преко 
80 година и Леко Шаљић који су касније убијени 
од стране непријатеља и спаљени. Била је тиха ноћ 
а Машничани су сахрањивали два своја омиљена 
сељанина Митра — тек одслужио војску, спремао 
се за женидбу, био је ведра осмјеха и јаке воље и 
увијек спреман за шалу. Милета је био на успону 
своје животне моћи, примјеран родитељ и добар 
домаћин, великог карактера, разборит, мудар и отре-
сит. Вољели су живот али су га дали за одбрану 
свога села. При сахрани ова два друга говор је 
одржао мајор Јанковић и опраштајући се од њих 
рекао: „Да ово неће бити последње жртве, треба се 
спремати за веће, да ће непријатељ и даље вршити 
разна звјерства и насиља како би народ заплашио 
и подчинио себи. На кра ју је рекао да се он са оста-
лим руководством неће предавати окупаторским 
властима а да сви остали морамо ићи код својих 
породица ради даљег збрињавања. После сахране 
Митра и Милете пошли смо својим породицама у 
збјегове а непријатељ је у току ноћи попалио оста-
так кућа и тако остварио свој циљ. 

* 
* * 

У другој половини октобра месеца 1943. године 
машничка чета изводила је борбена дејства са дру-
гом далматинском бригадом на правцу Секирица — 
Чакор. По формирању чета је извршила потребне 
припреме и прикупила се у реону николетића ли-
ваде. У састав чете било је пар бораца из Велике и 
Горње Ржанице, а за командира чете постављен је 
Миљан Крџић. Општа атмосфера била је добра. 
Осећало се код становништва велико задовољство 
због присуства II далматинске бригаде на нашем 
терену. У Машници је владала општа мобилизација. 
Ж е н е и девојке организовале су прикупљање хране, 
одеће и обуће за Далматинце. Сва су се домаћинства 
у потпуности ангажовала. У састав чете пошли су 
борци — младићи и искуснији људи. У поподневним 
часовима, 19. октобра, чета је извршила напад на 
Ж а р с к и крш и у садејству са Далматинцима разби-
ла непријатељске снаге које су давале жесток от-
пор, а потом продужила дејство правцем Штип— 
—Ћафа—Ваганица. У овим борбама чета је дејство-
вала као истурени одред испред једног батаљона II 
далматинске бригаде, који је исто дејствовао на 
овом правцу. Просто смо жељели да поштедимо 
Далматинце већих напора. За ноћ и сутрадан до 
око 10 часова стигли смо под борбом на Ваганицу, 
где смо наишли на јаке немачке снаге. У нападу је 
учествовала и једна чета Далматинаца. Машничка 
чета је вршила напад с лева бочно, а Далматинци с 
фронта. Успели смо да потиснемо Немце ка Чакору, 
али су они уз извесно појачање повратили прво-
битне положаје, јер су исте бранили по сваку ци-
јену ради обезбеђења Чакора. У току ноћи Немци 
су извршили прикупљање својих снага у реону 
Горња Рженица, а тајно су обезбедили на тај начин 
што су се возила кретала у току ноћи преко Чакора 
са пригушеним осветљењима и моторима. У овим 
борбама с наше стране није било жртава, сем један 
погинули Далматинац, док су из чете била рањена 
три друга. У овим борбама нарочито су се истакли 

Вујадин Живаљевић, Радоје Станић и Миливоје 
Гарчевић. Командант батаљона Милорад Ивановић 
се захвалио борцима наше чете за успешно дејство 
у овој борби. 

После концентрације Немаца у Горњој Рженици 
успели су поново да заузму Ћету — СјекирИца и на 
та ј начин пресијечу наше снаге које су дејствовале 
према Чакору. Ради такве ситуације морало се осту-
пити са Ваганице. После одва.јања од непријатеља 
главнина чете пошла је са Далматинцима према 
Сјекирици а нас једно десетак остало је у заштит-
ници до касно у ноћ када смо се и ми са Ћ а ф е одво-
јили од непријатеља и у јутарњим часовима сутра-
дан стигли за напад на Ћету. 

Док су се водиле борбе за освајање Ваганице, 
велика маса жена и девојака из Велике и Горње 
Рженице, кренула је према овим положајима носећи 
велике количине хране, одеће и обуће. У путу пре-
ма Ваганици, негде источно од Ћафе , сусреле су се 
са Далматинцима који су се кретали трчећи према 
Сјекирици. Та маса жена и девојака поставила је 
храну и опрему поред пута и стале поред ње немо 
гледајући како Далматинци трче а нико да узме ма 
шта од хране. Тако су исто поступили борци Маш-
ничке чете. Заиста су се неугодно осећале поносне 
жене и девојке величанке које хтедоше да им на 
та ј начин помогну борцима и покажу евоју љубав 
према Далматинцима који се храбро борише на на-
шој територији против мрског окупатора. Та ј одзив 
величанки оставио је снажан утицај на далматинце, 
а оне су морале да се што пре удаље са тог места 
јер су се борбе непосредно после тога на пола сата 
водиле па је доста тих жена и девојака страдало, 
јер се нису благовремено удаљиле. 

У току борби заштитнице на Ћ а ф у непријатељ 
је вршио напад за нападом али није успио да пређе 
гробље све до 10 сати увече па је доведен у извесну 
заблуду о јачини наших снага и престао са даљим 
нападом, тако се заштитница одвојила од неприја-
теља и у току ноћи преко Долова стигла сутрадан у 
састав чете пред сам почетак напада на Ћету. Чета 
је већ била у борбеном поретку већ за јуриш на 
Ћету. Вршили смо напад на левом крилу Далма-
тинаца, али су Немци били много јачи и одбили су 
наша два претходна јуриша. Тек после трећег јури-
ша и уз јаче снаге Далматинаца успели смо да зба-
цимо Немце са Ћете и нанесемо им велике губитке, 
заробимо 10—15 немачких војника и веће количине 
оружја и муниције. За време ове борбе рањен је 
командир чете Миљан Крџић, а заробљени су били 
Зарија и Гаврило Гарчевић, који су после два дана 
стрељани у Рженицу са осталим родољубима овога 
краја . У току ове борбе на Ћету, Далматинцима и 
нашој чети прикључила се већа група бораца из 
Грачанице, који су дејствовали према Жарском 
кршу. Њихова борба и учешће у многоме је допри-
нело те се чета скоро до 12 часова одржала на Ћету, 
али су Немци извршили јак притисак и избацили 
нас са исте и повратили првобитне положаје. 
У овим борбама, у преподневним часовима погинули 
су Владо Дедовић и Петар Перовић. После пада 
Ћете и продора Немаца од Мурине према Крушеву 
становништво из села Машнице иста судбина је за -
десила као и 1941. године, те смо добили задатак да 
се ангажујемо у евакуацији својих породица према 
певији и Писавској ријеци, а село је било поново 
спаљено. Далматинци у овој фази борбе ангажовали 
су се до максимума ради заштите породица у збје-
гове. 

Чедомир ГарчевиН 



„СПАСИШЕ НАС ДАЛМАТИНЦИ. . ." 

Био сам мали али тога кобног 19. октобра 1943. 
добро се заиста сјећам, јер ми је тога дана и отац 
погинуо. 

Петнаестог октобра 1943. године у мом родном 
кра ју код Мурине осванула је Друга далматинска 
бригада. Послије подне је требало да почне напад 
партизана на Немце и балисте. Међу осталима ту је 
тада био и Вука јло Кукаљ, који је био комесар чете 
стациониране у мом родном селу, Машници. Чудно 
ми је било како га зову и учо и пјесник и комесар, 
а он је заиста све то и био. Ја тада нијесам знао да 
је он аутор оне дивне пјесме „Писмо мојим ђацима". 

Као и сви остали, тако је и моја породица оста-
вила своју кућу и нашла се у сусједном селу Зори-
ћу с десне стране ријеке Лима. Насупрот селу с ли-
јеве стране Лима лежало је Крушево, гдје су тада 
били штаб Друге далматинске бригаде и топови код 
које су опслуживали Италијани што су пришли 
партизанима послије капитулације. Тога дана су од 
школе у Крушеву два батаљона Друге далматинске 
бригаде прешла преко лимског моста испод крушев-
ске школе и уза село Зориће и Грачаницу изашла 
на врх планине Сјекирице, на терен одакле су црно-
горски топови пуцали у првом балканском рату. 

Тог 15. октобра послије подне почео је напад 
против Немаца и балиста опаљивањем топовских 
граната с мјеста изнад саме школе у Крушеву. Чуд-
но је било да је на јмање партизана остало у долини 
Лима. На ј ј аче снаге Друге далматинске бригаде биле 
су на Сјекирици изнад села Машнице, са оријента-
цијом да преко планине Штита изађу на Чакор и 
тако спријече надирање непријатеља од Пећи. 

Иза планине Сјекирице налази се удолина Лије-
пи, пространа као четири фудбалска игралишта. 
Њене три стране су амфитеатрално обрасле густим 
четинарима, а четврта је отвор низ једну стрму 
страну ка Шекулару. До танчина познајем та ј терен, 
пошто сам туда, као сељачко дијете, дуго чувао 
овце. Седамнаестог октобра њемачка војска је сти-
гли с Чакора и, не надајући се да су партизани 
около, запосјела је ову равнину у Лијепом долу. 
Далматинци су их сачекали док су ушли, затим су 
их опколили и уништили. Било је ту неколико сто-
тина мртвих Њемаца које су касније њихови на 
коњима преносили до села Велике под Чакором, а 
одатле су камионима преко Пећи до Бијелог Поља, 
гдје су сахрањени. 

Сутрадан 18. октобра Њемци су у саму зору од 
Мурине ка Крушеву упутили бициклисте. Они су 
стигли до недалеко од школске зграде, у кој ој су 
били партизани, у приземљу и на спрату, а исто 
тако и у непосредној околини. Њемци су са својим 
слугама балистима жељели да се освете за тешке 
губитке на Сјекирици. За бициклистима је наишла 
огромна немачка војска, крволочно расположена. 
Она је као луда јуришала ка Крушеву. Дио Друге 
далматинске бригаде се јуначки борио против неу-
ггоредиво јачег непријатеља, бранећи пут Мурина— 
Андријевица и лимски мост испод школе, којим је 
б јежао народ. 

У школској згради у Крушеву је било око 30 
људи. Између осталих ту су били Саво Бурић, 
Мирко Крџић и Мирко Шћепановић. У тренутку 
кад је требало да Њемци и балисти опколе зграду 
школе у Крушеву, командант Трећег батаљона Ми-
лан Куртић је излетио из школе и отворио паљбу 
на Њемце. Ту је и сам био смртно рањен, али је 
спасио све друго људство у школи. 

Тако су партизани успјели да за извјесно врије-
ме задрже Њемце, док је ријека мушкараца, жена 
и дјеце, с на јнужнијим стварима из својих домова 
и стоком, б јежала ка Андријевици, идући лијевом 
страном Лима. 

Ја и мој брат, сестре и ма јка тада смо с мјеста 
испред старе куће Богдана Влаховића у Улотини 
побјегли преко Превије и Анџелате. Толика маса 
народа је б јежала да све то није могло да стане на 
пут, него се ишло и преко њива и ливада. Бјежећи, 
народ је говорио: „Нас Далматинци спасише", „Нас 
спасише Далматинци и Личани" . . . 

Село Улотина је тога јутра личила на пакао гдје 
само смрт вреба своје жртве. Захваљујући храбро-
с-ти и борбености тога дијела људства Друге далма-
тинске бригаде, избјегнут је покољ и спасене су сто-
тине живота поред Лима. Ту је командовао Милан 
Куртић који је тога јутра млазевима своје крви по-
ложио и последњи патриотски испит заустављајући 
њемачку колону до последњег даха. 

Годинама ме је мучило да сазнам ко је Милан 
Куртић и на јзад сам успио. Милан Куртић, син 
Ивана, је рођен 14. августа 1914. године у Подгори 
код Макарске. Првоборац је и предратни члан Пар-
тије. Хрват је по националности. Један од органи-
затора устанка у устаничкој Подгори. Учесник у 
борбама на Биокову, Хвару, у Жуци, Загвозду, 
Вргорцу, Турији. Борио се приликом заузимања 
чврснице, од чега је зависила судбина рањеника на 
Сутјесци. 

Припадао је батаљону који је са Бара, на Сут-
јесци, послао поруку Титу: „Погинуло више од поло-
вине бораца, али рачунај на нас као да смо у пу-
ном саставу". Учесник битке на Маглају. И најзад 
његова погибија у Крушеву . . . 

Херој кога треба памтити. 

* 

* * 

Спасење од чобанчета 

Као сељачко дијете кра јем љета 1942. чувао сам 
овце изнад Машнице на ливадама Гарчевића. Ту је 
било много четника. Одмарали су се на једној рав-
ници. Спазио сам како ка њима, не слутећи да су 
четници ту, иду једном путањом Божидар и Војин 
Зоговић. Кроз папрат сам појурио и на даљини три-
десетак метара од четника уставио их и рекао им на 
шта су се намјерили. Ту је такав терен да би живи 
пали у руке четницима а знао сам да баш њих мно-
го траже. 

Нама су родитељи стално говорили да увијек тре-
ба одмах да обавијестимо њих или партизане ако 
видимо некога од Италијана и четника. Не могу се 
похвалити да сам био са пушком у руци, јер сам 
био мали (рођен сам 6. ма ја 1932. године), али сам 
био задовољан што сам та ј задатак добро извршио. 
Ово је било крајем лета 1942. године. 

* 

* * 

Пронађена кћерка 

Био је кра ј јула 1944. године. У Андријевици и 
њеној околини биле су опкољене њемачке дивизије 
„Принц Еуген" и „Сцендербег". На јзад се пробише 
и 28. јула се упутише преко Чакора за Пећ. У сели-
ма Горње Ржанице и Велика побише и поклаше све 



живо што ухватише. И малу дјецу еу бајонетима 
бацали у ватру. Изгледало је да се ту никада неће 
вратити. Но није прошао ни мјесец од покоља у том 
крају, кад магловитог 17. августа низ долину Лима 
наиђоше њемачке хорде и њихове слуге балисти. 

Сипила је ситна киша. Била је густа магла. У до-
лини Лима, па све до Плава и Гусиња, била је 
V Црногорска бригада. Њ е н штаб налазио се у селу 
Пепиће у кући Радуна Зоговића. У само свануће 
продрли су Њемци са Чакора према Андријевици. 
Ријека народа јурила је низ долину Лима. Међу 
осталима у збјегу који се тога јутра кретао преко 
села Машнице била је и једна жена с кћеркицом 
на леђима. Дјевојчици је било свега двије године. 
У једном тренутку када се магла размаче немачки 
војник спази људску прилику. Својим „шарцем" 
погоди циљ и пресјече жену преко појаса испод 
самих ногу дјевојчице која је била на леђима своје 
мајке. Ж е н а паде мртва. Дјевојчица се на јзад осло-
боди из бремена мртве мајке. Б а ш тада је путем 
пролазила њемачка колона. Прва кола су прошла, 
а друга се зауставише. Из њих изиђе њемачки офи-
цир. Угледао је како мала дјевојчица милује своју 
мртву мајку. Узео је дјевојчицу и ставио је у кабину 
својих кола. Истога дана ју је одвео до Колашина и 
тамо предао једној породици, наредивши да ту де-
војчицу сачува. Оставио је и докуменат да ту поро-
дицу не узнемирава немачка војска. Дјевојчица је 
расла у тој породици као да је њихова рођена. Тако 
је дочекала слободу. 

У тој племенитој колашинској породици њима 
непозната дјевојчица, уручена као „поклон" једнога 

немачког официра, расла је и ишла у школу као и 
њена рођена дјеца. Поелије неколико година група 
радника из околине Мурина и Велике одмарала се 
у Колашину пред хотелом, чека јући да им крене 
аутобус за Титоград. Један од њих запазио је непо-
знату дјевојку која из школе жури кући. По томе 
што је невероватно сличну дјевојку видјео у око-
лини Мурине. То је повезано с причом да је тамо 
једноме човјеку погинула жена, али да никада није 
сазнао шта је било с дјевојчицом која је била за -
једно са мајком. Пошто је дошао кући испричао је 
то оцу оне дјевојке која је толико личила на непо-
знату у Колашину. Овај се одмах упутио у Кола-
шин и тамо је провео неколико дана док и сам није 
запазио сличност „непознате" дјевојке са својом 
кћерком код куће. Пришао јој је и упитао је чија је. 
Тако га је повела код „њених родитеља". Дуго су 
разговарала два непозната човјека. Прави отац д је -
војчице причао је „другом тати" одисеју своје поро-
дице и то да му је непознати немачки официр од-
нио ћерку у непознатом правцу. До к р а ј а племенити 
„други тата" је све потврдио правом оцу дјевојчице 
и показао писмени документ немачког официра. 
Када је д јевојка чула праву истину полетјела је у 
загрљај човјеку у чијо ј је кући расла и уз врисак 
запитала: „Тата, зар ја нисам твоја кћер"!? 

Ове двије честите породице су се окумиле и та ј 
догађај из рата претворен је у трајно пријатељство 
између њих. Дјевојка је прешла код свог правог 
оца. После се удала и данас живи на Косову. 

Жарко Зоговић 

О ЈЕДНОЈ ЧЕТНИЧКО-ИТАЛИЈАНСКОЈ 
АКЦИЈИ 1943. ГОДИНЕ 

Била је средина априла 1943. године. У селу 
Машници тадашња Партијска организација извр-
шила је задатак: ликвидиран је један издајник, 
припадник четничке организације. Изненада, вед-
рог априлског дана, слеже се у то мало село с де-
сне стране Лима, огромна четничка и италијанска 
војска. Пред четницима је Милован Мијовић-Брлић. 
Када је стигао испред куће Ж у ј а Раденовића виче: 
„Ђе сте Зоговићи, гдје сте кумови, оца ви в а ш е г а . . . 
Иека ви комунисти сада помогну!" Стара баба Дола, 
ма јка Радоње Зоговића одговара му испрекиданим 
гласом: „Е, куме, губало те кумство и свети Јован, 
много си слатких залогаја код нас појео и пића по-
пио". Он се на њу не окреће, нити јој шта одговара. 
Један четник што је био са њим поче да туче кам-
џијом Дана Гарчевића, тражећи од њега да им к а ж е 
гдје су комунисти. Дане су вија и говори да нема 
појма ко су ти ком^нисти. 

Преко села се види колона која води Б л а ж а Ву-
летића и Михаила Шаљића. Четници и Италијани 
ухватише Драгомира Зоговића и Бранка Пауновића. 
Поведоше их с њиве, гдје су почели да ору. Испред 

куће Драгоја Зоговића нашао се Милета Дракуло-
вић и пуца митраљезом на Милеву Крџић, која 
б јежи изнад гробља села Машнице. Јован Вулетић 
се био сакрио у једну врбу иза своје куће, но један 
га комшија прокоза Италијанима те и њега ухва-
тише. Одведоше га ка Мурини. У Мурину су довели 
и Божину Зоговића с једним сином (а другог сина 
су спровели сјутрадан). Четнички командант почиње 
да пријети Божину Зоговићу, учитељу, а овај се 
преко свога сина Миличка који солидно говори ита-
лијански, обраћа италијанском мајору и тражи да 
их он заштити од нечовјечне четничке руке. Б о ж и -
на к а ж е италијанском мајору: „Ви сте наши оку-
патори и молим вас да наша судбина буде у вашим 
рукама". Мајору је ласкало што му се Божина тако 
обратио и није више дао четницима да им се при-
макну. 

Код села Крушева на предлог четника, поведени 
су у интернацију у Италију : браћа Јован и Б л а ж о 
Вулетић, Илија Крџић, Михаило-Река Шаљић, Дра-
гомир Зоговић и Божина Зоговић са својим сино-
вима Миодрагом и Милићком, који су се из логора 
вратили крајем 1944. године. Из Бара су пуштени 
кући Михаило-Реко Шаљића и Илија Крџића. 

Миладин Зоговић 

И СВЈЕДОК И УЧЕСНИК 

Послије устанка, када су се Италијани вратили у 
наше градове, запалили су многе куће по селима. 
Они нијесу никоме дозвољавали да се врати чак ни 
на згариште. Кад би неко дошао да узме макар клип 

кукуруза, водили су га у своју команду и малтре-
тирали га на разне начине. 

Ја сам се са својима вратио у село тек средином 
децембра, када је већ био пао велики снијег, преко 
70 сантиметара. Дотле смо боравили у љетној коли-
би, која није имала ни честитога крова. Муку смо 



мучили са стоком, јер је и сијено било спаљено. 
Зато смо ломили четине и давали стоци. 

Моја ма јка Радосава и сестра Стана једном су 
сишле до згаришта да би покупиле нешто преоста-
лог кукуруза и да виде шта се ради у селу. Укућа-
ии Милана Шаљића у Крњачи су их видјели па су 
их позвали да дођу и да разговарају. У близини је 
боравио и К а ј о Јокић, избјеглица са Косова, оже-
њен једном нашом сусјетком Машничанком. Он је 
био и кум мајора Јанковића. 

Кад смо се сви сакупили, мајор је тражио да 
зовну и Ко ја на разговор, да се види с њим. 

Смркло се и хт јели смо да се разиђемо, али 
мајор Јанковић то није хтио да дозволи. Домаћин 
нас је такође задржавао, говорећи да можемо да 
преноћимо код њега, прекосутра је и онако Алек-
сандровдан, његова слава, намјеравао је да закоље 
овна. 

Али за сваки случај, да нас италијанеке патроле 
не би изненадиле, требало је поставити стражу. 
Јавила се моја покојна мајка, али остали су рекли 
— таман посла да жене стражаре код нас толиких 
мушкараца! 

У неко доба ноћи један од младића је дошао и 
казао да је у сусједство стигао Грујо Рачић, тобоже 
да тражи мало ракије због зубобоље. Зачудили смо 
се што је дошао чак овамо, у мјесто да иде у Мез-
гаље, гдје је било много ближе. Посумњали смо да 
је ухода. 

Убрзо је зала јао пас и мој старији брат Ж и в к о 
тек је навршио 15 година —• изишао је да види шта 
је. Чим је изишао, видио је италијанску засједу. 
Карабињери су му повикали да стане, он се, упла-
шен, заклонио иза неке букве, они су припуцали, 
а кад је чуо пуцањ, мајор Јанковић је узео један 
револвер из склоништа. Ж и в к о је успио да дотрчи 
кући, вичући Италијани!. Карабињери су запуцали 
из свих пушака, тако да су по нама попадале све 
даске. 

Моја ма јка је таман устала и наложила ватру. 
Онако на брзину стигла је да навуче неки пуловер. 
У та ј мах банули су карабињери у кућу, све су нас 
повезали и постројили као да ће да нас стријељају. 

Са њима је био и Станко Вукелић, као тумач. 
Мој покојни стриц Миливоје војни љекар имао 

је у ранцу прибор за прву помоћ, а и неке вијести 
које је чуо на радију и које су биле исписане ма-
шином. Вукелић је посегао за ранцем, моја ма јка је 
покушала да га задржи, један Италијан је пришао 
да је претресе, и она је почела да бјежи. Војник је 
сустигао и ударио је пиштољем тако да је она пала. 
Сјећам се да је један италијански капетан хтео да 
нас ту одмах постријеља, али томе се успротивио 
неки мајор. Са коња је скинут конопац и поводац 
са ланцем, па су мојој мајци, онако рањеној и крва-
вој свијезали руке. Кмет Радун Стијовић, гледајући 
све то, плакао је као мало дијете, док је Милутин 
Губеринић, који је био водич, псовао на сва уста. 
Он нам је пријетио. 

Одвојили су моје сестре Душку и Стану, сестру 
од тетке Радмилу Кнежевић и тражили да к а ж у 
гдје се налази неки доктор Обрадовић. Он није ни 
био код нас, па о њему ништа нисмо ни знали. По-
што су нас повели мало даље, поново су нас постро-
јили и фотографисали. Затим су се обратили мом 
покојном стрицу Миливоју и рекли да ће да га стри-

јељају, као и остале, јер смо комунисти. Истим рије-
чима обратили су се и мајору Јанковићу и стрицу 
Мирку. Јанковић им је одвратио да је он официр и 
да не признаје капитулацију. 

Италијанске официр је наредио да мојој мајци 
скину онај ланац, и наредио санитетском референту 
да јој превије ране. Било је врло хладно, па сам се 
тресао од страха. Мој отац, који је такође био ве-
зан, молио је да му дозволе да скине са себе пуло-
вер да га да мени. Неки војници то нијесу хтели да 
дозволе, али опет се умјешао онај официр, наредио 
да одвежу оца док је скинуо пуловер и дао ми га, 
а затим су га поново везали. Напосљетку су нас, 
дјецу, одвојили и рекли да идемо кући, а све ста-
рије повели у Андријевицу. 

Посљедње што сам чуо од своје ма јке било је: 
,.Ми смо готови, б јежте дјецо!". 

Мајку и оца и остале држали су два дана у за-
твору а онда су их извели и стријељали иза гробља, 
под једним орахом. Прво су стријељали мајку, оца, 
па онда остале. Очевици к а ж у да су се сви држали 
врло храбро, да нијесу дозволили да им се вежу 
очи, нити су хтели да окрену леђа. Претходно су се 
изљубили и опростили међу собом. Сви заједно су 
сахрањени у Андријевици. 

Један од оних који су учествовали у хватању и 
одвођењу жртава, неки Џудовић, дошао је касније 
код нас, наоружан италијанске милиције, рекао нам 
је иронично да поздравимо своје иако је добро знао 
за њихову судбину. 

Сазнао сам касније да је ухваћен у Београду 
приликом ослобођења, да су га препознали неки 
наши борци и да је стријељан. Са њиме је осуђен на 
смрт и Милоња Делетић, бивши председник Полим-
ске општине, као један од непосредних виновника 
трагедиј е. 

Боравак у Машници 

У децембру 1941. село Машница је такође била 
попаљена. Међутим, партијски рад у Машници је 
био врло добар, а нарочито је била добро организо-
вана омладина. Иако је пао снијег, Машничани су 
успјели да прикупе довољно хране за илегалце, 
организовали су читалачке групе, па се из тог вре-
мена сјећам да су ми дали да читам књигу „Како 
се калио челик". 

Већ у јануару 1942. омладина је била тако орга-
низована, да је за покрет знало и најмање дијете. 
А услови су били тешки, јер је недалеко од села 
била барака са 25. вулнетара. 

* 

* * 

Свако дијете стражар 

Отац напредног омладинца Аља Авдића, Авдо, 
био је предсједник општине у Ржаници и наш са-
радник. Аља је преко оца успио да обезбиједи л а ж -
не легитимације за све илегалце, тако да су се они 
могли безбједно кретати. 

Иначе у Машници су често боравили Ђоко П а ј -
ковић, Радивоје Вукићевић, Радивоје Боричић, Саво 
Митровић-Мали и други. Цијело село хранило је 
илегалце и герилце, што у оној кра јњој оскудици 
није било лако. Било је опасно, јер су се поједине 
куће као Ратка и Јоца Зоговића, Миљана и Милу-



тина Крџића и друге, налазиле у самом италијан-
ском блоку који је био опасан жицом. Догађало се 
да илегалац Вуко Тмушић, примјера ради, сједи у 
кући Добрашина Зговорића, с пушком у руци, да 
Италијани улазе на једна, а он с пушком излази на 
друга врата. 

Али у селу смо имали и једнога правог четника, 
Петра Коматину, који је ликвидиран по наређењу 
Партиде, јер је био веома опасан. 

За партизане је сакупљан добровољни прилог са 
разних страна: из Ржанице, Плава и других мјеста. 
Народ је давао колико год је могао, јер су сви знали 
да то иначе веома мало село не може да храни и 
по двадесет илегалаца, колико их је каткада бивало 
сдједном. 

Свако дијете било је стражар. Кад год би неки 
окупаторски војник, или неко од њихових пома-
гача, кренуо било куда, одмах би се то сазнало и 
јављало. 

Пошто су четници ушли у Машницу, и интерни-
рали дио становника, ми више нијесмо могли остати 
код кућа, него смо основали партизанску јединицу. 
Мирко је кренуо за слободну територију Црне Горе, 

а код нас је остао Вукајло Кукаљ, револуционар 
који је дошао из Босне и помагао нам да оснујемо 
чету. За командира је био одређен Миљан Крџић, 
а за комесара Душан Зоговић. Укупно нас је било 
55 младића и дјевојака. Водили смо борбе са четни-
цима код Цецуна и по другим местима. Ускоро смо 
ушли у састав једпе далматинске бригаде. 

Послије једног окршаја са четницима, када смо 
их заробили већи број, рекли смо да ко хоће, може 
да се прикључи нашим јединицама, а ко неће може 
да иде кући. Прикључио нам се знатан број, па смо 
тако заузели Секирицу и Ваганицу. Али убрзо је 
стигао глас да јаке четничке формације иду од Ко-
лошина. Тада су они бивши четници напустили 
нашу јединицу па смо опет остали сами с Далматин-
цима. Повукли смо се под борбом од Ваганице, и том 
приликом је погинуло осам Далматинаца. Њемци су 
имали неке италијанске топове, али та артиљерија 
је у ствари више помогла нама, јер је тукла по ње-
мачким положајима. Касније смо нашли Четврту 
црногорску бригаду, којој смо се придружили и 
наставили ратовање. 

Радун Крцић 

ВРАЋЕНИ ФИШЕКТАР 

Скојевским радом у селу Машници руководио је 
покојни Манојло Кастратовић. С њим су тада били 
и Боса Зекић, Петар Дедовић, Никола Вуканић 
(који је касније отишао у четнике), Јездо Јелић, 
Братислав Зоговић, Добрашин Зоговић, Рада Кне-
жевић-Вукићевић, мој старији брат Живко, ја и 
млађи брат Радоња. Било је ту и чланова партије и 
кандидата, али углавном је сва омладина била орга-
низована у току 1942. године. 

Извјесно вријеме смо се окупљали легално, а 
касније, кад је почело образовање четничких чета, 
састајали се илегално. Тако је то ишло све док јед-
нога дана није стигла директива да се сви руко-
водиоци склоне ван села, у планину по земуни-
цама. 

То је могло бити кра јем фебруара 1943. године. 
Још је снијег био велики. У мога стрица Милоша 
налазио се у планини један дубирог. Нас неколико 
омладинаца требало је да одведемо једну групу у 
та ј дубирог, јер нијесу имали куд. Цутовали смо 
цијеле ноћи, а прешли смо једва један километар 
док смо стигли до дубирога. Он је био сав утонуо у 
снијег, па смо га морали очистити, ту смо накупили 
неке четине, уредили га како смо могли и задржали 
се неко вријеме. 

Из Шекулара су стизале и групе и појединци: 
Голуб Бракочевић, покојни Вукајло Кукаљ и други. 
Главно састајалиште било је у нашем селу. 

Пошто је ту била албанска граница, у непосред-
ној близини налазили су се вулнетари. Они су ли је -
по могли да нас виде када смо долазили и одлазили 
V то се догађало свакога дана. Међутим, никада 
ништа нису рекли, да ли зато што нијесу смјели, 
или хтјели. Углавном, ми смо се кретали несметано. 

Касније су почели да нам долазе и другови из 
Иванграда. Нарочито у току љета: Ђедо Војводић, 
Радован Лекић, Милица Мушикић, Васо Ћ у л а ф и ћ 
и други. Повезали смо се са омладинцима у Плаву 

и Гусињу. Сваке вечери је у селу била конферен-
ција. Радиле су читалачке групе, окупљале се иле-
галне десетине. Сваки омладинац је имао свој зада-
так. Имали смо и нешто мало оружја . Чак су и пио-
нири, дјечаци од 10 година знали шта треба да чине. 

Стриц Милош је имао само једну собицу у којој 
се држао састанак, а сва дјеца била су на стражи. 
Уговорили смо знаке, да јаве ако наиђе патрола. 
Мој отац, тек што се био вратио из заробљеништва. 
Не могу да се сјетим ко је све био на састанку, али 
знам да су били Радован Лекић, Радивоје Вукићевић 
и Ђоко Пајковић. Они су се налазили на тавану. 
Наиђоше четворица италијанских карабињера. Ми-
слили смо да траже дувана. Ја викнем оцу да иду 
Италијани, а он ми нареди да изнесем боцу љуте 
ракије. Уђоше они и поздравише, ја их понудим 
ракијом, али они натакоше бајонете на пушке и 
кренуше да претресају кућу. Вјероватно је неко 
нешто показао. Мој отац стаде да их увјерава како 
у кући нема никога осим нас, а ја навалих да их 
нудим ракијом. Попише они по једну, па и другу, 
мало се поднапише, па и запјеваше. Отац ми је кри-
шом рекао ако почну да претресају он ће да баци 
бомбу, па коме капа, а коме чарапа. На сву срећу, 
карабињери су се задовољили ракијом, па и отишли. 

Другом приликом опет је држан неки састанак, 
кад су наишли Италијани. Мој старији брат Живко, 
се досјети па написа на вратима „тифус". Имали смо 
у кући само један кревет, и у њега полијегасмо, а 
карабињери кад наиђоше, ја им повиках — не ова-
мо, „тифус". Они смјеста побјегоше. А да се мој брат 
није досјетио било би погибије, страдала би и дјеца 
и жене и сви други. Али наша омладина је знала 
да се снађе у свакој прилици. 

И кад смо носили храну илегалцима, ја и мој 
млађи брат Раде, никад нијесмо ишли путем него 
увек пречицом. Били смо спремни, ако сретнемо 
патролу да бацимо храну и да бјежимо или се са-
кријемо у жбуње. Није било дана а да нијесмо и по 
неколико пута отишли до Сикирице и натраг, али 
се никад није догодило да нас неко ухвати. 



Једном приликом сам по задатку морала да одем 
у Плав. Да бих лакше прошла обукла сам димије и 
кренула с једном другарицом која се звала Наџија. 
С нама је пошла и Милева Крџић. То је било први 
пут да сам отишла у Плав за време окупације. Али 
показала ме је Мара Поповић, која је држала к а -
фану на Мурину. Касније сам чула да ју је Народни 
суд осудио на смрт. Она се налазила код плавског 
префекта кад ме је видјела и рекла: „Ено она у 
црнини носи извештај за комунисте". Сјећам се да 
сам узела фишектар за покојног Бранка Шћекића, 
затим сам отишла код брата Бећа Башића и затра-
жила да ми да 150 метака. Он ми је дао и један 
извештај . Ја излазим пред блок где је била кон-
трола, Италијани и вулнетари пропуштају све оста-
ле, само мене задржава ју . Увила сам фишектар око 
руке, в јеру јући да га тако страже неће запазити. 

Међутим, пронађоше ми и то и муницију, почеше 
да ме туку кундацима, одузеше ми све што сам 
имала, па и лажну личну карту, коју сам добила од 
Аља Хота. 

Наиђоше два вулнетара који су познавали мога 
оца. Упиташе ме чија сам, ја им рекох, а они онда 
почеше нешто да говоре са стражом на италијан-
ском и на моје велико чудо одједном ми рекоше да 
идем кући, да сам слободна. 

То ме је охрабрило, па сам затражила да ми да ју 
и личну карту, без које нисам смјела никуда да 
идем, јер су свуда биле страже. Они ми вратише и 
личну карту. Сјутрадан, код куће, испричала сам 
оцу шта ми се догодило, а затим сам кренула да од-
несем ручак нашим илегалцима у планину. Док сам 
силазила запазила сам неке зелене униформе око 
своје куће. Кренем натраг у планину, али видим 
стрину како ми домахује да се вратим, да сиђем. 
Имала сам шта и да видим: она два вулнетара до-
нели су ми и фишектар и муницију. К а ж у да су 
преварили карабињере. Нијесам знала да су и они 
били наши сарадници. 

* 

* * 

Трагедија породице Крџић 

Послије поновне окупације Андријевице и око-
лине, 1941. године, жив ј ели смо подијељени по гру-
пама, како је ко могао, у планини Баљу. Са нама 
су били и стричеви, доктор Миливоје и Мирко и наш 
кум мајор Миличко Јанковић и читава моја поро-
дица. 

Једном приликом сишла сам са својом мајком до 
насеља не бисмо ли пронашли нешто за јело, јер 
хране уопште нијесмо имали. Када смо се враћали, 
стричеви су нас угледали двогледом, позвали да их 
сачекамо, па су нам се придружили. Рекоше нам да 
нема нигде никакве непријатељске војске у близи-
ни, па смо се договорили да одемо код Лека Љубића. 
Стигли смо до његове куће, а он нас је такође задр-
жавао, говорећи како му је дан или два иза тога 
крсна слава, како ће да закоље овцу па да оста-
немо. 

Остали смо негдје до поноћи у разговору. Прије 
тога дошла је једна д јевојка из породице Рачића, 
наводно да нешто пита, али в јерујем да је дошла да 
нас уходи, да види гдје смо. Мајка је због тога од-
мах хт јела да кренемо или да неко изиђе на стра-

жу. Али моји стричевИ су говорили да то није по-
требно, да нема никога. Тако смо поспали. 

У рану зору, око 4 сата, пробудили смо се од 
лавежа паса. Сјећам се добро тога дана, био је 11. 
септембар 1941. године. Мајка је устала прва и по-
викала — бјежите, ево Италијана на брду! 

Сви су брзо поустајали. Мој отац Митар узео је 
пушку, али покојни мајор Јанковић га је задржао, 
говорећи да је стан пун дј еце и жена, па да не буде 
трагедије. Мој брат Ж и в к о је у међувремену иско-
чио и побјегао, Италијани су припуцали на њега, и 
то нас је спасло за неко вријеме. Нијемци га пого-
дили, само су повикали — побјеже један партизан, 
иако је Ж и в к о био још дјечак. 

Док смо се договарали да ли да сакријемо оруж-
је, настала је расправа: мајор Јанковић каже : „Ја 
не дам пиштољ, узео сам га од Италијана и не дам 
га, па нека ме убију. Доктор Миливоје такође не да 
свој. Стриц Мирко говори да треба да предамо ору-
ж ј е то је окупатору. Апеловао је на стрица Мили-
воја и на Мирка. Моја ма јка када је видјела да се 
Мирко колеба, рекла је : Дјевере, ја ћу узет пушку 
и рећи да је моја". Зграбила је пушку и у тај мах 
су карабињери ушли у стан. 

Упитали су мајора Јанковића одакле му пиштољ. 
Он им је поносно одговорио да је заробио у устанку 
од карабињера из Велике. Покојни доктор Миливоје 
је одговорио то исто и при томе нам је запријетио: 
да нико случајно не пусти сузу. Али моја мајка није 
хтјела да преда пушку и у оном отимању чули смо 
како један од тих војника лијепо говори нашим 
језиком, пита — чија је пушка, моја мајка виче да 
је њена, други к а ж е да није њена. Настало је гу-
шање и при томе су мајци сломили руку и ударили 
је пиштољем по глави, тако да ју је намах сву 
облила крв. 

Све су нас покупили и повели нас на брдо. Са 
нама су били Леко Љубић и његови синови и избјег-
лица Којо са својим синовима. Њ и х су све пустили, 
тобоже да сами оду у Андријевицу да се тамо пре-
даду, али они су се сутрадан сви вратили и то с 
пушкама које су им дали Италијани! 

Нас су довели на врх једнога брда, старији су 
били везани. Послали су курира у Андријевицу да 
пита дали да нас ту постријељају, или да нас одведу 
у Андријевицу. Курир се вратио с поруком да нас 
одведу у Андријевицу. Нас су, дјецу пустили, мене 
и млађег брата, затим нашу сестру од тетке Раду, 
и Живко, старији брат већ је био побјегао. 

Било се смркло, сунце је зашло, када су их по-
вели онако везане. Стриц Миливоје се само окре-
нуо и рекао — да будемо храбри, рат је и жртава 
мора бити. А мајка нам је рекла да не плачемо, јер 
се пред крвником не плаче. То су им биле посли-
једње ријечи које смо чули. 

Ми, дјеца, почели смо да плачемо, али ништа 
није помогло. 

Стријељани су у Андријевици. Прво су стрије-
љали моју мајку, затим стрица Миливоја, љекара, 
а послије мајора Јанковића, зато што Су код њих 
нашли оружје. Стриц Мирка и оца Михајла одвели 
су на Цетиње и задржали пуна три мјесеца у затво-
ру. Касније су их пустили, у чему су нам помогли 
неки угледни Андријевчани. 



ОД КАПИТУЛАЦИЈЕ ДО УСТАНКА 

Послије капитулације бивше Југославије, бис. 
сам заробљен у Скадру, јер сам се налазио у гра-
ничарским јединицама. Нијесмо хтели да се пре-
дамо, па смо се прикључили једном команданту 
који је имао око 1.000 војника. И нас је било око 
1.000, и пружали смо отпор док смо могли. 

Када смо , били заробљени, Италијани су око 
5.000 војника из Србије интернирали у Напуљ, а 
нас Црногорце пустили су кућама. 

Код куће сам затекао брата Мирка, који је сти-
гао из Београда. Он ми је причао да је Београд 
тешко страдао од бомбардовања, да су НијеМци прво 
упутили бомбардере на Београд, па тек онда обја-
вили рат. 

У тој катастрофи он је изгубио цијелу породицу, 
супругу, сина, таста и ташту, који су изгинули у 
неком склоништу. Један трговац му је позајмио 
одијело у коме је успјео да из Београда стигне 
кући. 

Он се код куће више пута састајао са људима 
договарајући се о устанку. Било је разговора да је 
устанак преурањен, да је окупатор надмоћан и 
слично, али закључено је да се Црна Гора, као и 
остали народи Југославије дигне на устанак. 

Основане су и чете. Вукашин Зоговић је био ко-
мандир машничке чете, а Милан Коматина његов 
замјеник. 

Сјутрадан, пошто се и Машница прикључила 
устаницима, у јутру је код мога брата стигло седам 
уплашених жандарма који су рекли да је свуда 
почео устанак. Са нама је тада био мајор Миличко 
Јанковић. Од жандарма је чуо да су у близини 
остали топови са муницијом. Мирко је одмах кре-
нуо ка Мурину, гдје су већ вођене борбе и гдје су 
били погинули неки Италијани. Мој брат Миливоје, 
пошто је био војни љекар, превио је рањене окупа-
торске војнике, које смо ослободили и пустили да 
се врате за Андријевицу. 

Послије смо пошли у планину Мокру, гдје је било 
више љетних станова. Држали смо положај више 
Шеховића у Ваганици. Под командом мајора Јан-
ковића први пут смо се сусрели са окупаторским 
помагачима из Албаније који су покушали да се 
пробију на нашу територију. Одбили смо их, али је 
непријатељ касније довукао артиљерију којом нас 
је тукао. Тако смо морали да одступимо. 

Вратио сам се кући, али албански фашисти су 
наишли за нама. Повукли смо се у планину више 

куће, а они су запалили село. Оно народа што су 
затекли у селу, побили су. 

Послије устанка, када су се Италијани вратили 
у Андријевицу, ми смо се склонили у близини К р а -
ља, гдје смо остали неколико дана. Окупаторске 
патроле често су обилазиле село, али нас нијесу 
узнемиравале, па смо се зато вратили кућама. 

Радивоје Кнежевић и други организатори устан-
ка такође су боравили у селу, с народом, али су 
ипак спавали по шуми, јер су им куће и иначе биле 
спаљене. 

Сјећам се да се Радивоје Кнежевић упознао са 
једним Италијанским војником који се звао Ри-
кардо и знао нешто наш језик. Он је био неки ве-
зиста, често се састајао са Радивојем и давао му 
разна обавјештења. У грађанству је био келнер. Го-
ворио је Радивоју — ти си комуниста и ја сам 
комуниста, и радујем се што сам се састао са једним 
југословенским комунистом. 

Не знам шта је било послије са тим Рикардом, 
али докле год је био на Мурину, знам да је прено-
сио Радивоју разна корисна обавјештења. 

Радивоје је успио, поред оног Италијана Рикарда, 
да успостави везу са још неким окупаторским вој-
ницима, чи јих се имена још сјећам: Пепино, Ђилдо, 
Гвидо. Још 1941. године, кад су Нијемци били под 
Москвом и када су били нај јачи, ови Италијани су 
нам говорили да су социјалисти, да мрзе Хитлера 
и Мусолинија и да ће учинити све да нам помогну. 
Касније, успостављена је и веза са командиром 
карабињера Пјетром Котилијем, преко Божине Зо-
говића и његовог сина Миличка. Бригадир Котили, 
чије је сједиште било у Мурину, обавјештавао нас 
је о свим покретима и намдерама четника и окупа-
тора. Кад су његови предпостављени посумњали у 
њега, премјестили су га за Пећ или за Ђаковицу, 
а на његово мјесто довели једнога правог фашисту. 

Та ј фашиста је послије ликвидације четничког 
вође Петра Коматине дозволио четницима да упадну 
у наше село. Све док је Колити био на тој дужности, 
он је бранио четницима да упадају у село иако су 
они на њега стално вршили притисак. 

Приликом упада у Машницу четници су похва-
тали петнаестак мјештана и предали их Итали ја -
нима, који су их интернирали. 

Иначе Кјетро Котили је преживио рат, и послије 
рата је неколико пута долазио и у Београд и у 
Машницу као гост, што је и заслужио. 

Милош Крџић 

ХРАБРИ ДЈЕЧАК 

Пролећних дана 1944. године у близини Плава, 
код села Машнице, једна група фашиста-потомака 
негдашњих турских феудалаца —• заједно са албан-
ском војском чували су — како су они говорили — 
,.етару'' албанску границу. Граничну линију према 
Црној Гори објележавали су многобројним бунке-
рима који су се истицали на косама као боре на 
лицу. Као и друга села тако је и гранично село 
Машница било издељено фашистима, који су гово-
рили, да је то земља „њихових" чипчија. Што је 
било српског ж и в љ а у селу осећало се као стадо 
оваца које су вукови опколили па се само чека 
када ће да почну клати. Тамне ноћи су гутале 
српски живаљ. Ако је било лепе дјевојке фашисти 

су је отели и тако обнављали онај стари данак у 
крви. Исто тако било је међу муслиманима оних 
који су спасавали, бранили и чували српски ж и в а љ 
и који су носили вести партизанима. Један од тих 
фашиста отео је једну српску девојку. Те ноћи, 
када ју је отео, говорила је девојка: „Не дајте ме, 
мили моји" а те речи су се губиле у ноћној тишини. 
Њено срце је дрхтало и јако куцало као да су га 
хтеле из груди ишчупати дивље звери. За њу се 
говорило да нема лепше девојке у том крају . Одведе 
је на силу као орао птицу из гнезда. Дубока жалост 
и понижење ухватили су њене родитеље и браћу. 
Родитељима је било као да им је у срцу ишчупано. 
Тешка је ствар кад насиље јачега кида срце слаби-
јег. Гледајући стално кроз решетку малог прозора 
ка кући својих родитеља, девојка је умивала своје 



лице сузама. Поља није видјела, јер су је чували. 
Тражила је од „мужа" да одобри шеној браћи да 
дођу код ше, али он то није дао. Дозволио је само 
њеном брату од стрица. 

Кад јо ј је дошао брат Мојсије није та могла погле-
дати у лице само га је загрлила и плакала као да 
је тиме хтела да опере своју љагу и срамоту. Дечак 
је само дрхтао и његово лице доби забринут израз, 
с борама које су наговештавале да покапају сузе 
његових очију. Ништа јој није говорио, а она му 
кроз сузе рече: „Други пут да ми донесеш конопац 
да се обесим". Ништа јој није рекао само ју је по-
гледао сузним очима неколико пута и упутио се 
вратима. Ходник му се учинио пун таме и неке 
досаде. У ходнику му скрену пажњу пушка која је 
висила о клину са неколико метака и бомби. Трчао 
је кући као да је хтео да заборави на случај своје 
сестре. Сину му у главу идеја да украде пушку, да 
је пренесе преко границе и преда партизанима у 
селу Улотини. Поново се врати ка кући фашиста 
који је на силу отео његову сестру од стрица. 

Сунчани зраци су се пели уз стрме планинске 
стране остављајући за собом тамно плаветнило које 
се на јзад претварало у ноћну таму. Између дрвећа 
постепено се спуштала ноћна тама као да је хтела 
помоћи дечаку да украде пушку. 

Дуго је размишљао сме ли покушати да је 
украде. „А ако ме ухвате рећи ћу да сам кренуо 
опет код сестре" — закључи дечко. Из густог жбу-
ња, које се налазило пред кућом, уђе дечак у кућу. 
Чинило му се то толико опасно као да је хтео да 
загази у врелу воду. Срце му је јако куцало, тешко 

дисао и чинило му се да се цео тресе од јаког 
куцања срца. Пазио је да не зазвечи оружје. Одмах 
се нађе напољу, идући густом жбуњу. Одједном је 
чуо неки глас у кући. Застао је да чује да ли ће се 
поновити, али више се ништа није чуло. Док је ишао 
густом шумом чинило му се да је то сан, није себи 
могао веровати да је украо пушку. Пушку стави на 
раме, један реденик на лево а други на десно раме 
укрштајући их преко груди. Бомбе је носио у ру-
кама. Кундак пушке га је куцао по пети десне 
ноге. Понегдје би застао да ослушне. Бојао се по-
тере. Ништа се није чуло само је ноћну тишину 
реметио лавеж паса негде у даљини. У шуми је чуо 
крик птица које су се дозивале међу собом. То му 
утера страх који је као миш грицкао његово срце. 
Приближио се коси која је чинила границу. Кретао 
се крајевима шљивика у средини којих се нала-
ж а х у зидине попаљених кућа, које су при слабој 
месечевој светлости з јапиле као разбијене лобање 
људи. Сети се да је учитељ некада из школе доводио 
њега и његове другове на екскурзију код тих зидина 
где су некада била насеља, а сада само рушевине. 
Као пуцањ пушке што преплаши дивље голубове па 

се да ју у бекство тако је његова сећања на школске 
дане преплашила експлозија бомбе на коси коју је 
требало одмах да пређе. Дуж целе косе се одмах 
повеза пуцањ пушака и митраљеза. Каква су све 
осећања била дечакова и колики страх га је обу-
зео? Покупио је све своје јунаштво и упутио се 
право преко границе, пребацујући се од дрвета до 
дрвета. Најзад је прешао. Био је сав срећан. Радост 
је испуњавала његово срце. У шуми је чекао да 
сване. У саму зору, кад сунце почиње да сипа своје 
сребрне зраке по росним ливадама, појавио се пред 
партизанским штабом у Улотини дечак наоружан 
од главе до пете. Група партизана која је била пред 
штабом посматрала је дечака и дивила му се. То је 
изгледало као да се међу њима појавила птица са 
златним перјем. Међу партизанима је био један 
његов стриц. Чим се приближио упита га: 

„Јесили ти то, Мојсије"? 
— Јесам стрико, зар ме не познајеш? 
— А одакле ти то оружје? 
— Ово сам украо оном скоту што је отео ону 

нашу рођаку. Украо сам ову пушку и донео је вама 
— одговори Мојсије. Сви су се чудили томе дечаку. 
По селу се одмах пронела прича о овом случају. 
Није редак случај био да су људи из села долазили 
да виде тог дечака „Није шала украсти оружје од 
непријатеља, прећи границу и донети га партизани-
ма. И то дечак од 11 година" — говорили су људи, 
мада му је од толико година и отац Милутин ра-
товао. 

Увече се Мојсије без ичијег знања вратио натраг 
својој кући, не рачунајући на то да ће се утврдити 
да је он украо пушку и муницију. Његову кућу су 
претресали и утврдило се да њега нема у селу. За-
седа је чекала поред куће Мојсијеве. Мојсије је 
дошао близу кући и баш кад је прилазио, када се 
радовао што је успео да пређе границу и врати се, 
чуо је глас: „Стој" Стао је као укопан. Хитро му 
приђе фашиста и баци га о земљу те се Мојсије 
онесвести. Одатле га одведоше у команду албанске 
војске. Узгред су га тукли и говорили да ће га за-
клати и спалити. У команди су га питали: 

— Јеси ли узео пушку и муницију? 
— Јесам и однео је партизанима — одговорио је 

Мојсије иако је једва свестан био. 
— Знаш ли да мораш вратити све то што си 

украо? — питали су га. 
— Партизани ће вам вратити метке и бомбе, само 

пушку неће — одговорио је он. После је добио још 
неколико шамара. 

— Има ли колико партизана тамо? — питали 
су га. 

— Има их као на гори листа — одговори дечко. 
Ту су га оставили у затвору из којег је утекао после 
неколико дана. 

РИЈЕКА МАРСЕНИЋА 

Развој револуционарног покрета до Устанка 

Стијешњено околним брдима и Лимом, њемаш-
тином и свакојаким животним невољама, ово сиро-
машно полимско село снажно социјално-политичка 
таласања нијесу могла оставити по страни. 

Негдје тридесетих година, у вријеме шестоја-
иуарске диктатуре, један од првих студената Ријеке 
и Навотине: Милија Јолић, поетаје комуниста. 

Жандарми покојне краљевине, спроводе га везаног, 
п јешке од Београда до Црне Горе, успут га малтре-
тирају али се он понаша тако као да он њих 
спроводи а не они њега. Његовим трагом иде сино-
вац му Ра јко Јолић, студент, члан СКОЈ-а 1941. 
године, гине у борби против Нијемаца 1943. године 
као борац IV пролетерске бригаде. 

Радоња Вешовић, чија породица живи у Ријеци 
& затим у Навотину, још као предратни ђак гимна-
зије постаје комуниста а 1941. године послије борбе 



на Плевљима ступа у I пролетерску бригаду и 
постаје првоборац и пјесник Револуције. 

Милош Марсенић, учитељ, није био до рата ко-
мзчЈиста, али је био демократа и опозиционар, те 
осјетивши све „благодети" монархије, симпатишс 
комунистима и врло близак њиховим идејама, од 
1941. године у непрекинутој линији помаже НОП 
ријечју и дјелом. На растанку са сином који иде у 
партизане каже : „Жао ми је што се растајемо, и 
истини за воЉу страх ме је, борба је то и погибија, 
али немам право и нећу да те задржавам. Иди са 
својим друговима. Не буди кукавица". 

Бранко Марсенић, ђак син једног од најсиро-
машнијих али поштених сељака, крајем 1941. године 
постаје скојевац, 1943. иде у IV пролетерску а 1944. 
године гине на Турјаку као десетар и изразито хра-
бар борац. 

На Ријеци 1941. године нема партијске органи-
зације, ни организације СКОЈ-а , али два скојевца 
су везана за актив СКОЈ-а у Трепчи а на Ријеци се 
формира припремна група СКОЈ-а од 14 омладина-
ца, од којих 12 касније иду у бригаде а 4 од њих 
гину као јунаци револуције. 

Преко скојеваца и омладинаца из Трепче се до-
бија ју леци и материјали Комунистичке партије, 
одржавају се омладински саетанци и сијела са по-
литичком обојеношћу а Ријека са политичким опре-
дељењем за КП дочекује Устанак. 

Устанак 

Јулски дани 1941. године су и на Ријеци као и 
Д Р У Г Д Ј е били „врући". Дискутовало се о слому Југо-
славије, о окупацији о комунистима и трговало 
оружјем, гладовало се и страховало. 

Бројне избјеглице из Космета радници Босанци 
из бившег предузећа Миљковића који је харао ри-
јечку и шекуларску шуму, разни подофицири и 
официри бивше Југословенске војске који су се 
тада смуцали, све је то употпуњавало панораму села 
уочи устанка, мале кафанице којих је зачудо на 
Ријеци било неколико, биле су пуне а све је то ода-
вало слику несвакидашњег изгледа у коме се огле-

дао немир, покрет и неко тешко ишчекивање. Тих 
дана проносиле су се разне гласине. Говорило се о 
покретима италијанских јединица, о хапшењима и 
стрељањима о великим биткама на свјетским фрон-
товима, о побједама и поразима Нијемаца, све у 
обрадама и нереално великим димензијама. Устанак 
се могао скоро физички оејетити. Сем ријетких по-
јединаца који су све то коментарисали на њима 
евојствен скептички начин и са неким непојмљивим 
опрезом критиковали „комунистичке авантуристе", 
све је остало било јединствено расположено за буну 
и борбу. Никада, буквално никада, још од турских 
времена није владало такво јединствено располо-
жење за борбу у овом малом, сиромашном селу, као 
тих дана уочи устанка. Као да су невидљиве уну-
трашње силе изазивале та таласања, све је некако 
било у покрету и акцији. Тако је на дан уочи Устан-
ка скоро цијело село било на „сокаку" — малом 
сеоском раскршћу, са кафаницом у позадини, на 
коме су се у разним пригодама скупљали сељаци. 
Ту је, међу осталима био и Бошко Марсенић, капе-
тан у пензији али човјек демократских убјеђења 
због ко јих није могао у бившој Југославији да на-
предује, те је ради тога и превремено пензионисан. 
Он је заједно, с братом Милошем, предложио да 
се буде на опрезу а да по његовом позиву сви од-
расли људи дођу довече на Стару Кулу, као зборно 
мјесто. 

Послије тога незваничног збора догађаји су се 
смјењивали таквом брзином и ритмом да је све из-
гледало као једно ковитлаво кретање у сусрет ве-
ликом догађају. 

Кад је сазнао о припремама за Устанак у другим 
селима, Бошко је послао курире — омладинце да 
— позову све војнички способне људе у Ријеци и 
Навотини, на збор на Старој Кули. Већ око 9 сати 
увече, сви одрасли мушкарци, нашли су се на Ста-
рој Кули. 

Топло јулско вече, свуд около тишина, само 
блага таласања вјетра изазива уједначени шум 
лишћа, нигдје свјетлости осим хладног треперења 
звијезда. 

У тој ноћној тишини осамдесетдва човјека п а ж -

М А Р С Е Н И Ћ М И Л О Ш , к а п е т а н М А Р С Е Н И Ћ М . Д Р А Г О Љ У Б , м а ј о р 
М А Р С Е Н И Ћ С . М А К С И М , о д б о р н и к 
Н О О 

ШШ 



Ј О Л И Ћ А Л Е К С А Н Д А Р , о д б о р н и к Н О О М А Р С Е Н И Ћ . С . М А Р К О , о д б о р н и к Н О О М А Р С Е Н И Ћ М . М И Л Е Н А , о д б о р н и к 
А Ф Ж 

љиво слушају излагање ситуације. Бошко предлаже 
да село не сједи скрштених руку, да се треба при-
премати за борбу, да се слични договори врше у 
другим селима, да свако припреми оружје и на први 
позив дође на сокак као зборно мјесто. 

Врши се пребројавање оружја . Има свега седам-
десетдвије пушке са недовољном муницијом. Пушке 
су различитих калибара, од московске-трометке до 
југословенске петометке. Нарочито недостаје муни-
ција за пушке страног поријекла. 

У нечујној вечерњој тишини Бошко предлаже 
да се село организује у чету са четири вода. Као у 
древна стара времена, демократски се предлажу 
кандидати за поједине функције . Предлог да Бошко 
буде командир једногласно се прихвата а за коман-
дира водова изабраше Јоса Марсенића, носиоца 
медаље Обилића те резервне официре односно по-
дофицире Милорада Марсенића, Радоњу Марсенића 
и Мија јла Марсенића. 

На та ј начин, са невиђеном ефикасношћу и оз-
биљношћу пред великим догађајем, спроводи се 
самоорганизација која би задивила и најорганизо-
ваније друштво. 

Сељаци се у тишини разиђоше својим кућама, са 
упозорењем да се на први позив дође на зборно 
мјесто. Једино неколико омладинаца осташе поред 
Бошка да му буду при руци ради сваког случаја. 
Управо овим омладинци су и информисали коман-
дира шта се све спрема јер је на скојевском састан-
ку било ријечи о оружаном устанку. 

Почело је негдје око пола ноћи кад је ноћну ти-
шину разбио нечији пуцањ из пушке. Командир 
чете је сазнао да се припрема акција на Црвеном 
Прлу и напад на Андријевицу. Неколико омладина-
ца су за пола сата разбудили цијело село. Људи су 
с пушкама трчали на зборно мјесто. Пошто је сокак 
био неподесан, прешло се преко ријеке гдје је на 
једном пригодном мјесту у саму зору командир из-
вршио распоред чете. Послате су патроле у разним 
правцима а правац кретања чете одређен према 
Сеоцу и Андријевици. На Лукину Виру патрола и 
један вод који је ишао преко Вилиног Кола стигли 
су у састав чете. Ту је ситуација разјашњена, саз-

нало се за борбу на Црвеним Прлима па је зато чета 
усиљеним маршом похитала у правцу Сеоца, пуца-
јући успут на Италијане који су б јежали по врбја-
цима с друге стране Лима. 

У Сеоцу је преко Лима уз борбу ушла у Андри-
јевицу, гдје је нарочито око поште било жешћих 
окршаја. 

Послије пада Андријевице, чета је без оклијева-
ња пошла према Беранама. Многи борци чете до-
ђоше до италијанских кратких и дугачких пушака 
уједно се снабдјевши са приличном количином 
муниције за ове пушке. 

У Доњу Ржаницу чета је прегазила Лим и у 
Пешцима се слила са осталим устаничким снагама 
а које су нападале на Беране. 

Користећи се заклонима, чета је лијевом обалом 
Лима, изложена снажној италијанској ватри, сј утра 
дан ушла у град негдје код ковачница на јужној 
страни града. Чета је заузела Основну школу и 
јуришала на зграду среског начелства у којој су 
Италијани давали снажан отпор. При том, чета је 
дејствовала као организована целина до краја 
борбе и заузећа Берана. 

Кад је у Беранама сломљен отпор Италијана, 
борци чете су пошли својим кућама, али на кратко. 
Када је, ради одбране слободне територије, форми-
ран фронт на линији Чакор—Цмиљевица, чета је 
похитала у правцу Шекулара, гдје је на Мокрој 
водила прилично оштре борбе. 

На том фронту чета је ушла у састав Требачко-
-Шекуларског батаљона. За команданта батаљона 
постављен је Бошко Марсенић, који је дотле ко-
мандовао Ријечком четом. Борба је била неравна. 
Ј аке снаге Италијана и балиста, добро наоружане 
потискивале су постепено наше снаге према Лиму 
док на јзад фронт није „пукао" а тада јеј настало 
повлачење устаничких снага које се незаустављиво 
ширило на читавој линији фронта. 

Послије пада слободне територије многи борци 
чете су се десетак дана скривали по шумама а њен 
командир Бошко, који је од Италијана посебно тра-
жен, није се предавао. Неколико мјесеци се крио по 
шумама а потом тајно прешао на Космет, гдје му 



се налазила породица. Послије извјесног времена 
ухваћен је и интерниран са женом и два сина у 
Италију. Цијела Бошкова породица је била парти-
занска, жена Ивка му је премлаћивана због сарадње 
с партизанима а син Ацо, одмах послије доласка из 
логора из Италије отишао је у бригаду и погинуо 
на Сремском фронту. 

Бошко, иако исцрпљен борбама и логорским 
животом и већ у годинама наставио је борбу и био 
на Косову командант допунске бригаде а као пар-
тизански официр дочекао је и кра ј рата. 

Ситуација до доласка бригада 

Падом слободне територије настала је извјесна 
депресија и код једног дијела сељака деморализа-
ција. Користећи ситуацију глади и сиромаштва по-
јачану притиском бројних избјеглица с Космета који 
су без игдје ичега дошли у Васојевиће, Италијани 
су вјештим комбинацијама насиља и репресалија са 
једне и такозваном помоћи народу у виду шачице 
брашна шећера и макарона, с друге стране, раз је -
динили дојучерашње смјеле устанике и успјели да 
и ту као и у другим срединама, нађу себи сараднике. 
Но, ипак све негдје до почетка идуће године, до 
привременог учвршћења четништва, отпор није 
престајао. Ујесен је оживјела активност. Омладин-
ска припремна група је жив јела организованим 
животом и смјерало се да се крајем 1941. године 
формира актив СКОЈ-а на Ријеци. Држани су број-
ни омладински састанци, читани леци КП, одржа-
вана сијела са смишљеним програмом и чак је на 
иницијативу Милице Мушикић, припремано одр-
ж а в а њ е једног већег антифашистичког митинга 
омладине. Од партијске организације Трепче добијена 
је знатна помоћ и подршка за организовање омла-
дине. Није било без ефекта и неколико долазака 
десетине партизана Трепачког партизанског вода, 
то је код неких тзв. „националиста" изазвало страх. 
Нарочито је била запажена подршка ријечкој 
омладини требачког комуниста Вула Ивановића, који 
је охрабривао ријечке омладинце а неким национа-
листима отворено пријетио. Не може се прећутати 

Ј О Л И Ћ Ј О В А Н К А , п р е д с е д н и к о д б о р а 
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активна помоћ и подршка и Јелене Васовић, Вуке 
Васовића и Милована Васовића. Трешњевачки 
млади комуниста, Марко Машовић је често одр-
жавао контакте и састанке са Ријечким омладин-
цима. 

Међутим, кра јем 1941. године почело се причати 
о стварању четничке организације. Често се али 
неправедно мислило да су четници одмах придобили 
Ријечане за себе. Напротив, то је била једна дуга и 
тешка али неравна борба. Појединци су се, чак и 
усред четничке страховладе жилаво одупирали да 
буду захваћени четништвом. Тако на пример негдје 
крајем 1941. године у кући Милоша Марсенића, 
одржан је ј едан састанак коме је присуствовало де-
сетак угледних Ријечана на коме су закључили да 
се не треба укључивати у четнике. Састанку је 
присуствовао и Ђукан Вулевић, учитељ из Треш-
њева, присни друг и колега Милоша Марсенића 
који је и дошао са намјером да одврати људе од 
уписа у четнике. Није познато да ли је Ђукан био 
послат од неког форума, или самоиницијативно, 
битно је, да је он у том правцу дјеловао и да су 
људи то и прихватили. Ниједан од сељака са тог 
еастанка заиста никад није био четник, мада су се 
морали уписивати у некакве књиге четника и до-
бијали објаве да се могу кретати. Затим, треба 
нагласити да су чак и неки од милиционера — Ри је -
чана то били само формално. Колико је за ондашње 
власти „непожељних" прешло преко моста кога су 
чували ти милиционери. 

За правилну оцјену односа Ријечана према чет-
ништву и њиховог отпора четничкој и окупаторској 
власти, треба имати у виду једну околност. Наиме, 
неким стицајем околности, у Ријеци су често бора-
вили некакви четнички штабови што је стварало 
страх и једну посебну психозу тобожње четничке 
с-иле и моћи. Осим тога, ради експлоатациј е ријеч-
ко-шекуларских шума, на стотине италијанских 
војника је сваки дан пролазило и боравило на Ријеци 
а скоро стално је била италијанска стража на 
гробљу код моста, ради чувања овог моста који је 
био од посебног знача ја за њих. Све је то изазивало 
стрепњу и страх од симпатизера НОП-а. Према 
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томе, ако није било до доласка бригада организова-
ног отпора као и у неким другим селима, била је за 
све припаднике и симпатизере НОП-а организова-
ног насиља и притиска пред којим би имали муке 
да опстану и прекаљени револуционари. Бројни су 
примери притиска и пријетњи симпатизера НОП-а. 
Од свакодневног ухођења кретања до пријетњи 
слања у колашински затвор и у италијанске кон-
центрационе логоре. Ипак и у том времену поје-

М А Р С Е Н И Ћ М . 
С А В Е Т А , 
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динци су на разне начине пружали отпор бранећи 
се од зла. Без могућности да се наведу поименце 
примјери отпора и насиља, навешће се само неко-
лико примјера који на неки начин указу ју на ту 
ситуацију. 

Тако на пример чак и обично људско ж а љ е њ е у 
случају смрти неког комунисте изазива бијес и ре-
акцију код четника. Кад је погинуо трепачки ко-
муниста Вуле Ивановић, неколико личних пријатеља 
и симпатизера НОП-а присуствовали су тој сахрани. 
На мосту су сачекани од четника Лека Лалића и 
били малтретирани а пошто су се припремали 
четници да нападну на комунисте, ко ји су обезбе-
ђивали сахрану Вула Ивановића скојевци су пос-
лали једну дјевојчицу да о томе обавијести парти-
зане у Трепчи. 

Неможе се заобићи примјер отпора Милоша 
Марсенића, учитеља који је у вријеме четничке 
страховладе кад су четници говорили да више 
партизана нема и да постоје само њихови остаци 
које они прогоне ради уништења, одржао говор 
међу Ријечанима за Нову годину у коме је евоцирао 
успомене из херојске историје Црне Горе и тога 
краја , назвавши четнике „поточким лешинарима" 
и говорећи о слободи која ће доћи кад ће се многи 
ка јати за оно што данас чине. Да није било брат-
ственика Ријечани ту ноћ би од стране неких чет-
ника и главу изгубио. Нову Годину и слиједећи дан 
дочекао је у једној пећини иако је била страховита 
зима_ а он стар и изнемогао. Ријечани су се правили 
као да ништа није било. Тај исти човјек је за ври-
јеме IV офанзиве узвикнуо у соби пуној четника, 
видећи како се четници возе италијанским камио-
ном са југословенским заставама и пјесмама краљу 
Петру: „Је ј ! стоко васојевичка куд ћете против своје 

браће". Ријечани нијесу остали без дејства често 
изговаране ријечи овог поштеног интелектуалца 
„Не пада снијег да помори свијет већ да свака 
звијерка траг свој покаже" Овај, иако стари човјек 
(касније је био командант мјеста и делегат ЗАВНО 
и интелектуалац, ни у на јтежим часовима насиља 
није престао са отпором а многи поштени Ријечани 
су га помагали, чак и спасавали —• и то — не само 
из племенских разлога. 

Светозар Марсенић преводи преко моста једног 
партизана који је преносио неки материјал, гово-
рећи за њега да му је то неки брат из Горњих Села, 
али који постаје сумњив стражарима који су чували 
мост и са пиштољем у руци разговарали с тим 
стражарима. 

Олга Вуковић, избјеглица с Космета чија је мај-
ка била од Марсенића побјегла је априла 1941. го-
дине на Ријеку код у јака . Симпатисала је партиза-
нима. Четници су је страховито батинали тражећи 
од ње да к а ж е којим су путем отишли партизани 
илегалци. Није их хт јела казати иако је то добро 
знала. Касније је ова дјевојка отишла у IX црно-
горску бригаду. (Брат јој је погинуо као партизански 
руководилац) 

Јелисава Вешовић, отворено псује четнике а у 
затвору пљује на њих и пријети им. Мисли на свога 
сина првоборца и отворено говори да ће доћи с бри-
гадом да ослободи „овај јадни народ". 

Чак, на неки начин, и дјеца у игри испољавају 
симпатије за партизане. Обично су „партизани" у 
игри дјеца симпатисали НОП-а, „четници" — они 
други. Ђола Марсенић, у једној игри у којој је био 
„партизан" једном правом четнику који је туда наи-
шао изрекао је једну уобичајену псовку на рачун 
његове четничке браде због чега га је овај јурио да 
га убије. Његов брат Милинко, ђак у на јтежем вре-
мену пјева своје почетничке пјесме и то пјесме на-
мјењене слављењу партизана да би касније те своје 
симпатије потврдио и својом смрћу — погинуо је као 
партизан VII бригаде. 

Милун Јокић, није био члан КП а за СКОЈ био 
јр прерастао, симпатише партизанима и са симпати-
јама чита све материјале, КП које му је давао ње-
гов рођак скојевац Р а ј к о Јолић. Учествује у прикуп-
љању муниције коју касније предаје партизанима 
а у IV пролетерској је запажен борац — тешко ра-
њен као замјеник командира чете. 

Максим Марсенић и послије оснивања четничке 
срганизације се у његовој кући држе састанци ом-
ладинаца. Милена и Анђа Марсенић, иако и саме 
гладне у то доба, од последњег брашна мјесе и дају 
хљеб за заробљене партизане које су проводили 
кроз Ријеку. Владимир Ракетић добровољно учес-
твује са два скојевца у сахрани стрељаног партиза-
на — црвеноармејца За јцева кога су неки изроди 
хт јели да баце у Лим. 

То су само неколико примјера узетих овлаш који 
казу ју да ни у на јтежим часовима борба за слободу 
није јењавала, већ се водила различитим средстви-
ма — већ према одговарајућим околностима. Много 
би било оваквих примјера, који би, да их је тако 
бјележио и да умију сви да к а ж у оно што су вид-
јели и чинили, дали потпуно друкчију слику једног 
периода Револуције који се може означити као пе-
риод њене осјеке. 

Долазак бригада и оживљавање борбе 

Доласком бригада у Црну Гору, створени су по-
вољни услови за размах покрета свуда па и на Ри-
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јеци. Брзо је вршена диференцијација између оних 
који су, додуше, и раније били наклоњени парти-
занима и НОП-у, али су из страха па и малодуш-
нОсти били притајени и оних који су се везали за 
четнички покрет. Четничке главешине имале су 
обичај да називају један слој неактивних и пасив-
них људи — „средоњама" — и страшно су им при-
јетили вршећи притисак да се за њих опредељују. 
Уствари, тих ,„средоња" на Ријеци није било. Они 
који нису били активни за четнике, а њих је било 
запажен број, били су уствари духовно за НОП и 
требало је само мало развејати страх од четничке 
„силе" па да се поштено окрену НОП-у. Тако је и 
било. 

Још прије ослобођења Берана, на Ријеку је до-
шао Марко Машовић са директивом да се формира 
народноослободилачки одбор. Том приликом — ок-
тобра мјесеца — формиран је на Ријеци први на-
родноослободилачки одбор. Први предсједник тог 
Одбора био је Вукић Марсенић стари симпатизер 
НОП-а — отац погинулог пролетера Бранка Марсе-
нића. За секретара одбора изабрана је Савета Мар-
сенић, омладинка од непуних шеснаест година. 
Касније је предсједник тог првог одбора изабран у 
срески НОО а за предсједника је изабран Комњен 
Марсенић. 

Активни омладинци нијесу мировали, припре-
мали су оружје и муницију, чак су још прије осло-
бођења Берана почели отворено да носе оружје и 
иетокраке а сусревши се једном приликом са нао-
ружаним четницима, ови их нијесу напали али су 
их непријатељски посматрали. Шесторица од ових 
напредних омладинаца а с њима и Душан Весовић 
добровољно су ступили и IV пролетерску бригаду 
истог дана по њеном уласку у Беране, предавши 
бригади цјелокупну муницију коју су раније при-
купили с тим што су већ сами били наоружани пуш-
кама. Остали омладинци су нешто касније ступили 
у разне бригаде. 

К р а ј њ и конкретни биланс овог учешћа може се 
изразити у следећем. Укупно је са Ријеке било 35 
бораца у разним бригадама и 17 бораца у позадин-
ским јединицама. Од тога погинуло је у бригадама 
12 бораца. 

Ријека је имала и своје жртве непријатељског 
терора. Тако је стријељано или погинуло као жртве 
терора 10 ријечана. Лијеп прилог у крви: од шезде-
сетак породица — двадесетдва погинула за НОП, тј. 
свака трећа кућа је изгубила неког свог милог и 
драгог. Материјалне жртве и њену висину овде не-
ћемо ни спомињати. 

То је само блиједа слика напора једног маленог 
села које је са разумљивим успонима и падовима 
ипак за сво вријеме на неки начин учествовало у 
Револуцији и дало лијеп прилог борби за ослобо-
ђење земље. 

БОРЦИ НОР Р И Ј Е К Е МАРСЕНИЋА И НАВОТИНЕ 

Марсенић Ива Милош, Марсенић Ива Бошко, 
Марсенић Јоса Милорад, Марсенић Вучића Стојан, 
Марсенић Риста Алекса, Марсенић Видоја Миомир, 
Марсенић Милосава Милан, Марсенић Милоша Дра-
гољуб, Марсенић Радоја Марјан, Марсенић Милоша 
Војин, Марсенић Милоша Светозар, Марсенић Ми-
лоша Драгиша, Марсенић Стојана Дмитар, Јолић 
Александра Радомир, Марсенић Милоша Радиша, 
Марсенић Мика Миљан, Марсенић Стојана Обрад, 

.Марсенић Јоса Лазар, Марсенић Маја Мирко, Мар-

сенић Лека Саво, Марсенић Вукића Бранко, Раке -
тић Миличка Милош, Марсенић Милосава Милоња, 
Марсенић Радуна Миличко, Марсенић Радуна Р а -
дош, Марсенић Милоша Милисав, Вешовић Шака 
Радоња, Марсенић Радована Драгиша, Марсенић 
Бошка Александар, Марсенић Милије Милена, Јо -
лић Петра Милун, Марсенић Драгоја Ђорђе, Мар-
сенић Мила Мирко, Вешовић Шака Душан. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

ЈОЛИЋ АЛЕКСАНДРА РАДОМИР, борац IV 
Пролетерске црногорске бригаде, рођен 1920. го-
дине, погинуо 1944. на Т р и ј е б и н е код Си јенице ; 

М А Р С Е Н И Ћ 

М . Р А Д И С А В 

Ј О Л И Т х 
А . Р А Д О М И Р 

МАРСЕНИЋ МИЛОША РАДИСАВ, борац V Про-
легерске црногорске бригаде, рођен 1924. године, 
погинуо 1944. на Пелевом бријегу; 



МАРСЕНИЋ МИКА МИЉАН, борац VII омла-
динске црногорске бригаде „Будо Томовић", рођен 
1917. године, погинуо 1944. године на Трнову код 
Сарајева; 

МАРСЕНИЋ МИЛОСАВА МИЛОЊА, борац V 
Пролетерске црногорске бригаде, рођен 1919. године, 
погинуо 1944. године на Матешеву; 

М А Р С Е Н И Ћ 
М . М Ц Љ А Н 

МАРСЕНИЋ СТОЈАНА ОБРАД, борац IV проле-
терске црногорске бригаде, рођен 1922. године, по-
гинуо 1944. године у селу Навотин; 

М А Р С Е Н И Ћ 
М . М И Л О Њ А 

МАРСЕНИЋ РАДУНА МИЛИНКО, борац VII ом-
ладинске бригаде '„Будо Томовић", рођен 1925. го-
дине, погинуо 1944. године на Трнову код Сарајева; 

М А Р С Е Н И Ћ 
С . О В Р А Д 

М А Р С Е Н И Ћ 
Р . М И Л Е Н К О 

МАРСЕНИЋ МАЈА МИРКО, борац V Пролетер-
ске црногорске бригаде, рођен 1924. године, погинуо 
1944. код Колашина; 

МАРСЕНИЋ ВУКИЋА БРАНКО, борац IV Про-
летерске црногорске бригаде, рођен 1925. године, по-
гинуо 1944. године на Турјаку код Б о ж а ј а ; 

МАРСЕНИЋ РАДУНА РАДОШ, борац IX удар-
не црногорске бригаде, рођен 1927. родине, погинуо 
1944. године у Морачи; 

МАРСЕНИЋ РАДОВАНА ДРАГИША, борац IV 
Пролетерске црногорске бригаде, рођен 1927. године, 
погинуо 1944. године на Пелевом Бријегу; 



МАРСЕНИЋ БОШКА АЛЕКСАНДАР — Ацо, бо-
рац IV Пролетерске црногорске бригаде, рођен 1923. 
године, погинуо 1945. године, на Сријемском фронту; 

МАРСЕНИЋ МИЛИЈЕ МИЛЕНА, борац IV Про-
летерске црногорске бригаде, рођена 1927. погинула 
1945. године, на Сријемском фронту; 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Марсенић Милоње Радомир, Марсенић Панта 
Мираш, Марсенић Стефана Филип, Марсенић Арса 
Вуксан, Марсенић Милорада Драгољуб, Ракетић 
Марка Рајко, Јолић Томице Миладин, Јолић Мила-
дина Петар, Јолић Милаша Тодорица, Чејовић Да-
нила Деса. 

ПОЗАДИНЦИ РАДНИЦИ И П Р И В Р Ж Е Н И Ц И 
НОП-у 

Марсенић Милоње Величко, Марсенић Мирка 
Радоје, Марсенић Риста Томо, Марсенић Радоша 
Радун, Марсенић Милоње Марко, Марсенић Лека 
Вукадин, Марсенић Маја Миленко, Марсенић Радо-
мира Вељко, Марсенић Милана Владо, Марсенић 
Милосава Радисав, Јолић Дмитра Александар, Мар-
сенић Муша Максим, Марсенић Филипа Даринка, 
Марсенић Милоње Вукић, Марсенић Радосава Ве-
личко, Марсенић Милоша Савета, Марсенић Радо-
ша Радун, Марсенић Радоја Петар, Марсенић Мак-
сима Милена, Марсенић Миливоја Станислава, 
Марсенић Мила Милијана, Марсенић Миливоја Ра -
кита, Јолић Александра Јована, Марсенић Марка 
Мара, Марсенић Драгише Коса, Марсенић Станка 
Јелена, Марсенић Петра Станка, Марсенић Миљана 
Радосава, Марсенић Станише Стана, Марсенић Ра -
доње Илинка, Марсенић Миливоја Радун, Челић 
Луке Мило, Челић Милована Раде, Вешовић Милете 
Милутин. 

ОФИЦИРИ НОР-а 

Марсенић Ива Милош, Марсенић Ива Бошко, 
Марсенић Милосава Милан, Марсенић Милоша Дра-
гољуб, Марсенић Милоша Милисав, Вешовић Шака 
Радоња. 

ОДБОРНИЦИ НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

Јелић Дмитра Александар, Марсенић Муша Мак-
сим, Марсенић Милоша Савета, Марсенић Филипа 
Даринка, Марсенић Милоње Вукић, Марсенић Ра -
доша Радун, Марсенић Радој а Петар. 

ОДБОРНИЦЕ А Ф Ж - а 

Марсенић Милоша Савета, Јолић Александра 
Јована, Марсенић Марка Мара, Марсенић Драгише 
Коса, Марсенић Станка Јелена, Марсенић Петра 
Стака, Марсенић Миљана Радосава, Марсенић Ста-
нише Стана, и Марсенић Радоње Илинка. 

Село Ри јека Марсенића са Навотином имала је 
и делегата за Скупштину АВНО Црне Горе и Боке, 
Милоша Марсенића, као и делегате за конгрес 
УСАОЈ: Марсенић Максима Милену, и Марсенић 
Милоша Савету. 

МИЛОШ МАРСЕНИЋ 

Рођен је на Ријеци Марсенића. Основну школу 
учио је у родном мјесту и у Трепчи. Н и ж у гимна-
зију завршио је у Лесковцу, а вишу у Нишу, гдје 
је касније полагао педагошку групу предмета за 
звање учитеља. 

Послије завршене Учитељске школе постављен 
је као писар општине у Медвеђој код Лебана, срез 
јабланички. Активни је учесник I и II балканског 
рата 1912. године је редов у I комитској чети (Ибар-
ској), а 1913. у чети комитског војводе Вука Попо-
вића код Царевог Села на Овчем Пољу (за вријеме 
брегалничке битке). 

За вријеме I свјетског рата био је комита све до 
1918. године када је постављен за учитеља у Трепчи, 
а касније полицијски писар у Беранама и Рожају . 
Од 1922—1925. године био је учитељ у Врбици и 
Петњици, а од 1925—1927. године секретар школског 
надзорника и секретар Учитељског удружења у Б е -
ранама. 1927. године из политичких разлога је по-
ново премјештен за учитеља у Петњици. Од 1928— 
1932. године учитељ је на Ри јеци Марсенића а од 
1932—1942. године у Трепчи. 

Од 1943. године активно учествује у НОБ да би 
15. новембра 1943. године био вијећник Земаљског 
антифашистичког вијећа народног ослобођења Црне 
Горе на засиједању у Колашину. Исте године био 
је командант мјеста у Лијевој Ријеци, 1944. године 
командант мјеста у Андријевици а 1945. године ко-
месар команде мјеста у Андријевици. 

У августу 1945. године постављен је за начелника 
Војног подручја у Беранама а 1946. године за управ-
ника Дома ратних војних инвалида у Мељинама 
код Херцег Новог. Послије тога је демобилисан и 
стављен на располагање. Среском одбору у Бера -
нама, који га је поставио за учитеља у Петњику. Са 
те дужности је пензионисан 1947. године. 

Одликован је Златном Обилића медаљом за храб-
рост, Споменицом 1912—1913. године, Албанском 
споменицом 1914—1918., Орденом св. Саве V степена, 
Орденом заслуга за народ III и II реда. 

ГОРЊА РЖЕНИЦА 

У Горњој Рженици први су досељени братства: 
Оташевићи, Нововићи. Оташевићи досељени из 
Брскута, Прво у Брзојевице, а након кратког вре-
мена у овом селу. Нововићи из Братоножића а 
Пљанчари из Албаније (Пљона). То је било негде 
око 1737. године. 

Према казивању старих особа та пресељења су 
се вршила постепено из села у село. Нешто касније 
досељено је братство Лаловића са Јаблана. Прво 
били су отсељени негдје у Србији, срез косанчички, 

па како им тамо није била клима повољна, вратили 
су се и насељани су у овом селу. Ова братства су се 
прво доселила. Касније су се насељавали и остала 
братства, тако да их је било уочи II Свјетског рата 
око 18 осамнаест, Село Горња Рженица припадало је 
по Турском влашћу све до 1912. године, од тада је 
у саставу Црне Горе. Тада је и формирана јединица 
у еаетаву Полимског батаљона. 

За вријеме старе Југославије Горња Рженица је 
припадала општини Велика. И ако је постојао при-
личан број братстава у свим претходним ратовима 
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живјели су сложно и штитили један другог од свих 
насртања са стране. 

Како је село дуго било под Турском влашћу, за 
вријеме бив. Југославије се врло мало развијало. 
Услед сиромаштва нико није могао школовати своју 
децу, а уочи II Свјетског рата било је у селу 2 (два) 
средњошколца. Ни они два нијесу припадали на-
предном покрету. 

Припреме за устанак извршене су у Шљиваку 
Марка Филиповића, којим су руководили другови 
Др. Миливоје Крџић и мајор Јанковић. Састанку је 
било присутно приличан број људи, и сви који су 
били обавјештени дошли су на састанак. Новица 
Џудовић, учитељ, се изјаснио против Устанка. 

Касније је оеуђен на смрт од стране НОП-а. 
Остали су били за Устанак. Састанак је завршен 
уочи мрака, постављан је задатак да се у току ноћи 
обавијесте сви остали који нијесу присуствовали 
састанку и да се организује збор на Под Ђељовића. 
Организована је Устаничка чета од три вода. За ко-
мандира постављен је Тома Оташевић, а за коман-
дире водова: Дракуловић Пуниша, Нововић Милич-
ко и Стешевић Божина . . . 

17. јуна, чета је пошла у правцу Челиграда и на 
том положају остала све до пробоја фашистич-
ких формација на Мост код Брезојевице које су 
почеле да пале куће. Чета је на положају била ком-
пактна и није се дешавало неког неслагања него је 
борбеност и дисциплина била на висини. Послије 
пробоја Фаш. формација од Космета, преко Плава 
и Гусиња, устаници су се повлачили са борбом у 
правцу Андријевице. Приликом надирања фашисти 
су палили све куће и остало, тако да је тада у селу 
запаљено 101 кућа. Фашистичка најезда је тада из 
овог села потјерала у логор у Плаво око 140 особа, 
где су остали око 2 мјесеца. Тамо је било малтрети-
рања, премлаћивања, на јвише су страдали глађу. 
Било је и много порођаја, а новорођенчад су уми-
рала. Тада је умрло око 15 дјеце, у логору, и касније 
кад су напустили логор. 

Док су се ове породице налазиле у том логору 
(затвору) муслимани пријатељи НОБ-а су им давали 

храну и ако то није било дозвољено. Породица Јара 
Нововића, Шабовић Амира, и др. Ови људи су по-
магали колико су били у могућности. Послије при-
временог угушења Устанка, устаници овог села 
налазили су се у Шуми, а породице се враћале на 
згаришта у селу. Италијанске страже и Карабиње-
рије су заузеле ранија мјеста, Мурину и др. патро-
лирајући сваког дана кроз село. 

Село је припало квислиншкој Албанији. Албан-
ске и Муслиманске породице биле су напустиле 
своје куће, и налазиле су се на терену Плава и Гу-
сиња. Нико од тадашњих квислиншких власти из 
Плава није упадао у селу све до уочи формирања 
албанске општине (тз. Комуне). У том времену по-
родице су се налазиле на згариштима и почели по-
дизати неке примитивне колибе за склониште. 

Кад су фашистичке власти ријешиле да форми-
ра ју општину и овом селу за терен: Горња Рженица, 
Велика, Машница и Мурина, почели су да шаљу 
своје јединице (Банде) како су их они тада називали 
да обилазе поменуто подручје општине. Тада су 
устаници посакривали оружје и кад је формирана 
онштина негдје око 15. јануара 1942. године, онда су 
се сви сајами легализовали и пришли на своје 
згариште. Послије тога су се вратиле и породице 
Албанаца и Муслимана овога села, које су биле на-
пустиле своје куће за вријеме и послије Устанка до 
формирања општине. Њихове куће су биле неза-
паљене. 

У ово међувријеме, тј. до формирања општине, 
Партиска организација организује читалачке групе 
омладинаца у којима су били укључени омладинци 
из села: Попадић Свето, Војо, Лалевић Радован, 
браћа Радомир, Секуле и Владо Џудовићи и др. 

Кад је формирана четничка организација у цен-
тру Среза, из села је пошла једна групица младића 
њих петорица, и прешла на територију 'коју су кон-
тролисали четници. Ови младићи су били позвати 
у Албанску војску као кадровци, али су се радије 
одлучили да пођу у четнике, него да иду да служе 
кадар у Албанској војсци. Са терена села било је у 
четницима око 15 лица, од којих су два осуђена на 



смрт, један погинуо од стране партизана, а остали 
петорица (младића који су побјегли да не служе 
албанску војску) изгубљени су са четницима и не-
зна им се трага. Неки од ових су се вратили одмах 
послије капитулације Италије, учествовали у пар-
тизанима и били добри борци НОВ-е. Била је ве-
лика пропаганда за одлазак у четнике. Због јаког 
утицаја Партиска организација из Полимља, Чет-
ници нијесу имали већег успјеха. 

У СКОЈ су примљени Поповић Вукашин, Попадић 
Свето, Филиповић Новица, Оташевић Љубо. Ови 
млади људи су били тијесна веза Парт. руководства 
у Полимљу и села у извршавању многих деликат-
них задатака. 

Предсједник општине (Комуне) у селу, Горња 
Ржаница, био је Авдић Авдо, из Гусиња. У почетку 
је био врло дрзак и груб према становништву. Затва-
рао је и премлаћивао људе, малтретирао их на разне 
начине. Доласком његовог сина Авдић Аља, стање 
се сваким даном побољшавало. Аљо се показао као 
добар и напредан омладинац. Вршио је велик ути-
ца ј на свога оца, и у многоме га одвраћао, јер је био 
склон понекад да направи чудо од појединаца. 

Како је напријед речено село је било од више 
братстава, хетерогено, Албанци и Муслимани ж и -
вјели су у својим кућама, јер им нијесу биле запа-
љене. Наставили су да за једнички живе и раде. 
Један добар дио Албанаца и Муслимана, поштено се 
односио према својим комшијама (Црногорцима) 
штитећи их од неких насртаја са стране, у вези 
крвних освета и сл. Није се дешавало да неко неког 
шпија и подвргне га интернирању и др. Било их је 
и заведених да вј еруј у у Фашизам, предвођени не-
ким члановима Фашистичког Косовског комитета, 
као на прм. Ђељовић Цена из Горње Ржанице и 
Имер Малић из Новишића. Ови су имали слијепих 
присталица, ко ји су до кра ја остали вјерни ф а ш и з -
му и тако завршили са животом. Има низ примјера 
да су се држали поштено према НОП-у, и ако 
су формално припадали организациј ама вулнетара 
и сл. 

Лијеп примјер Шабовић Зеке, који је поступио 
поштено, кад су неки родољуби ухваћени и при-

премљени за стријељање, а њему је брат погинуо и 
тога момента био мртав пред кућом. Неки фашис-
тички елементи су дошли код њега и рекли му „ево 
сад Зека да осветиш брата, а он им је одмах одго-
ворио, „Ја мога брата нећу да свећам везаним љу-
дима, јер је он погинуо на фронту, а ко хоће да тако 
ради нека их објеси о свом клину. 

Партиска организација из Полимља, имала је јак 
утицај и на терену Плава и Гусиња, што се позитив-
но одразило и на наше село. Доласком напреднијих 
људи у разним вулнетарским и другим формација-
ма, било је много олакшица по низу питања. Била 
је такође и добра веза наших са тим људима са те-
рена Плава и Гусиња и рад за НОП био олакшан. 
У извршавању многих задатака била је ангажована 
група напредних људи у селу, а истицали су се: 
група Скојеваца, која је била у саставу Скојевске 
организације у Машници, а и осталих је било анга-
жовано као на пр. браћа Попадићи, Џудовићи и 
Главице, Стешевићи Божина и Вука Поповић и тд. 
Група илегалаца која је била на терену села Маш-
нице, имала је везу са добрим дијелом симпатизера 
НОП-а из овога села. Прикупљање хране и другог 
материјала било је организовано преко Трифуна 
Оташевића који је имао свој млин. Пошта је 
ишла преко Машнице. Већина становника овога 
села помагала је НОП, о чему зна ју : Лекић Радован, 
Митровић Сава, (Малом) Милица Пајковић, Добра-
шин и Божидар Зоговић, Стана Крџић и др. Може 
сс- констатовати да је село у току НОР-а остало по-
штено и није се десило неке издаје од стране поје-
динаца, јер већина људи из села је знала гдје се 
налазе илегалци, њихова земуница и сл. и није се 
десило да неко прокаже. 

Капитулација Италије и долазак Немачких једи-
ница на терену, мијења се и политичка ситуација, 
за одлазак људи у Народноослободилачку војску. 
У НОВ-у и позадинским јединицама из овог села 
учествовало је 69 (шездесет девет бораца). Од тога 
погинулих 15 (петнаест). Од 13. јула 1941. до 15. маја 
1945. године пало је 78 (седамдесет осам) жртава 
Фашистичког терора. Доласком друге Далматинске 
прол. бригаде на терену полимља, један дио сељана 

Д Р А К У Л О В И Ћ П У Н И Ш А Т О М О В И Ћ Д У Ш А Н 



села Горње Р ж а н и ц е затекао се на терену села Гра-
чанице. Приликом к а п и т у л а ц и ј е Италије , сви ко ји 
су имали скривено о р у ж ј е у селу, пребацили су се 
на терен Полимља, кога су тада контролисали чет-
ници. Четничка команда је п о к у ш а л а да их органи-
з у ј е и п о ш а љ е у а к ц и ј у у правцу Колашина , ј ер 
тада су надирали Партизани да ослобађају ове к р а -
јеве. Нико од њ и х н и ј е отишао него су организо-
в а л и јединицу од оних к о ј и су имали о р у ж ј е и 
остали ту у селу као нека стража. 

Доласком II Далматинске протелерске бригаде и 
њеним нападом на Сјекирицу, Џемију у правцу 
Чакора , П л а в а и Гусиња њ о ј су се п р и д р у ж и л е 
позадинске јединице. Јединица сељана села Горње 
Р ж а н и ц е комплет са о р у ж ј е м п р и д р у ж и л а се и уче-
ствовала у борби у саставу Друге Далматинске 
бригаде. Далматинска бригада је и з в р ш и л а напад 
на Сјекирицу, Џ а м и ј у у правцу Мокре, Чакора , 
П л а в а и Гусиња, ј едан број сељана села Горње 
Р ж а н и ц е и дио сељана села Велике, организовали 
су у групи да с а ч е к а ј у Партизане и п о в е ж у се са 
њима, н а д а ј у ћ и се да ће ослободити село. Тада су 
Партизани нападали Сјекирицу у правцу Мокре а 
с друге стране Лима Џ а м и ј у у правцу Мали Виситор. 
Организована група родољуба је вид јела да П а р т и -
зани не силазе у село те, у току ноћи р и ј е ш и и 
пребаци се преко Лима с намјером да се повеже са 
јединицама к о ј е су водиле борбу Џами ја Мали виси-
тор. К а д су прегазили Лим и упутили се према 
Виситору, али т а ј пробој су већ заузели банде ву -
ленетарске од П л а в а и Гусиња. П о к у ш а ј и су били 
да се склоне у неко ј пећини „Вучетића К р ш " поред 
самог Лима. Преко дана су их опколили, похватали 
и повезане затворили у једној к у ћ и до ноћи. Б и л а 
је то група од 18 људи. Ч и м је наступио мрак, тако 
везане у ланце и конопце кренули их пут Плава , 
с мотивацијом да их преда ју Команди. К а д су сти-
гли у „Луг Вулевића" одмах су отворили плотунску 
паљбу на њих . Б и о је мрак и врло слаба видљивост, 
те к а к о су к у р ш у м и пробијали људско месо, кидали 
су и конопце, стицајем околности са стрељишта су 
побјегли деветорица, а исто толико остали мртви на 
лицу мјеста. Стри јељани су: Попадић Свето, Л а л е -
вић Душан, Раденовић Новица, Вучетић Никодин, 
Вучетић Никола , Вучетић Павче, Нововић Саво, 
Томовић Никола и Томовић Рагиша. 

Са стрељишта изб јегли: Попадић Александар, 
Томовић Драгољуб, Томовић Реља, Вучетић Радош, 
Зоговић Ново, Раденовић Басо, Раденовић Ново, 
Лалевић Радоња те тако пуким случа јем избјегли 
смрт. К а д се поменута бригада повлачила са терена 
П л а в а и Гусиња све до к в и с л и н ш к е границе — 
К р у ш е в о Зориће, поново су наше село т ј . цијело 
општинско подручје з аузели квислинзи из Плава и 
Гусиња уз помоћ Немаца. Тек тада су наступиле 
тешкоће за ово становништво. Поново је настало 
малтретирање и интернирање. У току зиме 1944. 
године, па даље, насртале су разне балистичке хорде 
са Космета и на разне начине прогањале станов-
ништво. Б и л о је много љ у д и тада пошло из села у 
Партизане , као и на слободну теритодију Среза, те 
остатак тих породица је мучен, интерниран за Пећ 
и Албанију и на разне муке стављан. Сваки напад 
на слободну територију општине низ долину Лима, 
био је грозан за ова села. 

Незапамћени злочин учињен је од стране „Принц 
Еуген дивизије" , к о ј а је била опкољена на терену 
Полимља, те приликом повлачења према Чакору, 
одвојила се једна већа група Есесоваца, упутила се 

у правцу засеока Фиришта, опколила засеок и ску-
пила много ж е н а и д јеце и послије мучења, поку-
ш а ј а силовања ж е н а и др. постријељали. То је било 
27. ј у л а 1944. године. 

Сјутрадан 28. ј у л а 1944. године, такође, оступајући 
према Ч а к о р у моторизација је оступала колским 
путем, а разуларени есесовци су свратили са „Пода 
Ђељовића" у засекок Поље, те исто опколили, по-
х в а т а л и много д јеце и жена , мучили и затворили у 
куће и поубијали а куће запалили. Све побијено је 
бачено у ватру и сагорело, те се ништа касније није 
имало сахранити сем угарци. Тада су запаљене по 
други пут пет кућа . У к у ћ и Александра Попадића 
је упаљена ж и в а и изгорела његова стрина Попадић 
Мара. Н и ј е х т ј е л а да изађе, него је ж и в а горела, јер 
јо ј је у 1943. години стри јељан син Света Попадић, 
те је и р и ј е ш и л а да тако умре. То је био језив слу-
чај . Ето, то је била кобна, на јкобни ја та 1944. година 
за ово село, а нарочито та ј кобни 28. јули, који ће 
се памтити по на јвећем злочину, а посебно за село 
Велику. 

Чим су ослобођени ови к р а ј е в и од стране НОВ-е 
у 1944. години, постављена је и Народна власт. 
У почетку су постављани поједини другови ради 
организовања и снабдјевања војске, тако да је у 
том периоду био одговоран у селу Радомир Нововић. 
К а с н и ј е је изабрана, односно постављена Народна 
Еласт, Сеоски и Општински народноослободилачки 
одбор. 

У том међувремену упала је била нека групица 
четничко-шовинистичких елемената у село и запа-
лила око 20 (двадесет) кућа Албанаца и Муслимана, 
ко је до тада нијесу биле запаљене. Тако да је овом 
паљевином кућа било читаво село попаљено, сем 
што су пуким случа јем остале само 5 кућа . Трагало 
се за овом групом к о ј а је у току једне ноћи запалила 
поменуте куће, а л и се н и ј е могла пронаћи да би се 
кривци строго осудили, ј ер су врло в јешто и на иле-
галан начин то организовали. 

К а к о је ово село било за ври јеме бив. Југосла-
ви је у саставу општине Велика, те је тако и поелије 
ослобођења као и у току рата припадало Велици. 
Постављен је Општински Народноослободилачки 
одбор Велика , као и Сеоски одбор Горња Ржаница. 
У Сеоском одбору изабрани су другови: Нововић 
Бошко, предсједник, Поповић Вукашин, секретар, а 
за чланове: Оташевић Благоје , Лалевић Радоња и 
Ж и в а љ е в и ћ Вучко. 

За члана Општинског НОО Велика из села иза-
бран је Дракуловић Пуниша. 

Сеоски одбор је вршио дужност све до избора 
Уставотворне Народне скупштине у јесен 1945. го-
дине у ратном еаставу. Неки другови су и касније 
бирани у Народну власт, као на пр. Поповић Вука-
ш и н и Нововић Бошко. 

Тек послије ослобођења ових к р а ј е в а у току 
формирања Народне власти формирана је и Партиј -
ска ћ е л и ј а на терену Општине. Ћели јом је руково-
дила другарица Деса Зоговић, рођена Шошкић. Да би 
се рад о јачао на терену Срески комитет К П Ј у Ан-
дријевици, у фебруару 1945. године одлучио да дру-
гове Оташевић В у к а ј л а и Филиповић Новицу, по-
влачи из Комског одреда и упути' на овај терен. 
Такође, истом одлуком упућен је и Вуко Поповић, 
ко ји је тада био на дужности комесара чете код 
Команде мјеста у Плаву . Рад Партиске ћелије био 
је по јачан доласком именованих другова на терену. 
Филиповић Новица изабран је за руководиоца 



Омлад. организације на терену општине. Оташевић 
Вукајло и Поповић Вука у Општинском Народно-
ослободилачком Одбору. 
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Рженици, земљорадник. Погинуо децембра 1944. го-
дине, као водник у 8. Црногорској бригади на Срем-
ском фронту. 

ТОМОВИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен 1928. године, зем-
љорадник. Био је командир чете у 5. Црн. прол. бри-
гади. Погинуо код Колашина 1944. године. 

П Е Т Р О В И Ћ 
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ЏУДОВИЋ Ф. СЕКУЛА, рођен 1916. године, зем-
љорадник. Борац 4. Црногорске прол. бригаде. Поги-
нуо 1944. године на Боркову (Србија). 

ЏУДОВИЋ МИЉАН, рођен 1913. године, земљо-
радник. Борац 2. Далматинске бригаде. Заробљен и 
стријељан 1944. године у Пећи. 

ЏУДОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 1927. године, зем-
љорадник. Борац 4. Црногорске прол. бригаде. Поги-
нуо код Прибојске бање 1944. године. 

ОТАШЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен 1928. године, 
земљорадник. Борац 5. Црногор. прол. бригаде. По-
гинуо 1944. године код Трнова. 

СТЕШЕВИЋ БОЖИНА, рођен 1920. године. По-
гинуо 1944. године. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Вујошевић Гаша, Вучевић Павле, Вучевић Ма-
рица, Јокић Милосава, Ивановић Марија, Ивановић 
Илија, Ивановић Милија, Лалевић Душан, Лалевић 
Пољка, Лалевић Даница, Лалевић Љубица, Лалевић 
Милијана, Лалевић Милан, Лалевић Радмила, Ла-
левић Радисав, Лалевић Милорад, Лалевић Милева, 
Лалевић Радосав, Лалевић Драгољуб, Лалевић Вла-
димир, Лалевић Величко, 

Нововић Саво, Нововић Василије, Нововић Љу-
бица, Нововић Ружица, Нововић Рака, Нововић Јас-
на, Нововић Милунка, Нововић Милка, Нововић 
Сенка, Нововић Вучеља, Нововић Ц. Рака, Нововић 
Вукман, Нововић Стамена, Нововић М. Рака, Ново-
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вић Милијана, Нововић Р. Момчило, Нововић Спа-
соје, Нововић Радунка, Нововић Анђа, Нововић Р. 
Рака, Нововић Милисав, Нововић Филип, 

Оташевић Коста, Оташевић Вуко, Оташевић Ма-
рица, Оташевић Војо, Оташевић Милосава, Оташе-
вић Мирко, Оташевић Станојка, Оташевић Батрић, 
Оташевић Видосава, Оташевић Драгица, Оташевић 
Трифун, Оташевић Александар-Леко, Оташевић 
Милева, Оташевић Мира, Оташевић Лепосава, Ота-
шевић Зорка, 

Попадић Светислав, Попадић Мара, Попадић А. 
Роса, Попадић А. Невенка, Попадић В. Роса, Попа-
дић Рака, Попадић Боса, Попадић Драгица, Радено-
вић Новица, Раденовић Вулка, Раденовић Раба, Ра-
деновић Добрашин, Раденовић Драгутин, Раденовић 
Ранко, Рашовић Вуко, Рашовић Милица, Џудовић 
Саво, Томовић Симона. 

ОФИЦИРИ 

Оташевић Зарије Чедомир, Оташевић Боја Јован, 
Оташевић Михаила Петар, Оташевић Вука Вукајло, 
Попадић Радована Александар, Поповић Мирка 
Вука, Нововић Новице Милан, Нововић Илије Мило-
рад, Томовић Мирка Рајко, Лалевић Радоње Радо-
мир, Поповић М. Величко. 

ОДБОРНИЦИ НОО 
Нововић Бошко, Поповић Вукашин, Оташевић 

Благоје, Лалевић Радоња, Живаљевић Вучко, Дра-
куловић Пуниша, Оташевић Вукајло, Поповић Вука. 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ 
Оташевић Б. Јован, Ивановић Н. Божина, Попо-

вић М. Вука, Нововић Н. Милан, Попадић Р. Алек-
сандар, Томовић М. Душан. 

ПОПАЉЕНЕ КУЋЕ 
Прије рата у Горњој Рженици било је 105 кућа. 

У току рата запаљено је од стране непријатеља 101 
кућа. Од тога 81 црногорска и 20 муслиманских. 
Остале су незапаљене само 4 куће (куле). Биле су 
грађене од камена па су теже гореле и успјели су 
мештани да их спасе (угасе ватру). Без крова над 
главом остало је 476 чланова породице. 

Обрадили: 

Оташевић Рајко, 
Оташевић Батрић, 
Оташевић Јован, 
Ивановић Божина, 
Лалевић Милован, 
Нововић Војин, 
Поповић Вуко. 

НЕКА СЈЕЋАЊА ИЗ РАТА 

Био сам борац IX Црногорске бригаде од њеног 
формирања, 1. априла 1944. године. Хтјео бих да се 
потсјетим и истакнем неке моменте ове јединице, 
ко ји су ми остали дубоко у сјећању. 

Бригада је формирана у Горњој Морачи, Драго-
вића Поље. Након формирања, бригада је добила 
покрет и заузела положај око Подгорице. Први ба-
таљон је био на положају Биоче, Регаме—Вежеш-
ник, а остали на терену Куча. Ту смо остали око 
дванаест до петнаест дана, не могу тачно утврдити. 
Након тога уследила је офанзива Немаца и Четника 
из Подгорице на наше положаје . Давали смо јак 
отпор, те нијесу Нијемци и њихови сателити мзгли 
да макну из Блока. Тек трећи дан смо били прину-
ђени да се повлачимо без притиска, јер су неприја-
тељске снаге надирале од Мојковца, па јединице из 
Куча и около Подгорице морале су да се повлаче 
да не остану у обручу. Повлачили смо се са борбом, 
јер чим су осјетили да се повлачимо, онда су нава-
љивали на нас, те се повлачили у правцу Вјетер-
ника, Лијеве Ријеке, тј. лијево преко села Птича за 
Морачу. Кад смо стигли непосредно пред село Птич, 
ту су нас пресјекли четници који су надпрали од 
Врмоше и заузели ово село и брда са десне стране. 
За нама нападају четници, а са лијеве стране су 
Платије и неприступачно, те смо се нашли потпуно 
у обручу. 

Ова руља четника која је заузела положаје и 
г.ресјекла нас, лармају као и по обичају, „куда ће те 
сад Мошова копилади и разне друге псовке. Наш I 
Батаљон, чији је командант био Стево Драговић, а 
комесар Мићун Јанковић, био је на челу и ми смо 
требали да извршимо продор. Муниција нам је била 
понестала, нарочито за митраљезе, па смо скупљали 
од бораца и колико-толико снабдјели митраљезе. 
Оруђе је распоређено. Група бомбаша пришла под 
само село, те само се очекује моменат за продор. 

У овој припреми размишљао сам да ће та ј наш про-
бој бити много тежи него што је испало. Терен је 
био брисан и било је танког снијега, а удолина куда 
се мора пробијати незгодна, те то посматрано са 
борбеног гледишта није било лако. Но, то моје гле-
диште испало је сасвим другачије. 

Како рекох све је распоређено и дао се знак за 
паљбу, те митраљесци унакрсно по селу, онда група 
бомбаша, код првих кућа бацише бомбе, а онда из-
вршимо јуриш. Када је та четничка руља почела 
да б јежи изгледало је то као кад вуци ударе у овце 
н разгоне их. Онда развијемо бочне патроле, поски-
дамо их са брда и тако колона продужи у правцу 
међуречја—Морача. Нико нам не когибе, сем кувар 
рањен и убијен коњ који је носио кухињске казане. 

Нијесам дотада био у директној борби са самим 
четницима, те тада сам видио каква је то неоргани-
зована руља и да нас партизана доста једна тројка 
да раетјера њих десетина и више. Ово ми је остало 
у дубоком сјећању јер од тога момента сам увидио 
шта значи бити један војник НОВ-е и никада ме 
није могао забринути ниједан моменат тешкоћа које 
су наилазиле. К а д човјек увиди и увери се у праву 
борбу, коју је водила наша Партија и НОВ-а, онда 
човјек сваког часа постаје пун снаге, енергије и ре-
волуционарности и никаква сила га неможе упла-
шити да неиде напријед. 

Касније у току лијета када је напала Немачка 
дивизија „Принц Еуген", низ долину Лима, дјелови 
наше III Дивизије налазили су се на положају око 
Андријевице, а дијелови друге Српске прол. бри-
гаде на терену Полимља. Ова Немачка кажњена 
експедиција доста јака и наоружана, као и подпо-
могнута сателитима од Космета, Плава и Гусиња, 
надирала је у правцу Андријевице, Берана итд. 
Наше снаге су биле мале да се одупру и тако смо 
се борбом повлачили. Наш први батаљон и остали 
дијелови бригаде повлачили су се у правцу Треш-
њевика, ка Лиси, а II Српска бригада низ долину 



Лима у правцу Берана. Кад смо заузели положај на 
Лиси изгубили смо везу са II Српском бригадом. Са 
овог положаја на Лиси двогледом смо угледали неку 
војску на врховима Јеловице. То је прилично вели-
ка раздаљина. Тада ме је позвао замјеник коман-
данта бригаде и постави ми задатак да пођем још са 
два друга, извиђача и пођем на Јеловицу те ухва-
тимо везу, рачунајући да је то II Српска бригада, 
која се повлачила са наше десне стране низ Лим. 
При поласку нашли смо једног цивила као водича 
да би пронашли пречице преко шуме и стигли брже. 
Када смо прешли шуму и приближавали брду Јело-
вице, гдје је била чистина и угледали неке непо-
знате партизане те им се јавимо, на неколико од-
стојања и кажемо да смо партизани IX Црногорске 
бригаде, а они нама да су партизани десете К р а ј и ш -
ке. Кад смо чули такав глас за тренутак смо стали 
зачуђени гдје сад овдје Краишници. И даље сам 
стајао забезекнут и зачуђен а они опет идите ка 
нама браћо Црногорци. Радосно и са великим узбу-
ђењем смо појурили једни другима, грлили се и љу-
били другарски и братски. Тој нашој радости није 
било кра ја , немогу то да опишем. Након тога упу-
тили се у Штаб бригаде, те поднесмо извештај који 
сам добио од Штаба наше бригаде. Они такође, на-
писаше нешто сасвим кратко, а усмено нам испри-
чаше да пренесемо нашем Штабу. Рекоше нам да 
они марширају за Србију, па узгредно сврате и по-
могну нам да се ова Немачка дивизија војнички 
разбије, те и осујети њено напредовање. Такође 
објаснише да ће се у рану зору извршити општи 
иапад у правцу Чакора, Плава и Гусиња итд. 

Поздравили се са њима и пошли назад ка нашем 
штабу. Радосно смо се враћали, а они нас једва че-
кали, тек кад стигосмо и обавјестисмо да смо се 
повезали са јединицама II Ударног корпуса X К р а -
јишком бригадом порадоваше се и дизали су нас на 
руке. 

Сјутрадан је извршен напад на поменуту Не-
мачку формацију од стране II Ударног корпуса и 
осталих наших јединица, те је војнички разбијена 
и опкољена на уском простору у Горњем Полимљу. 
Наш I батаљон и Штаб бригаде, послије борбе око 
Андријевице и ликвидације пресечених Нијемаца 
код „Малог крша", упутио се и заузео положај на 
Омору код Сјекирице. Овдје су вршене припреме да 
се у току наредне ноћи, односно у рану зору са свих 
страна нападне опкољена Немачка формација. Томе 
подухвату смо се порадовали и једва чекали да се 
крене у напад у да се та немана ликвидира. 

У току исте ноћи када је требало извршити при-
прему да се у зору изврши напад, јединице II Удар-
ног корпуса су се повлачиле од Плавна и Гусиња и 
то великом брзином правац Р о ж а ј е и за Србију. На 
положајима су остали само дјелови наше треће ди-
визије и овај подухват је обустављен, па се није ни 
покушавало нападати. Опкољена дивизија се одмах 
почела повлачити према Чакору. Како су наше једи-
нице порушиле мост на Мурини, а они су направили 
прИмитивни дрвени по самој води и моторизацију 
пребацивали и кретали се пут Чакора. Ми смо то са 
положаја на Сјекирици нервозно и тужно посма-
трали, док су нас и са тог положаја потиснули да би 
осигурали оступницу пут Чакора. 

Одмах након тога позвао ме је заменик коман-
данта бригаде и поставио ми задатак да узмем још 
три друга, извиђача бригаде и пођемо у правцу 
села Г. Ржанице и Велике да би бар приближно до-
знали за снагу Немачке формације, која се повлачи, 
наоружање, моторна возила и сл. Препирао сам се 

за моменат са командантом да је група од четири 
друга велика и да се теже пробити преко фронта и 
убацити у позадину. Није помогло, јер наређење је 
предпостављеног и мора се поштовати. Пошли смо и 
покушали да се пребацимо код Приједора на два 
мјеста, али како је Немачка заштитница била густа 
нијесмо могли прећи, него сам два друга одмах вра-
тио са извештајем у Штаб бригаде. Остали смо ми 
двојица и у току ноћи, тј . пред саму зору се преба-
цили између Сјекирице и Штитне главе, јер је ту 
проређена заштитница и лоше смо се провукли и 
сашли у село Г. Рженицу. Силаском у село видио 
сам грозан призор. Разуларени Есесовци напра-
вили су прави масакр и тешки злочин над станов-
ништвом. Поубијали жене и дјецу, палили куће, 
бацали у ватру и правили невиђене злочине. Почели 
у Криваче, кра ј села Машнице, поубијали породице 
Милије Крцића запалили кућу и продужили пут 
Г. Ржанице. Затим у засеок Фиришта па засеок 
Поље и даље уз Велику. 

Моментално село бјаше пусто док је још био 
дан. Само се чу јаше њихова послиједња заштитница 
на „Поду Ђељовића" и по неки пуцањ, у правцу 
села. У току ноћи сретао сам се са неким људима 
избјеглим од овог масакра, очевидаца те трагедије, 
те причаху те муке које су фашисти правили над 
недужним становништвом овога села Велика. У за-
сеоку Фиришта, лешеви у кућама и около а у за-
сеоку Поље куће запаљене и све побијено бачено у 
ватру и ту само угарци од дјеце и жена. Очевидац 
Драгиња Ра јковић: прича како је избјегла смрт са 
својим дјететом. У штали Лалевић Радоша су ску-
пили много дјеце и жена и ту их поубијали. Кад су 
кренули да пуцају у њих Драгиња је бацила у јасле 
дјете и покрила га својим тјелом. Куршуми су их 
мимоишли случајно, а остало све побијено. Бандити 
су запалили шталу и отишли. Када је пламен дошао 
до врата она је зграбила дјете и појурила кроз ватру 
и у кукуруз, те спасила дјете и њу. Такође је у засе-
оку Фиришта к а ж е очевидац Милева Зоговић: бан-
дити који су ту убијали гледала је како је један 
Есесовац ухватио Стамену Нововић, која је била 
трудна и покушао је да је силује а она се одупрла 
и он ју је убио на прагу од куће. 

Ето то су неки моменти ове трагедије, који су ми 
остали као бол у души, јер сам се десио и очима 
видио та ј невиђени злочин, па ми то стоји урезано 
у незаборавном сјећању. И дан данас ми стоји бол, 
како немогосмо успјети да ликвидирамо ту фашис-
тичку неман, него их пустисмо да се повлаче и на-
праве трагедију. 

На кра ју да напоменем још један моменат који 
ми је исто тако остао у с јећању и одушевљавао ме 
је стално, па и дан данас. Када је поменута Немачка 
формација била опкољавана, II Батаљон наше IX 
бригаде био је напао од моста Бандовића, поврх 
варошице Андријевице, у току ноћи и пресекао 
оступницу једном дјелу поменуте јединице. Пред-
постављало се да их је било око 350 и ушанчили се 
на положају „Мали Крш". У рану зору тј. у току 
ноћи, два батаљона IX бригаде и допунски батаљон 
штаба корпуса потпуно их је опколио. Цео дан се 
водила борба и једва смо их ликвидирали. Давали 
су страшан отпор по тројица у шанцу, два кад по-
гину тек трећи се предаје. У току дана један део се 
ипак пробио из обруча и упутио се пут Злоречице и 
Превије. Наше засједе су биле свуда постављене и 
сви су ликвидирани. Ето то ми је остало у дубоком 
сјећању. 

Вуко Поповић 



ПЛАВ И ГУСИЊЕ 

Општа обиљежја подручја 

Плав и Гусиње, као насељена мјеста, имају своју 
вишевјековну традицију. Историјски споменици и 
рударске ископине који и сада постоје на овоме те-
рену, остаци старих гробља и цркава, за које је 
неизвјесно колико су Грчка, односно римска, као 
и последње ископине водоводне мреже која је про-
лазила испод садашњег Гусиња, указују да је живот 
на овом терењу био формиран још прије доласка 
Словена у ове крајеве. 

Сматра се да се Плав и Гусиње први пут спо-
миње у писаним документима и хрисовуљама из 13. 
и 14. вијека када је овај кра ј припадао манастиру 
Дечани и другим манастирима око Призрена.1) Ме-
ђутим, у Летопису попа Дукљанина из XII вијека 
спомиње се мјесто „Гусенио", за које се сматра да 
се односи на данашње Гусиње. До таквог закључка 
дошли су и неки познати истраживачи и историчари 
(Професор Костић и Фрањо Рачки).2) У доба вла-

' ) Д е ч а н с к е х р и с т о в у љ е — ш т а м п а н е у Д р ж а в н о ј 
ш т а м п а р и ј и у В е о г р а д у 1880. г о д и н е — с т р . 39, 42 и 115. 

2 ) П р о ф е с о р К о с т а К о с т и ћ : Н а ш и н о в и г р а д о в и н а 
ј у г у Б е о г р а д , 1922. с т р . 78. 

П л а в с а о к о л н и м с е л и м а 

давине Р а ш к е ови су кра јеви били дио будимске 
нахије. 

У вријеме доласка Турака у ове крајеве 1445. 
године, живот је у њима био развијен. На то ука-
зу ју сачуване турске архиве из којих се види да 
је приликом првог пописа становништва 1485. године, 
од села Грнучара код Гусиња до Луга код Андри-
јевице живјело 1.157 домаћинстава. 

Према подацима Костића, Плав се спомиње 1435. 
године одакле „Плављани иду у Скадар по со". Он 
даље пише: „У 16. веку Плав се помиње као мјесто 
на друму, којим су Млетачка пошта и курири ишли 
од Котора у Цариград. Тада и у 17. веку, Плав је 
био добро насељен предео, из којег су ишли и за 
три дана стизали у Котор дуги каравани (покат-
када 200 коња) натоварени вуном, житом, сиром и 
воском". 

„Ту трговину су спречавале Клименте својим 
упадима у Плав, а да би то омели, Турци 1612. го-
дине, подигоше на граници Климентској тврђаву 
Нови град". 

Почетком 18. вијека, након протјеривања Кли-
менте из ових крајева, центар нахије преноси се у 
Гусиње и од тада се она назива Гусињска нахија, 



која је била организована као каза и имала статус 
округа. О овоме говори и једна турска салнама из 
1882. (1291) у којој стоји: „Гусиње је сједиште казе , 
има три хана, 60 дућана и три џамије. Тамо се из-
рађују и неки текстилни производи који се продају 
пијачним даном сваког четвртка. Плав је прилично 
велико село ове казе. Има 272 куће, један хан, 20 
дућана и двије велике џамије".3) У Народној енци-
клопедији Југославије је записано: „Гусиње је ва -
рош у Црној Гори, на граници према Албанији, на 
отоку Врује у ријеку Грнчар. Има око 600 домова. 
Становници су по вјери већином Муслимани. Од 

Г у с и њ е 

Гусиња се шири плодно и пространо поље к Плав-
ском језеру. Окружено је високим планинама и има 
сштру климу".4) А у „Политици" у рубрици — Да 
ли знате пише: „За вријеме дуге турске владавине 
Гусиње је извесно вријеме било центар нахије, поз-
нато по извозу стоке и сточарских производа. Сто-
чарство и земљорадња су и данас главне привредне 
гране овог краја".5) 

Први писани и сачувани документи о становни-
штву ових кра јева заснивају се на турским поре-
ским књигама, тзв. тефтерима. Најстарији сачувани 
званични докуменат датира из 1485. године. Тада је 
Плавска нахија имала 15 села са 1.157 уписаних 
становника. Етничка структура становништва није 
у том попису посебно евидентирана, али примјеном 
научне методе на бази назива имена и њиховог 
филолошког корјена, дошло се до одређених закљу-
чака, који у основи да ју реалне и прихватљиве 
односе етничке структуре. 

Примјеном ове методе Универзитет у Тирани 
објавио је 1971. и 1972. године, студију Селами Па-
лаха, према којем је у том периоду претежан дио 
становништва у овом кра ју био словенског порјекла, 
а његова етничка структура је била:6) 

— Словена 1.088 домаћинстава или 94,0"/о 
— Шиптара 13 домаћинстава или 1,2°/о 
— Породице које 

према имену 
могу бити и 
једно и друго 56 домаћинстава 4,8°/о 
а ) Д р Х а с а н К у л е ш и и д р Х а с а н Ј и п н е п К о г и г а п о р ! 

— П е р п а р и м и 1) 1967. с т р . 102. 
4 ) Н а р о д н а е н ц . С р п с к о - Х р в а т с к а - С л о в е н а ч к а I кн>. А — X . 
! ) П о л и т и к а „ Д а л и з н а т е " 7 . с е п т е м б р а 1972. г о д и н е . 
« ) С е л а м и П у л а х а : С т у д и м и х и с т о р и к 1/1972. Т и р а н а 

с т р . 68. 

Тако релативно висока насељеност ових крајева, 
поред повољних услова за живот, претпоставља се 
да је последица насељавања једног дијела старог 
спрског становништва на подручју Косова након 
Косовске битке, обзиром да су Турци у ове крајеве 
дошли знатно касније (1445. године), те да су таква 
кретања имала утицај и на етничку структуру ста-
новништва, где је претежан број становништва био 
словенског поријекла. 

У свом опису Скадарског Санџака Которанин 
Маријан Болица 1614. године, спомиње, поред Плава 
и Гусиња још 7 насељених мјеста у којима је ж и в ј е -
ло 569 домаћинстава са 1.287 војника и то:7) 

Гусиње 100 домова 237 војника 
Досађо (Досујђе) 80 домова 190 војника 
Трепча (Мартиновиће) 70 домова 157 војника 
Град (претпоставка 

Заграђе) 68 домова 140 војника 
Крушево 50 домова 110 војника 

А) Подручје Гусиња 368 домова 827 војника 

Рибаши 90 домова 220 војника 
Ивановићи 45 домова 100 војника 
Комарани 37 домова 73 војника 
Јовино (Војно село) 29 домова 60 војника 

Б) Подручје Плава 201 домова 460 војника 
УКУПНО 569 домова 1.287 војника 

У односу на турски попис из 1485. године, према 
евидентираним мјестима и селима нема битних раз-
лика, мада је ипак уочљиво одређено опадање ста-
новништва. Међутим, разлика између једног и дру-
гог приказа су у степену обухватности, обзиром да 
у приказу Болице нису садржана села: Велика, 
Ржаница, Мурина, Горња Слатина, Луге, Улотина, 
Носхиа и Иврарха Гиранзхи. 

Истраживања кретања становништва указују да 
је старо становништво Плава и Гусиња у току 
17. века ишчезло, било да се одселило у познатим 
сеобама Срба, било да је изгубило у борбама са К л и -
ментима, који су тада насилно заузели ове крајеве, 
или је изумрло од куге и осталих болести. У сваком 
случају садашње становништво у огромној већини 
населило је ове крајеве отприлике прије 250 година, 
јер се од тог периода и национална структура ста-
новништва битно мијења. 

У периоду 1906—1908. године, према приказу који 
једао Јован Цвијић „У плавској области има 27 села, 
варош Гусиње и варошица Плав и у њима свега 
1807 кућа са 23.108 душа или 12—23 душа на једну 
кућу. Половина кућа (50,7®/о) долази на Србе право-
славне и потурчењаке: али православних има 
208 кућа или 10,14%, а остало су потурчењаци. Другу 
половину становништва чине мехамедански Арбана-
си и незнатан број мухамеданских цинага"8) 

У овом периоду Муслимане словенског поријекла 
називали су Турцима, на основу религиозне припад-
ности. Тада Турака сеп пет породица, у овим к р а ј е -
вима није било. Да би се разликовали од Турака из 

7 ) М а р ј а н В о л и ц а К о т о р а н и н : О п и с С а н џ а к а С к а д а р -
с к о г о д г о д и н е 1614. — П р и к а з Ш и м е Љ и љ и ћ а у Ј у г о с л о -
в е н с к о ј а к а д е м и ј и з н а н о с т и и у м ј е т н о с т и — к њ и г а X I I — 
— З а г р е б 1880. г о д . — с т р . 183. 

8 ) Ј о в а н Ц в и ј и ћ : О с н о в и з а г е о г р а ф и ј у и г е о л о г и ј у — 
С р п с к а а к а д е м и ј а — Б е о г р а д 1906. г о д и н е . 



Анадолије, Муслимани су их називали „Теркеши-
ма". Тиме би исказали разлику између себе и Осман-
лија. „У највише случајева, а нарочито од стране 
Турака-Османлија и Албанце и Муслимане, који су 
говорили српскохрватским језиком, називани су 
„Бошњацима". 

Разграничење између Албаније и Црне Горе по-
чело је још 1914. године, и тек 1922. године, коми-
сија је поновд формирана. На челу комисије био 
је италијан, са чином пуковника, а у комисији је 
била заступљена и Француска. Југославију је за -
ступао и генерал Јовановић, а Албанију Колон-Паша 
(син Сулејман Паше). Предсједник комисије итали-
јан нескривено и пристрасно је заступао интересе 
Албаније, односно Италије. У комисији је дошло до 
неслагања и она је због тога привремено прекинула 
рад. Основни спорни проблем је био предио Врмоше, 
која је историјски и географски одувијек била у 
саставу Плаво-Гусињске општине, куда је пролази-
ла позната саобраћајница од Котора, преко Подго-
рице, Куча и Гусиња за Дечане, Призрен, Скопље, и 
Истамбул, али која је касније насељена Албанцима 
(Климента). 

Поред комисије су као сведоци наступила два 
свештеника манастира Дечани, која су, на бази 
средњовековне документације и турских тапија до-
казали да је Врмоша првенствено била манастирски 
посјед и да је као такав касније уступљен Плаву 
на употребу (и данас постоји мјесто које се назива 
Плавска Врмоша). Са Албанске стране као главни 
свједок појавио се велепосједник Дед Цок који је 
доказивао да су Плављани уступили Врмошу ради 
двије дуговане крви Климентима. Комисија је наста-
вила са радом 1924. године, и извршила разграни-
чење. 

Једном броју радника из први ратова и првог 
светског рата, ондашње власти, жељеле су да их 
населе на територији Плава и Гусиња. Формиране су 
аграрне комисије, које су добиле задатак да се један 
део земље одузме од имућних Муслимана и 
Албанаца. 

Приликом пописа становништва подручје Плава 
и Гусиње, са Великом имало је 4 општине а посебно 

је третирано као Плаво-Гусињски крај , који је имао 
10.292. становника, односно 8.337 становника без Ве-
лике и то: 

Општина Гусиње 
Општина Плав 
Општина Војно село 

3.541 становништва 
3.370 становништва 
1.426 становништва 

Национална структура становништва 1921. године 
била је:8) 
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Муслимани 2.424 2.211 1.021 6 5.662 55,1 
Срби 657 1.097 303 1.833 3.890 37,7 
Албанци 460 62 102 116 740 7.2 

Укупно 3.541 3.370 1.456 1.955 10.292 100,0 

Десет година касније — 1931. године, Плав, Гу-
сиње и Војно село имали су: 1630 кућа и 1.872 дома-
ћинстава, са 10.615 становника, од којих су 52,7°/о 
били мушкарци а 47,3% жене. Новица Поповић10) је 
био типични представник власти Краљевине Југо-
славије коју је заступао, било као полицијски писар 
или ш е ф испоставе. Његова је прва „заслуга" што је 
1925. године срушио мунаре џамије у Плаву, а сам и 
џамију минирао. Формирао је позната крстарећа 
одјељења, која су злочиначки убијале недужне гра-
ђане а лешеве остављали у потоцима и јамама. Оста-
ла је у немилим сјећањима његова лозинка и дирек-
тива крстарећим одељењима: „Да ти не умакне, да 
га не доведеш". 

" ) К р а љ е в и н а Ј у г о с л а в и ј е : О п ш т а д р ж а в н а с т а т и с т и к а 
— П о п и с с т а н о в н и ш т в а од 31. I . 1921. г о д . — С а р а ј е в о , 
Д р ж . ш т а м п а р и ј а 1932. 

10) Н о в и ц а П о п о в и ћ с е п р и ј е р а т а и с т а к а о у б о р б и 
п р о т и в к о м у н и с т а . У т о к у Н а р о д н о о с л о б о д и л а ч к о г р а т а 
ј е д а н о д п о з н а т и х п е т о к о л о н а ш а , к о ј и ј е о р г а н и з о в а о 1944. 
г о д . д а Н е м ц и и Б а л и с т и з а п а л е ц и о Ш е к у л а р — н е к о л и к о 
с е л а и а к о ј е и с а м б и о и з Ш е к у л а р а . 
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Тешка иронија овог кра ј а и тога времена управо 
је била да је Новица Поповић биран за народног 
посланика захваљујући првенствено гласовима 
Плаво-гусињана. Он је виновник на јпрљавијих зло-
чина у Плаво-гусињској области. Типичан представ-
ник овога кра ја кафеџија Хамо Мулић (познат као 
Хамко), вјешто је тактизирао између Новице Попови-
ћа и Ђорђије Ћулафића . Када је ухваћен у ситуацији 
и присиљен да се изјасни за кога је, одговорио је: 
„Мило ми је да добије Новица, а жао ми је да изгу-
би Ђорђије"! Главни сурадници Новице Поповића 
били су: у Плаву Шабан бег Реџепагић и Шемсо 
Феросић, а у Гусињу Саљо Никочевић. 

Решавање „аграрног питања" поверено је Љубу 
Вуксановићу11) У периоду 1941—1945. године, као по-
знати петоколонаш и издајник црногорског народа и 
један од најистакнутијих четничких организатора у 
Васојевићима починио је велике злочине. Прогла-
шен је за ратног злочинца 1945. године. 

Плав и Гусиње до 1941. године 

Не могу се правилно и цјеловито схватити усло-
ви под којима се развијала Народноослободилачка 
борба на овом терену а да се прије не у к а ж е на 
неке врло значајне појаве које су егзистирале у току 
Н О Б - а и битно утицале на развој ситуације на 
овом терену. 

Прије свега треба истаћи да је беговска породица 
Шабанагића, око 20 година управљала цјелокуп-
ном лимском долином све до Полице, да је била 
експонент турске владавине у очима краљевима и 
да је имала своје посебне интересе, који су је довели 
у отворену и непоштедну борбу са Васојевићима, у 
њиховој борби за своју слободу. Међутим, свако 

» ) Љ у б о В у к с а н о в и ћ ј е ј е д н о в р и ј е м е б и о п р е д с е д н и к 
к в и с л и н ш к е в л а д е . Љ у б о В у к с а н о в и ћ к а о с а р а д н и к о к у -
п а т о р а и с т а к а о с е к а о џ е л а т п р о т и в р о д о љ у б а у А н д р и -
ј е в и ц и и о к о л и н и . К а д а с у ч е т н и ц и у с п ј е л и д а у б и ј у 
Б р а н к а Д е л е т и ћ а и Б а ј а Ј о ј и ћ а . Љ у б о В у к с а н о в и ћ ј е 
„ ч а с т и о " ч е т н и к е д а ј у ћ и и м с т о т и н у л и т а р а р а к и ј е д а п и ј у . 

уопштавање је погрешно па и поистовјећивање Ша-
банагића са народом Плава и Гусиња, који је огром-
ном већином, у доба турске владавине, имао трет-
ман тзв. нефера, а бегови су их назвали „Шопови-
ма" као што је исто тако погрешно поиетојечивати 
народ Васојевића са политиком књаза и краља 
Николе и појединих његових главара и бригадира. 

Последица таквих односа су тзв. „Полимска во-
јана" Бој на Новишћу и отпор Плава и Гусиња да 
се спроведе чл. 20. Берлинског уговора12). И са једне 
н са друге стране остале су тешке успомене из тог 
периода. А онда је од фебруара до маја 1913. године, 
дошло до тешког обрачуна, у којем је према званич-
ним подацима Краљевске владе на Цетињу тада 
стријељано 530 Муслимана и Албанаца, а остали су 
избјегли такву судбину јер су пристали да привреме-
но пређу православље. На интервенцију великих 
сила накнадно је дата слобода вј ероисповј ести, и 
скоро сви Муслимани вратили су се у Ислам. 
Кра јем 1915. године и почетком 1916.13) године, Му-
слимани и Албанци Плава и Гусиња братски су се 
поњели према једном батаљону српске војске, који 
је ту остао да чува отступницу и отпратили га преко 
Климента за Скадар, као и према Црногорцима који 
су били ту насељени после 1912. године, које су на ј -
прије чували у својим кућама, а затим, из опкољеног 
Гусиња пребацили до Липовице.'4) 

Након пробијања Солунског Фронта, прије него 
што су резуларне јединице стигле у ове крајеве, 
Муслимани и Албанци из Плава и Гусиња склопили 
су споразум са командиром комитске организације 
Бошком Дуричанином и за једнички ослободили 
Плав и Гусиње 2. X. 1918. године, и разоружали 
Аустро-Угарску војску која се кретала од Богиће-
вице према Подгорици. У тим борбама заробљен је 

1!) Б е р л и н с к и м у г о в о р о м П л а в и Г у с и њ е п р и п а л и с у 
Ц р н о ј Г о р и . 

" ) П р и ј а в а С р е с к о г к а п е т а н а М и л и в о ј а Д р а г о в и ћ а б р . 463 
и п р е с у д а к р а љ е в е к о г в о ј н о г п р и ј е к о г с у д а б р . 2 о д 
9. I I I . 1918. г о д . 

" ) Н е о б ј а в љ е н и п р и к а з С т а н к а В у ј о ш е в и ћ а „ Н а ш е 
р о д о с л о в љ е " . 
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комплетан батаљон непријатељске војске од 700 вој-
ника и 17 официра. Заплијењена су 4 митраљеза и 
сва комора. Погинуло је 15, а рањено 17 непријатељ-
ских војника. „Са наше стране, како пише Бошко 
Ђуричанин, погинула су 4 муслимана, 2 православ-
них и 8 рањених"15). 

Међутим, када је српска војска стигла у Пећ, 
неки Плавски главари, уплашили су се за своју ко-
жу, јер су проиграли повјерење. Николе Пашића 
и уништили његову покретну имовину, коју им је, 
приликом бежања оставио на чувању. Њима се при-
дружила и група Плавогусињских главара, занеше-
њака, који су мимо воље народа организовали отпор 
и супротставили се уласку српске војске у Плав и 
Гусиње. Неки су чак пошли низ Руговску клисуру 
да „ослобађају" Пећ. Након неке врсте Плаво-
гусињске аутономије Српска и Црногорска војска 
крећу на Плав и Гусиње да ту такозвану аутономију 
силом сруше. Дато је одобрење војсци да 3 дана ради 
шта хоће. Била су то 3 дана безвлашћа. Скоро сво 
становништво Плава и Гусиња емигрирало је у 
Скадар, гдје је остало више од 2 године. Тада настаје 
период комитовања и тоталне животне несигурности. 
Након две проведене године у емиграцији огромна 
већина становништва вратила се у своје опустошене 
домове и отпочела живот изнова, без икаквих поли-
тичких и људских слобода. Мањи број остао је у 
емиграцији у Албанији (и управо они, након април-
ског слома долазе са црним заставама и црним ко-
шуљама са осветничким и шовинистичким парола-
ма и постају носиоци раздора у овом крају). 

У таквој ситуацији формирана је власт краљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца, која је са великим не-
поверењем и мржњом гледала на Муслимане и 
Арнауте и створила им неподношљиве услове. К а ж е 
се да је Плавогусињска котлина кра ј у који су се 
људи кроз историју радо насељавали, а исељавали 
само силом, и тешка срца. Ипак, знатан број дома-
ћинстава иселио се је за Турску, в јерујући да ће им 
тамо бити боље, а робовским радом у андолским пу-

" Ј И з д н е в н и к а Б о ш к а Ђ у р и ч а н и н а . 

стињама чезнули су за својом родном грудом и прије 
времена умирали, јер нијесу могли да се прилагоде 
клими и условима живота. 

Мијењали су се начелници, предсједници и по-
сланици, по оној народној „Мурат сјаши, а Курбег 
узјаши, док дорату отворише садна". Иронија овог 
кра ј а је управо у томе да је за свог народног посла-
ника управо бирао Новицу Поповића, заклетог не-
пријатеља Муслимана, Црногораца и Албанаца, који 
је до лактова окрвавио руке. Када је Пуниша Рачић 
опалио метке на Радића у Народној скупштини он је 
такође био посланик овога краја . Новица Поповић 
се демагошки представљао као човјек који није Ва-
еојевић и који ж е л и да заштити Муслимане и 
Албанце од Васојевића, а у ствари је, као што је 
познато и као што се показало, био једна изразито 
мрачна личност која је максимално служила сваком 
непријатељу народа и противу народа. Народ овога 
кра ја изгубио је био вјеру у самог себе и савијао је 
шију како су то од њега тражили командири ста-
ница и сви полициски писари. 

Из тога периода значајно је скренути п а ж њ у на 
два догађаја: а) Разграничење са Албанијом на сек-
тсру према Гусињу коријенито мијења положај Гу-
сиња јер му се прекида природна веза према Под-
горици и истовремено затвара пут који је од Котора 
за Призрен и Скопље вјековима служио људима да 
међусобно одржавају везе и да размјењују своја 
добра. То је урађено актом комисије за разграниче-
ње. Ово је, поред осталог један од основних разлога 
који је условио тотално заостајање и опадање овога 
кра ја и његово враћање у тоталну заосталост. Пре-
напрегнути су економски разлози и интереси. Кра -
љевска влада није нашла за сходно да овом пробле-
му поклони ма какву пажњу и за њу је првенствено 
било од интереса да добије манастир Св. Наум на 
Охридском језеру и исцрпила све своје могућности. 
Комисија за разграничење била је састављена од 
представника Велике Британије, Француске, Италије 
и Јапана. При томе, када је решавано ово иодручје 
нису се директно ангажовали, већ су га препустили 
делегату Италије, који је очито био пристрасан на 

Д Р А К У Л О В И Ћ Н . В Е Л И М И Р , п у к о в н и к Д Р А К У Л О В И Ћ Н . Р А Д О М И Р Ш А Х М А Н О В И Ћ А Л И Л , п о р у Ч Н И К 



Р Е Џ Е Б А Г И Ћ М . Х У С Е И Н , 
п р е с е д н и к Н О О П Л А В 

Р А Ш О Х О Т , к о м а н д а н т к о м а н д е 
м ј е с т а Г у с и њ е 

Д Е Д У Ш Е В И Ћ С . А В Д И Ј А 

штету ондашње краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 
Предетавник Италије, уз учешће делегата из Алба-
није незнатног феудалца Дед Цока, који је и непо-
средно био заинтересован да се граница постави све 
дубље према Гусињу (тражили су чак и Гусиње), и 
гхуковника М. Јовановића који је заступао краљеви-
ну Срба, Хрвата и Словенаца донијели су одлуку и 
границу поставили на Вјетернику на домаку Гусиња 
(око 5 километара удаљености). У народу је остало 
вјеровање да је Дед Цок успио да поткупи представ-
ника Италије, па и пуковника М. Јовановића. Ово 
је увјерење је потенцирано након з'авршетка рада 
комисије када је пуковник М. Јовановић илегално 
емигрирао у Италију. 

б) Аграрно питање било је присутно и на овом 
терену. Аграрне комисије почеле су свој рад још 
1913. а наставили су га у новој краљевини. Знатан 
број заслужних ратника и породица желио је да се 
насели у овај крај , а могућности за то није било. 
Аграрне комисије добиле су задатак да их створе. 
Секвестриране су земље оних који су се иселили за 
Турску и Албанију. При томе су проблеми посебно 
потенцирани на тај начин што се под појмом исеље-
ника третирала и одузимала и земља њихове родби-
не која је остала ту да живи. У највише случајева 
радило се о сиромашним домаћинствима. Према 
томе, аграрно питање на овом терену у својој суш-
тини, постало је политичко питање. Тим су још 



више потенциране међусобне супротности и мржња, 
која се конкретно одразила и на 1941. годину, јер 
одмах након уласка Пранк Цаља и његове „војске" 
из Врмоше, први акт и акција била је одузимање 
таквих, а под тим појмом и других земљишта и кућа 
које су држали насељеници Црне Горе и враћала 
их Муслиманима и Албанцима. При томе су одузи-
мана и она земљишта која су у предратном периоду 
била предмет купопродаје или која су радом насе-
љеника култивисана и 'припремљена за обраду. Ко-
лико је овај проблем био сложен за подручје Плава 
и Гусиња види се и из чињенице да је одмах након 
ослобођења наше земље (1946. године), Црногорска 
Народна скупштина донијела посебан закон од 
4 члана којим је правно регулисано ово питање 
искључиво на подручју Плава и Гусиња. 

У таквој ситуацији, ничу нове снаге на подручју 
Плава и Гусиња које радикално руше старе конзер-
вативне односе и међусобне раздоре и који једини 
спас виде у братству-јединству. Зуферу Мусићу 
стријељан је отац фебруара 1913. године, као све-
штеник, зато што је одбио да се насилно крсти. Зу -
фер је пошао новим путем и кроз Македонију, 
Косово и посебно у овом крају, доследно се борио за 
братство и јединство. Напредна омладина Плава и 
Гусиња пошла је путем напредне антифашистичке 
омладине Југославије. 

Занатлије и шегрти и незапослени младићи, а 
онда средњошколска и студентска омладина, која 
се школовала и истовремено напајала напредним 
идејама у гимназијама у Пећи, Подгорици и Бера-
нама и великој Медреси у Скопљу. Београдски уни-
верзитет, скопски и други факултети и Медреса у 
Скопљу постали су расадници напредних људи који 
су као напредни људи проносили идеје социјализма. 

Уочи другог Светског рата било је око 100 шко-
лованих омладинаца са територије Плаво-Гусињске 
општине. Највећи број од њих је прихватио Соција-
листичке идеје. У току НОБ-а (рата) велики број 
људи млади борци и истакнути Родољуби као што 

су: Бећо Башић, Урош Џудовић, Хајро Шахмано-
вић, Цветко Турковић, Ј у с у ф Реџепагић, Вуко Тур-
ковић, З у ф е р Мусић, Ђуро Лончаревић и други. 

Прве форме организованог дјеловања на терену 
Плава и Гусиња 

У првим зачецима револуционарне активности на 
овом терену, није било ни услова, ни потребног 
искуства за неко чвршће организовање. Тако су прве 
форме организовања и организованог дјеловања 
резултирале из договора и осјећаја оних другова 
који су се са факултета и школа враћали својим 
дсмовима. 

Основне почетне форме биле су културне при-
редбе, излети, фудбалска друштва, соколске органи-
зације и мобе. На овим активностима дошло је до 
првог организованог повезивања са радничком и 
сељачком омладином. Први пут омладинци који су 
се придружили средњошколској и студентској омла-
дини у Гусињу били су Аљо Хот, Вешо Дракуло-
вић, Хусо Лаличић, Перо, Голуб и Гавро Лончаре-
вић, Миливоје Фолић, Божидар Горић, Перо Вуче-
вић, а међу сеоском омладином Ранко Ћулафић . У 
Плаву је био Милован Љутић, који је постао члан 
класних синдиката у Крагујевцу. Културне приред-
бе које су сваке године организоване и одржаване у 
Гусињу и у Плаву имале су посебно одабран, про-
грам, у којем су максимално кориштене могућности 
политичког дјеловања. У уводним поздравним гово-
рима обично су наступали већ познати о оформљени 
марксисти-револуционари. Долазио је повремено и 
познати револуционар из Полимља Бранко Делетић. 
Иступали су Вуко Турковић, Секуле Секуловић 
и други. Поред поздравних говора, политички дио 
програма био је садржан у „Врапцима", у којима је 
обрађивана спољна и унутрашња политичка ситу-
ација. Културни дио програма био је такође посебно 
одабиран са јасно израженом њеном оријентацијом 
и најбољим дјелима из наше књижевности са па-
триотским опредељењима. Излети на Зелетину, на 
Лимском мосту, на Алипашиним изворима и осталим 
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мјестима, на којима је такође припреман политички 
програм, као и рад у футбалским тимовима, били су 
посебно уепјешне акције напредне омладине ча овом 
тсфену: Соколска организација, иако је у врховима 
била режимски оријентисана, у нашим условима 
била је прва форма окупљања и организовања на 
овом терену, које су од напредних снага кориштене 
за јединствено дјеловање на линији братства и једин-
ства. Мобе су биле посебне форме организованог дје-
ловања омладине овога краја . Због екстремног 
дјеловања првих протагониста — марксиста на овом 
терену, били су и сувише изоловани од широких на-

В У Ч Е В И Ћ 
Д Р А Г И Ц А 

предних маса, у првом реду од сеоске омладине. Да 
би им се приближили организовано су ишли на мобе 
код најсиромашнијих сељака приликом окопавања 
кукуруза и сличних пољопривредних послова. 

Прве партијске ћелије и активи СКОЈ-а 

За Плав и Гусиње надлежно партијско руковод-
ство био је Мјесни комитет за срез Андријевички. 
Партијска организација у Срезу функционише од 
1935. године. Најистуренија партијска организација 
према Плаву и Гусињу била је партијска ћелија у 
Улотини, која је била бројна и врло солидно органи-
зована. Она је, као таква, била задужена и одгова-
рала је за рад на терену Плава, Гусиња и Велике. 
Међутим, формирање партијских организација на 
овом терену дошло је касније. 

Прва партијска ћелија основана је јануара 
1941. године, а бројила је три члана, и то: Милија 
Милачић је био радник, који је живио у селу Пепи-
ћа, 9 км. удаљено од Плава. Божо Чађановић, био је 
сељак из села Брезојевица. 

Вуко Турковић је био познати и прекаљени рево-
луционир из Војног села и он је као такав и прије 
тога међу комунистичком омладином овога кра ј а 
прихватан као један од истакнутих комуниста. Друг 
Милачић је исто био прекаљени комуниста. Обзиром 
на близину организације у Улотини он је био посеб-
но погодан као спона и веза са овим крајем. Ускоро 
затим из Петроварадинског затвора пуштен је Хајро 

Шахмановић и он је тада примљен и прикључен 
овој партијској ћелији, тако да је она и након напу-
штања Партије од друга Чађановића, бројила 
3 члана. 

За име Ха јра Шахмановић везан је и први при-
мјерак историје СКП (б) на овом терену. Било је то 
1938. године, када је у Плав уишла једна група 
Француза, који су као туристи обилазили Плав. Са 
једним од њих Хајро се посебно спријатељио и не-
посредним контактом упознали се као марксисти-
-револуционари. Годину дана након тога, љета 
1939. године, на Хајрову адресу стигла је комплетна 
историја СКП (б) на српскохрватском језику. Прет-
поставља се да је то онда био једини примјерак у 
Срезу. Како к а ж е друг Вуко Турковић „Она се врло 
кратко вријеме задржала код Шахмановића, јер чим 
су за то сазнали другови из Полимља узели су је и 
каеније из ње преписивали и умножавали поједине 
главе". 

Уочи самог шестоаприлског рата у Партију је 
примљен и друг Цветко Турковић, који је такође за -
једно са Хајром био у затвору, тако да је ова ћелија 
до доласка студентске и средњошколске омладине 
бројила 4 члана. Поред рада на марксистичком обра-
зовању, партијска ћелија се у том периоду посебно 
истакла у организовању слања протестних теле-
грама за распуштање концентрационих логора и у 
прикупљању материјалне и новчане помоћи за Пар-
тију, како к а ж е друг Турковић „Највећи износ у 
Срезу прикупила је била ова партијска организаци-
ја", иако је у том моменту била најмлађа партијска 
ћелија у Срезу. 

Почетком маја 1941. године, након што су у овај 
кра ј дошли комунисти и скојевци са факултета и 
средњих школа, на овај терен, по одлуци Мјесног 
комитета К П Ј за Срез андријевички формиране су 
две партијске ћелије, и то: 

Партијска ћелија за терен Плава и Гусиња у са-
ставу: Ђуро Лончаревић, за секретара ћелије; Бећо 
Башић, Вуко Турковић, Ха јро Шахмановић, Цветко 
Турковић, Ј у с у ф Реџепагић. 

Ова партијска ћелија имала је и 4 кандидата за 
члана Партије и то: 

Емин Реџепагић, Ба јрам Метовић, Милован Љ у -
тић и Цвето Прашчевић. 

А скојевци су били: Ибрахим Реџепагић и Ибра-
хим Ганић. 

На терену Гусиња Ђуро Лончаревић је формирао 
актив СКОЈ-а у којем су обухваћени слиједећи дру-
гови: 

Аљо Хот, Џафер Нинкочевић, Божидар Гарић, 
Исак Лаличић, Аљо Никочевић, Џафер Никочевић, 
Реџеп Милић, Милан Остојић, Мустава Мемић. 

У овом саставу дјеловале су партијске ћелије и 
активи СКОЈ-а све до Тринаестојулског устанка. 
Поред њих, у току 1940. године, организовано су 
радили у организацији народне омладине у Вели-
кој медреси: Осман Чевић, Рамо Водопић, Хусо 
Омерагић, Аљо Хаџиаљевић Аљо Авдић, Омер 
Реџеповић. Поред ове активности која се непо-
средно одвијала на терену Плава и Гусиња, знатан 
број припадника антифашистичке борбе са подручја 
Гусиња, радио је и организовао се на другим те-
ренима. , 

Са подручја Гусиња израстао је један од органи-
затора комунистичке Партије Црне Горе, Богдан 
Вујошевић, рођен је у Гусињу. Ту је живио једно 
вријеме, а онда је учећи и студирајући пошао од 
Цетиња до Париза. Тамо се упознао са Јованом То-



мачевић и учествовао у првом формирању кому-
нистичке партије Црне Горе. Био је први секретар 
организације комуниста у ондашњој Подгорици: 
Као апотекар прешао је на рад у Улцињ, где је 
са Бошком Стругаром био један од организатора 
Партије на овом терену. Стријељан је од стране 
Италијанског окупатора 9. јануара 1943. године, и 
бачен у Бојану. 

Душан Костић је из Плава. Ту је проводио мла-
дост и ђачке и студентске ферије. Овај наш познати 
књижевник и добитник многих награда постао је 
револуционар у предратном периоду и доста времена 
своје активности спроводио је у Плаву и његовој 
околини. 

Дракуловић Вешо, обућарски радник из Гусиња, 
првовремено је боравио и радио у Подгорици. Тамо 
је, још као шегрт приступио Урсовим синдикатима 
и укључио се у Црногорску народну омла,дину да 
би већ 1938. године, постао члан СКОЈ-а . Његова 
активност упоредо се одвијала и на подручју Гуси-
ња, све до 1941. године, када је ступио у Зетски 
партизански одред и наставио револуционарни пут 
све до кра ј а рата. 

На овом терену живио је и радио Чедо Ћулафић, 
који је у својој раној младости истјеран из беранске 
гимназије као комуниста и у Гусињу, од стране по-
лиције, као такав стално третиран и контролисан. 
Због тога је, код људи овога кра ј а када би се спо-
менуо комуниста, мисао била првенствено усмјерена 
на Чеда Ћулафића . Био је бескомпромисан и по-
носан. Поносио се као комуниста и марксиста. Био 
је омиљен, нарочито код омладине. Био је најбољи 
футбалер у Гусињу. Имао је изврсног смисла за 
цртање. Велики број омладинаца први пут је видело 
слике Маркса и Енгелса, које је он нацртао и држао 
преко цијелог зида у својој соби. Био је велики и 
искрени поборник братства и јединства, посебно у 
свом крају . Бавио се проучавањем историје овога 
краја , упознао је психологију и карактер људи и 
врло поштено и коректно их приказивао. Чедо је 
стално живио у Гусињу, а студентска омладина, која 
је о марксизму и комунизму прво чула од њега, прим-
љена је у Партију или СКОЈ на факултетима и 
школама, гдје је партијска организација нормално 
радила. 

Љубо Поповић је рођен у Гусињу. Ту је провео 
дјетињство и школске дане и распусте. Члан СКОЈ-а 
постао је још 1938. године. Као такав је прошао 
затворе у Петровграду (Зрењанин) и у Београдској 
главњачи. Много је допринео у оријентисању своје 
свештеничке породице за Народноослободилачки 
покрет. У Гусињу је посебно запажен као органи-
затор организовања антифашистичке омладине у 
добровољачке јединице за вријеме шестоаприлског 
рата. 

Није мали број радничке и средњошколске омла-
дине са овог подручја, која је у ратним формама 
дјеловала у антифашистичким акцијама прије рата, 
а 1941. године, на позив КПЈ , сврстала се у редове 
устаника у разним подручјима земље. Споменуће 
се само они који су били на јвише запажени, као 
што су Ранко Ћулафић , ко ји је, непрекидно, сваког 
1. ма ја од 1938. до 1941. године, истицао црвену за-
ставу на врховима Забодишта, ту су Вујо Лазовић 
и Бранко Антовић из Плава, Секуле Секуловић, 
Бошко Вековић, Перо Вучевић, Лончаревић Перо 
и Вуља, Гошковић Саво, Цвета Поповић, Гарић Бо-

жидар, Јазовић Јован-Јова, Радош Цудовић, Драго 
Ђуричанин, Властимир Кнежевић, Мићун Новиче-
вић, Хусо Лаличић и други . . . 

Плав и Гусиње од устанка до побједе 

Један део муслиманског становништва Плава и 
Гусиња није оплакивао пропаст старе Југославије, 
али су почели да страхују од онога што ће доћи 
послије тога. Посебно су страховали да ће бити пљач-
ке и међусобних разрачунавања. Обијени су бога-
тији магацини хране, одјеће и муниције. Пушака, 
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пушкомитраљеза и митраљеза било је довољно да 
се сво становништво до зуба наоружа. Митраљези 
су се налазили по улицама и баштама и са њима су 
се играла дјеца. Пуцало се и шемучило на све 
стране. 

И прије и поелије капитулације старе Југосла-
вије, Пета колона ни је мировала. У Плаву је д је -
ловао шпијунски центар којим је руководио доктор 
права Еуген Зорати који је у Плаву захваљујући 
Новици Поповићу добио посебан статус. Након к а -
питулације њега није више било у Плаву. 

У Гусињу је д јеловала Пета колона под руко-
водством католичког свештеника Фра Пјетра Дави-
да, који је дошао из Сјеверне Албаније да „врши 
вјерске обреде", а када је у Гусиње ушла Итали-
јанска војска, на челу колоне ишао је до тада, 
скромни Фра Пјетра, али не више у свештеничкој 
одјећи, већ у униформи официра — капетана ита-
лијанске војске. 

Прије доласка италијанске војске, Пета колона 
је припремила долазак у Плав и Гусиње ф а ш и -
стичке организације из пограничног албанског села 
Врмоше. На челу те колоне био је Пранк Цаље 

Пранк Цаље је имао чин мајора фашистичке 
Италије и био је познат као племенски првак К л и -
менте. Мјесне власти у Плаву и Гусињу, које су до 
тада вјерно служиле режимима старе Југославије 
и посебно Новици Поповићу, брзо су се прилаго-
диле новој ситуацији у новим условима, и претво-
риле се у заступнике „Велике Албаније". Долазак 
Пранк Цаље у Плав и Гусиње требало је на неки 
начин да покаже, ако не симпатије, а оно бар ло-
јалност новом господару и припреми припа јање 

Плава и Гусиња „Великој Албанији". 



Власт и моћ Пранк Цаље, без окупаторске војске, 
била је сувише мала за Плав и Гусиње, који су већ 
до зуба били наоружани. Због тога је сазван збор 
племенских првака са тежњом да се Пранк Цаљо 
прихвати као ослободилац. Настало је в јећање и 
колебање, али је Пета колона била добро и вјешто 
организована. Међутим, и поред тога, тада је устао 
познати гусињски првак Рашо Хот, који ее отво-
рено супроставио доласку Пранк Цаља и на таквом 
компромису око припа јања „Великој Албанији". 
„Ми смо окупирани и нека окупатор уопостави власт 
мимо и без нас. Нама није потребан никакав Пранк 
Цаље", биле су ријечи овог познатог првака, који 
је вјерно испољавао жељу и осјећање већине Гуси-
њана. Али, Рашо Хот је био немоћан. Галамом и 
виком букача и петоколонаша постигнута је сагла-
сност за долазак Пранк Цаља, коме ће се препу-
стити уопостављање власти у Гусињу и Плаву. Тако 
су одлучили и Плављани. Овај примитивни и непи-
смени и веома заостали горштак, који је фанатично 
проповиједао фашизам и велике албанске претен-
зије под заштитом Дучеа и Емануела, ушао је са 
заставом фашистичке Албаније у Плав и Гусиње 
прије доласка италијанског окупатора. Са општин-
ског балкона одржао је говор на албанском језику. 
„КипоИ Бисе, ВипоН 8ад1рипја е та1е" ( Ж И В И О Дуче, 
жив јела Велика Албанија), викао је са балкона 
Пранк Цаље, којег ускоро позваше „Пранк пашом" 
и којем почеше да п јева ју пјесме и да се такмиче 
да га воде од гозбе на гозби. Подилазећи Мусли-
манима и Албанцима, Пранк Цаљо је вјешто при-
ступио спровођењу познате латинске пословице 
„завади па владај" . 

За то јавно -позива Муслимане и Албанце да се 
свете Црногорцима и Србима за оно исто што су 
учинили прије рата разни главари с једне и са друге 
стране. Он позива Муслимане и Албанце да запо-
сиједају земљу коју су им одузеле аграрне комисије 
и судови. 

Клицу раздора и шовинизма коју је убацио и 
почео да развија Пранк Цаље, развијао је даље 
Бето Пљава, који је у својству официра фашистич-
ке полиције у Тирани, дошао у Плав и Гусиње 
заједно са Плаво-Гусињцима који су емигрирали из 
ових кра јева 1919. године, и који су примили албан-
ско држављанство и тамо жив јели све до капиту-
лације старе Југославије. Међу њима су се посебно 
истакли Ризо и Шабо Феровић. Политику Пранк 
Цаља, Бејто Пљава и Риза Феровића подржавала 
је тадашња власт у Плаву и Гусињу на челу са 
Шемсом Феровићем и Саљом Никочевићем. 

У планинске предјеле Плава и Гусиња почеле 
су да долазе комите из Сјеверне Албаније, са под-
ручја Гаша и Краснића, као организована војна 
јединица која не улази у села и градове, јер је стра-
ховала од италијанске одмазде. Они су, за вријеме 
шестоаприлског рата, у позадини нападали итали-
јанске постаје и након тога се одметнули у шуме. 
Партијска организација у Плаву покушала је да 
ступи са њима у контакт и да им понуди сарадњу 
у борби против италијанског окупатора. Међутим, 
Ха јро Шахмановић и Емин Реџеповић, који су по-
шли на разговоре, једва су успјели да се врате, јер 
овим комитима није било стало до борбе против 
окупатора, већ су тражили и чекали прилику да се 
рехабилитују и докажу своју вјерност окупатору. 
Као организована војна јединица, спремна на пљач-
ку и убијање усмерила се на борбу противу црногор-

ског народа и као таква постала један од елемената 
тешке ситуације на овом терену. 

Партијска и скојевска организација у Плаву и 
Велици развили су широку активност да демаски-
ра ју и разобличе лажну и хушкачке планове Пранк 
Цаља, Бе јта Пљава, Риза и Шаба Феровића, Саља 
Никочевића и оних који су их слиједили. 

Борба против фашистичког окупатора на овом 
терену посебно је била праћена борбом против шо-
винизма и раздором између Муслимана и Албанаца, 
с једне стране и Црногораца и Срба с друге стране. 
То је био главни задатак Плаво-Гусињских кому-
ниста. 

Међутим, њихове су могућности биле мале. По-
дивљале страсти нису се могле обуздати јер су снаге 
окупатора, Пранк Цаља, Плаво-Гусињске емигра-
ције, домаће реакције, сјеверно албанских ба јрак-
тара и комите, које су се са њима удружиле у један 
фронт, биле сувише јаке. 

Онда је дошла директива да се оснивају герилски 
одреди. Директиву је пренио делегат Мјесног коми-
тета К П Ј за срез Андријевички, Драшко Вукић, 
ондашњем партијском руководству овога краја , дру-
гу Ђуру Лончаревићу. Директива је пренета 16. јула 
1941. године. Милачић је пошао у Велику да тамо 
формира одред а Лончаревић је пошао у село Бре-
зојевице, гдје су га према договору чекали остали 
чланови партијске ћелије Плава. 

У Брезојевицама 16. јула основан је одред. Вуко 
Турковић је добио задатак да иде у Војно село, да 
формира одред. Договорено је да командир буде 
ЦЕјетко Турковић. У Гусиње је 16. јула стигао Ј у -
суф Реџепагић и преко породице Ђура Лончаревића 
и успоставио контакт са Џафером Никочевићем, као 
и Мустафом Мемићем. Ј у с у ф је саопштио: Ђуро 
Лончаревић се неће више враћати у Гусиње, а пар-
тијска веза биће убудуће Јусуф. Било је то око два 
сата прије мрака. Те ноћи Ј у с у ф се из Плава пре-
бацио преко Лима за Брезојевице и више није било 
услова да се врати у Плав и Гусиње. 

Уочи тринаестојулског устанка на ужој терито-
рији Плава и Гусиња (без Велике, Мурине, Ржанице, 
Машнице) организовано је радило седам чланова 
партије и три кандидата за чланове партије, десет 
скојеваца, са још два пута толико блиских сарад-
ника који су себе сматрали комунистима иако 
нијесу били организовани. 

Поред емиграције из Албаније и Пранк Цаља, 
спустиле су се и дотадашње комите који су постали 
ударна снага окупатора и реакција против устанка. 
Дошли су Гашани, Краснић, Шаљани и други. Ту 
су били њихови барјактари. Плав и Гусиње дожи-
вљава нову трагедију. Малобројно Црногорско ста-
новништво, ненаоружано, највећим дијелом старих 
и изнемоглих, који нијесу никоме били ништа ду-
жни, доживјели су да плаћа ју рачуне за које нијесу 
криви. 

Највећи број Муслимана, нарочито у Гусињу, био 
је против ма какве освете над својим сусједима и 
пријатељима. Али, дошле су до и з р а ж а ј а друге 
снаге, умјесто разума надвладала је објест и анар-
хија. Слуге окупатора наоружане до зуба ишле су 
од куће до куће, „у лов на Црногорце", да их оти-
мају из муслиманских кућа гдје су се склонили и 
да их побију. Било је већ касно да се спријечи оно 
што се дан-два при је тога није схватило и што се 
могло спречити, и што чак, ни поједини главари 
нијесу могли вјеровати да се може десити. У Плаву 
је убијено око 40 а у Гусињу око 13 грађана црно-



горске националности. Ипак на јвећи број Црногор-
ског становништва је спашен. Из Гусиња је, на 
ослобођену територију пребачено око 200 Црного-
раца, који су жив ј ели у Гусињу. 

Срески комитет Партије се нашао у ситуацији да 
брани ослобођену територију и од оних са којима 
није желио сукоб и да истовремено обуздава нара-
сле шовинистичке страсти које су вјешто подгрија-
ване од дотадашњих властодржаца. Комунисти су 
се упорно борАли да, умјесто међусобних обрачуна 
борбу усмјере противу окупатора, као главног не-
пријатеља. Није било лако остати на висини, са-
чувати лик комунисте и борити се против окупато-
ра на линији КПЈ-у . У Плаву и Гусињу, реакција 
и конзервативци, прогласили су своје „комунисте" 
„издајницима" које треба из корјена уништити, а 
црногорски шовинисти — четници, називали су их 
„Турским шпијунима" и организовали акције да их 
ликвидирају. Колико је Срески комитет партије у 
овом тешком моменту био доследан и на висини, 
показује проглас који је тада послат Муслиманима 
и Албанцима на територији Плава и Гусиња, у којем 
је поред осталог стајало слиједеће: 

•и 
„Не насједајте када вам фашистички официри 

говоре да смо ми ваш непријатељ, а не они, да смо 
ми криви за ваш тежак живот и положај и за све 
ваше патње у старој Југославији, а не владајућа 
буржоазија, да вам ми сада доносимо пустош и па-
љевине тј . ко је су направили наши очеви и браћа 
1912 и 1919. године, али не по њиховој вољи, већ 
по заповјести њихових господара и са одређеним 
циљем, ко ји је донио много зла и недаће не само 
вама, него и нашој браћи и очевима. Вештачку ство-
рену мржњу између Срба и Муслимана распиривали 
су непријатељи и наши и ваши, и њу окупатор хоће 
да искористи по цијену свега, да би се учврстио у 
нашој земљи и односио наша блага и све што је 
наше односио у своју домовину с оне стране мора". 

Реакција Плава и Гусиња спријечила је да о 
овом прогласу народ буде обавјештен. 

Послије угушивања устанка Бећо Башић, Јусуф 
Реџепагић, Ха јро Шахмановић и Ба јрам Метовић 
пребацили су се на територију села Трепче гдје су 
били заједно са Ђуром Лончаревићем, који је као 
делегат Среског комитета К П Ј радио тада на том 
терену, заједно са Михаилом Лалићем, у Требачкој 
партијској организацији. Послије два мјесеца, Бећо, 
Јусуф, Ха јро и Ба јрам добили су директиву од Сре-
ског комитета да се врате у Плав и да тамо орга-
низују партијски живот. Дошли су у Плав и у стро-
гој илегалности покушали да организују живот код 
својих на јближих. Услови за рад били су исувише 
тешки, па су привремено морали да се пребаце на 
Косово. Бећо Башић и Хајро Шахмановић укључи-
ли су се у партијски рад у Пећи. Јусуф Реџепагић 
је преузео партијску технику у Косовској Митрови-
ци, а Ба јрам је отпутовао за Нови Пазар. Тамо се 
већ налазио и Емин Реџепагић, који је добио пар-
тијски задатак да организује партијски рад у Но-
вом Пазару. Међутим, то су била само привремена 
решења. Послије два мјесеца, у Плав се управо 
вратио Ј у с у ф Реџепагић. Он је требао да испита 
могућности за долазак осталих другова. Ускоро 
су дошли Бећо, Ха јро и Бајрам. Јусуф је, још прије 
њиховог доласка већ успоставио контакт са Скојев-
цима на терену и организована активност је осјетно 
појачана. Успостављене су везе са Среским коми-
тетом К П Ј у Андријевици. 

Једне децембарске ноћи, пред свануће, Вулен-
тери су наишли и на Јусуфа Реџепагића, Ха јра 
Шахмановића и његовог брата Бе јта кад су се ови 
враћали са састанка са Вуком Турковићем. Плав 
је опкољен и сви чланови партије похватани. Са 
њима је затворен и Ибрахим Ганић који је био 
Скојевац. Послали су их за Шеремет — кулу у 
Пећи а затим у злогласни Тирански затвор. Шеремет 
— кула у Пећи био је познати затвор, (пећка глав-
њача) у којој су комунисти тучени и злостављани. 
На терену Плава и Гусиња тада су остала само че-
тири СКОЈ-евца, (Џафер Никочевић, Аљо Хот, Му-
стафа Мемић и Аљо Никочевић). У међувремену, 
вратио се и Исхак Лаличић. Остала средњошколска 
и студентска омладина отишла је на студије или у 
Приштинску гимназију, док је један број другова 
отишао за Косовску Митровицу. Другови који су 
отишли у Приштинску гимназију приступили су 
организованом раду у школи. Тамо су организо-
вано радили, Осман Чекић, Аљо Хаџиаљевић, Аљо 
Авдић и Реџеп Мулић и други. У Косовској Митро-
вици боравили су Хусо Омерагић и Рамо Водопи-
гић, који су такође тамо сарађивали са народно-
ослободилачким покретом. Из Косовске Митровице 
су тада интернирани као комунисти Хасо Лешња-
нин и Мустафа Реџепагић. 

Долазак четника на власт у Лимској долини 
битно је утицао на измену расположења у Плаво-
-Гусињској котлини и на приближавању становни-
штва овог к р а ј а народноослободилачкој борби. 

* 

* * 

Павле Ђуришић је од Италијанске команде тра-
жио да му се дозволи да он са својим четницима, 
изврши „чишћење" територије коју контролишу 
вулентари. Међутим, то му није успјело. Вулентари 
су добили да изврше претрес територије и они су 
то учинили. 

У земуници изнад Машнице не само да су ж и в ј е -
ли герилци, него су држали и партијска саветовања. 
Герилске групе са подручја Машнице, Мурине и 
Велике могле су готово легално да се крећу по 
Машници и Велици. 

Пранк Цаље из Врмоше нуди помоћ четницима 
за борбу против Муслимана из Плава и Гусиња. 

Између четника у Васојевићима и Албанских 
фашиста у Сјеверној Албанији, на челу са позна-
тим и злоглаоним Пранк Цаљом, створена је врло 
чврста сарадња. Пранк Цаљо је 7. фебруара 1942. 
године, поручио Марку Вучелићу, команданту II Ан-
дријевичког четничког батаљона преко његовог брата 
Тома да дође на састанак у Врмошу. 

„Ја сам прије десет дана ишао до Мурине. Са-
стао сам се са Муслиманима Плава и Гусиња. Мо-
лим вас да не мислите да ја то радим са неким 
циљем против вас, Васојевића. Напротив, ја сматрам 
да до сада вама ни ј есам никакву услугу чинио, 
какву мислим тек да чиним". А затим је наставио: 
„Ја са целом Малесијом тј . католичким народом 
(сјеверно од Скадра) желим да одржавам са Црно-
горцима најприсније пријатељске везе. Молим вас 
то реците господину војводи Павлу Ђуришићу. Ре-
ците му и то, да би се ја радо састао са њим и 
ставио му на располагање своје људство ради на-
пада на Муслимане у Плаву и Гусињу, само рад 
бих био да будем на време обавештен о томе". 



Тако је ковао планове за уништење Плаво-
-Гуеињских Муслимана онај исти Пранк Цаље, који 
је априла 1941. године, донио заставу Велике Алба-
није и позвао Муслимане и Албанце да уништавају 
Црногорце, да им одузимају земљу и да пале и 
пљачка ју њихове куће. 

Нестрпљиво чека јући напад на „Турке", чет-
ници су тада пјег.али. 

„Благо нама четницима, 
скоро ћемо преко Лима, 
да палимо турске куле, 
да љубимо младе буле". 

* * 

Од децембра 1941. године до априла 1942. године, 
сви чланови партије били су у затвору, а скојевска 
организација се одржавала у ограниченим могућ-
ностима. А онда је из затвора дошао Бећо Башић. 
Био је то пресудни тренутак за нове акције и јачање 
организација на овом терену. Ускоро је проширена 
организација СКОЈ-а у Гусињу, која је радила у 
слиједећем саставу: 

Џ а ф е р Никочевић, Аљо Хот, Аљо Никочевић, 
Исхак Лаличић, Замо Чекић и Шабан Шахмановић. 
Секретар актива био је Мустафа Мемеић. Нешто 
касније у септембру 1942. године, у СКОЈ је прим-
љен и Фазли ја Улевић. Био је то први скојевац 
албанске националности на подручју тадашње гу-
сињске општине. 

У граду је ускоро формирана прва, а затим и 
II партизанска десетина. У овим десетинама поред 
наведених скојеваца, били су укључени: Рамо Во-
допић, Хусо Омерагић, Н а з и ф Луцевић, Хакија Хот, 
Халим и Халид Коленовић. Демо Чекић, Амир Оме-
рагић, Купо Бектешевић, Осман Чекић, Марко Р а -
доњчић, Мурат Никочевић, а затим кад су се вра-
тили из Приштине Аљо Хаџиалевић и Аљо Авдић. 
Тада је формирано и прво војно руководство за обе 
општине у саставу: Ха јро Шахмановић, командант, 
Б а ј р а м Метовић, замјеник, а Ј у с у ф Реџепагић по-
литички комесар. 

О том раду се у партијском извештају Окружног 
комитета пише: „Била је ј ака зима 1942. године. 
Али они су крстарили од села до села, стварали 
активе, успостављали везе са појединцима са по-
лимским герилцима и са организацијама у Пећи. 
Организовали су набавку радио-апарата и издавали 
вијести. У Гусињу је формирана скојевска органи-
зација, која је била врло активна. Организован је 
вод од двије илегалне партизанске десетине. За 
водника је наименован Аљо Хот а за делегата Му-
стафа Мемић. Почетком 1943. године у Гусињу је 
било девет чланова СКОЈ-а : Никочевић Џафер, се-
кретар, Аљо Хот, Никочевић Аљо, Лаличић Исхак, 
Шахиновић Шабан, Хаџиалевић Аљо, Омерагић 
Амир, Хаџиаљевић Рамо. Постојале су и четири 
омладинске групе од 15 д јевојака под фереџом. Не-
пријатељ је тражио да по сваку цијену спријече 
увлачење овог реона у НОР. Он је схватио да би 
касније могло доћи до повезивања са партизанима 
у Сјеверној Албанији и Космету и јачања тих снага. 
Зато је предузео мјере да изоловано туче наше 
групе. Међутим, није успјео. Групе су се прилаго-
диле ново-насталим условима". 

Партијска организација је обновљена тек сеп-
тембра 1942. године, кад су се из затвора вратили 
Јусуф Реџепагић, Ха јро Шахмановић и Б а ј р а м Ме-

товић. Прије тога Бећо Башић је био једини члан 
партије на терену Плава и Гусиња, а Мустафа Ме-
мић је кандидат за члана партије. У октобру 1942. 
године, партијска организација бројала је пет чла-
нова: Бећо Б а ш и ћ секретар, Ха јро Шахмановић, 
Ј у с у ф Реџепагић, Б а ј р а м Метовић и Мустафа 
Мемић. 

Кандидати за чланове К П Ј били су: Ибрахим 
Реџепагић и Џафер Никочевић. Ускоро је по по-
вратку из Приштине донио повезницу као канди-
дат за члана партије и Аљо Хаџиалевић. 

У новембру 1942. године, у партију је примљен 
Џ а ф е р Никочевић. Тада је формирана и Прва пар-
тијска организација у општини Гусињској. Звала се 
партијско одељење које је бројало два члана и три 
кандидата, и то: Мустафа Мемић, секретар и Џафер 
Никочевић, а кандидати су били Аљо Хот, Аљо 
Никочевић и Аљо Хаџиалевић. 

Омладинска организација у Плаву радила је под 
руководством Ибрахима Реџепагића. Најактивнији 
омладинци у Плаву су били: Шабо, Наџија, Омер и 
Хаснија Реџепагић, Зећо Ђешевић, Јакуб Метовић, 
А р и ф Шаркановић, Харун Шабовић, Хаљим Ш а х -
мановић, Исљам Муминовић, Нуман Реџепагић и др. 

Организацију жена у Плаву водиле су Ифета 
Реџепагић (Ћатовић) и Баља Реџепагић, Паша Ме-
товић, Хатема Реџепагић, Мара Реџепагић-Крџић, 
Башић Ема и Башић Хатема, Б а љ а Феровић, Нови-
ћевић Драгица и Цвета. 

Јула или августа 1942. године на терену Гусиња 
формиран је Општински одбор народноослободилач-
ког фонда који је организовао и руководио прикуп-
љањем материјалне помоћи за НОП. Одбор су сачи-
њавали: Мустафа Мемић, Аљо Хот и Реџо Лали-
чић. Истовремено су формиране и двије васпитне 
групе у којима су били: Амир Омерагић, Мако Ра -
дончић, Хакија Хот, Мухарем Гаљковић, Купо Б е к -
тешевић, Рамо Никочевић, Халим Коленовић, З а ј о 
Хот, Хако Бектешевић, Демо Чекић, Салих Нико-
чевић, Јазо Мулић, Исо Коленовић, Рамо Нековић, 
Садрија Хаџиаљевић, Идриз Хот, Медо Пировић и 
други. 

У јуну 1942. године, у Гусињу су формиране прве 
организације женске омладине. Иницијатор и орга-
низатор ове акције био је Џафер Никочевић, који 
је преко Десе Секуловића и Дарке Вучевић, успио 
да на први састанак окупи 15 дјевојака. Поред Десе 
и Дарке на јактивније су биле: Џева и Љулка Хот 
Надина и Фадила Ђурковић, Муна Шујак , Емина 
Балић, Ш е ф к а Ђељенин, Џева Нековић. Међу ж е н а -
ма најистакнутије су биле: Малића Хот, Ђука Го-
ведарица, Грана Новићевић, Садика Лаличић. Ђула 
Омерагић, Џека Никочевић и друге, а од старијих 
грађана најистакнутији сарадници били су: Салих 
Хот, кројач Вејсо Чекић, Шеко Никочевић, Фејзо 
Чекић, Душан Ђорковић, Мушо Ибрахимагић, Ратко 
Новичевић, Салих Радончић колар, Халимага Ибра-
химагић, Маља Хаџиалевић, Рашо Хот, Мухарем Ра -
шић, Б а ј р а м и Ибро Лаличић, Реџо Драшковић, Јазо 
Чекић и други. 

У Гусињу је августа 1942. године формирана 
пионирска организација. У ову организацију ушли 
су на јмлађи омладинци од 14—16 година, који још 
бијаху млади за СКОЈ, а по оданости и спремности 
ка извршавању задатка били су врло поуздани. Ру -
ководилац организације био је Рамо Хаџиалевић а 
у организацији су радили: Брахо Омерагић, Брахо 
Балић, Омер и Амир Мемић, Хамдо Муламакић, 
Јусуф Гаљовић, За ј а Балић и Решо Ђеланин. 



На територији Плава најистакнутији припадници 
и сарадници НОП-а међу грађанима били су: Мула 
Хусеин Реџепагић (из града), Ахмед Башић, Химзо 
Реџепагић, Џемо Шахмановић, Хамдија Реџепагић, 
Хилмо Феровић, Ибро Метовић, Амир Муратагић, 
Ибро Башић, Омер Башић, За јим Реџепагић, Ибро 
Олевић, Идриз Мусић, Хасо Ђешевић, Авдо Б а ј р е к -
таревић и други. 

Улога Партије са територије Плава на успостав-
љању и одржавању везе између Црне Горе и 
Космета 

У току 1941. године краће вријеме у партијској 
организацији у Пећи радили су Бећо Башић и Хајро 
Шахмановић, Ј у с у ф Реџепагић у Косовској Митро-
вици Ба јрам Метовић. Када су се вратили у Плав 
до њиховог хапшења они су тада одржавали пар-
тијску везу између партијских руководстава Андри-
јевице и Пећи, ангажујући на овом задатку Бе јта 
Шахмановића. Комунисти Косова преко бројне 
организације Пећи покушали су да успоставе везу 
са Црногорским партизанима преко Руговске кли-
суре, која је била брижљиво чувана. Поред храбро-
сти и упорности која је била својствена само кому-
нистима, и поред тешких губитака, успостављање 
ове везе било је отежано. 

Срески комитет у Андријевици почетком 1942. го-
дине, добио је задатак да успостави везу са партиза-
нима и партијском организацијом Космета. То је 
учињено преко партијске организације у Плаву. 
Партијска организација Космета одржавала је везу 
са ЦК К П Ј и Врховним штабом НОВ и ПОЈ преко 
среског комитета К П Ј андријевићког среза. 

Партијском везом директно је руководио Бећо 
Башић, као секретар партијске ћелије у Плаву, а 
касније члан Среског комитета Партије, а курирску 
дужност у 1942. години обављао Мустафа Мемић. 

Партијске везе у Пећи одржавале су Савка Кова-
чевић (сада Ђаковић), Вељо Петровић (секретар 
среског комитета у Пећи) и Павле Брајовић. Базе 
у којима је веза одржавана биле су кућа Павла и 
Петра Брајовића као и кућа другарице Персе Ста-
шић у насељу „Букурешт" и кућа Веља Петровића 
код парка. Прва веза је успостављена преко Босе 
Кртолице, која је становала у Капишници. 

Поред нормалног договарања између другова у 
Црној Гори и на Косову, као и преношења матери-
јала који је умножавала партијска техника у Пећи 
и Плаву (недељне информативне вијести и сл.), 
преко овог канала отворене су и неке акције, које 
су имале шири значај као што су биле: пребацивање 
делегата обласног комитета К П Ј Космета у Црну 
Гору и његово враћање, јула и августа 1942. године, 
пребацивање делегата Врховног штаба за Космет 
Станка Бурића и Воја Лакочевића октобра 1942. го-
дине. Пребацивање радио-апарата, акумулатора, 
шапилографа и др. 

Делегат Обласног комитета Комунистичке пар-
тије за Космет друг Митар Радусиновић, био је пре-
бачен из Пећи у Црну Гору и враћен у Пећ. Његово 
пребацивање извршено је јула мјесеца 1942. године. 
На врху Чакора, на мјесту званом „Царска Кула" 
Митар Радусиновић се пребацио преко везе коју је 
организовао Милош Џудовић и Манојло Влаховић, 
обојица су илегално жив јели и радили на подручју 
Велике. 

Станко Бурић и Војо Лакчевић, били су наиме-
новани за чланове Обласног комитета К П Ј за 
Космет, ради појачања партијског рада на Косову. 

Њ и х двојица од Машнице до Метеха пребацио је 
Халид Шахмановић који се тада кретао као вулентар, 
а од Метеха преко Ждријела , Кућишта и руговске 
клисуре пребацили су их Џемо Шахмановић и Му-
стафа Мемић. 

Станко Бурић и Војо Лакчевић кратко вријеме 
послије тога погинули су на обронцима Шар плани-
не, обојица су проглашени за народне хероје. Митар 
Радусиновић такође је проглашен за народног хе-
роја а умро је 1976. године. 

Пребацивање радио-апарата и акумулатора из 
Пећи за Беране био је такође од посебног значаја, 
обзиром да је то била јединствена информација на 
подручју читавог округа. О томе је писао Михаило 
Лалић у свом познатом дјелу „Лелејска гора": „у 
августу смо добили и радио-апарат. Прије тога су 
курири доносили вијести из Плава. Новији радио 
апарат изазвао је праву радост. Али за кратко. 
Технички „стручњак" Томо Димић је везао батерије 
за радио и лампе су прегореле. Радио је заћутао за -
увјек. Гледали су га са пријекором" (стр. 117). 

Отпремом радио апарата, акумулатора и шапи-
лографа руководила је у Пећи Савка Ковачевић — 
Ђаковић уз учешће Катице, снахе Петра и Павла 
Брајевића. Цијелу ову опрему пренијели су Ахмет 
Башић и Мустафа Мемић. Овај канал одржаван је 
све до друге половине прољећа 1943. године и ње-
гово функционисање било је од великог значаја . 
Овуда је ишао велики број чланова К П Ј и СКОЈ-а 
из Пећи и у Пећ на слободну територију у андрије-
вичком срезу. О томе постоји и писмени историјски 
документ, ко ји су објавл.ени у историјским записи-
ма — година XVIII књига ХУП/1965. године. У овим 
историјским документима пише: 

„Највећи покушај пребацивања герилаца извршен 
је око 6. јула 1943. године. Организован је полазак 
партизанске групе од преко 80 људи са терена Пећи 
преко планине Копривника. Група је требала да се 
пребаци на територију Црне Горе преко Плавско — 
Гусињског подручја, ради спа јања са четом „Ба јрам 
Цури". Ова група, због гломазности и недовољних 
брижљивости организационе природе била је откри-
вена. У овом нападу од стране квислинга погинула 
су четири партизана а око 40 је похватано, један 
број је успио да се извуче. Непријатељ је заплијенио 
читаву архиву, коју су учесници похода понијели 
са собом. Све то се догодило на планини Копривник 
где је група нападнута и у потпуности разбијена. 

Пошто је 11 илегалаца из Пећи 4. августа 1943. го-
дине стигло на Плаво-гусињско подручје и спојили 
су се са Плавском четом, која затим улази у Беран-
ско-Андријевачки батаљон, а неки се одва ја ју за рад 
у позадини. 

Услиједило је писмо штаба Другог корпуса 
14. октобра 1943. године, у којем је прихваћен захт јев 
Главног штаба НОВ и ПО за Косово и Метохију да 
се на слободној територији Црне Горе врши преба-
цивање људства из Метохије и укључи у јединице 
народноослободилачке војске (Зборник докумената и 
података о народноослободилачком рату том I књига 
5 доказ 103). 

Повезивање са Албанским комунистима 
У Скадру 

Први контакт са комунистима у Скадру успо-
стављен је још августа 1941. године. Организација 
СКОЈ-а у Гусињу располагала је са добром збир-
ком марксистичке литературе. Један дио ове лите-
ратуре уступљен је друговима у Скадру преко Воја 
Грабова, Јусуфа Ба јрактариа и Наима Ђулбегаја. 



Када је Душан Мугоша у пролеће 1942. године, 
добио задатак да из Скадра пође у Босну ради пове-
зивања са Врховним штабом, тада је одабран правац 
према Гусињу. На овом путу Душан је користио 
везу Садика Бектешиа16), који је родом из села Ву-
сања и који је у предратном периоду емигрирао у 
Скадар и тамо постао један од руководилаца кому-
ниста Скадра, први комесар Скадарског партизан-
ског батаљона. У Скадру је такође радио комуниста 
Зумбер Халили из села Мартиновића који је еми-
грирао из нашег кра ј а у предратном периоду. 

У пратњи Душана Мугоше били су Васил Шанто 
и Војо Куши,17) односно Кушевић родом из Скадра 
који је учествовао у тринаестојулском устанку на 
подручју Андријевице, а у Скадар се вратио кон-
цем прољећа 1942. године. 

Душан Мугоша, Васил Шанто и Војо Куши 
дошли су у Вусање преко села Дега и Вукља и сме-
стили су се код Арслана Ахметовића брата Садик 
Бектешиа. Уз помоћ рођака Зумбер Халили прешли 
су границу на мјесту „Вали Мартиновићки" и преко 
Зелетина пошли у Коњухе, гдје су се повезали са 
Тодором Војводићем-Дједом и Спасојем Ђаковићем. 

Октобра мјесеца 1943. године, на терену Плава 
и Гусиња дошао је Скадарски партизански батаљон 
„Прљат Реџепи", под руководством Садик Бектеши-
ја и Реџеп Хаке. Послије тога Садик Бектеши био 
је често гост Штаба II ударног корпуса у Колашину 
и користио услуге гусињских партизана за пребаци-
вање до Андријевице. Комунисти са терена Плава и 
Гусиња пребацили су на терен Албаније два члана 
Централног комитета Комунистичке партије Б у -
гарске који су се кретали као совјетски официри, 
који су са 10 одабраних бораца IV пролетерске 
црногорске бригаде Садик Бектешиом и 10 албанских 
партизана вођени Аљом Хотом и Замом Чекићем 
пребачени преко Гусиња за Албанију. 

Петнаест албанских политичких затвореника који 
су били у затворима у Италији, успјели да се пре-
баце преко мора на територију Далмације и да се 
повежу са херцеговачким партизанима и преко ку-
рира Трећег корпуса стигли до Колашина, а 
одатле са Садик Бектешијем преко Комова, Липо-
вице и Гусиња пребачени су у Албанију, курири 
Другог корпуса слигли су до Колашина, а одатле 
са Садиком Бектешијем преко територије андрије-
вачког среза пребачени су за Албанију. 

Повезивање са Коеовско-Метохијским партизани-
ма преко Ђаковачке Малесије 

У току прве двије године народноослободилачког 
рата на Косову и Метохији није било услова за 
организовање и деловање активних партизанских 
јединица. Због тога је делегат Врховног штаба НОВ 
и ПОЈ Светозар Вукмановић-Темпо наредио 15. апри-
ла 1943. године, да се у појединим областима форми-
ра ју народноослободилачки одреди у које би ушло 
људство са Косова и Метохије са задатком да делују 
у правцу Косова. Један од таквих одреда требало је 
према наредби делегата Врховног штаба формирати 
на терену Андријевице један батаљон од партизана 
са Косова и Метохије.18) 

'") С а д и к Б е к т е ш е в и ћ - Б е к т е ш и у п о е л е р а т н о м п е р и о д у 
б и о ј е г е н е р а л А л б а н с к е а р м и ј е . 

" ) В о ј о К у ш и п о с л и ј е р а т а п р о г л а ш е н ј е з а н а р о д н о г 
х е р о ј а А л б а н и ј е . 

« ) И с т о р и ј с к и а к т и в П о к р а ј и н с к о г к о м и т е т а К П Ј з а 
К о с о в о у П р и ш т и н и б р . 918. 

У јулу 1943. године успостављена је веза са 
Мићом Гилићем чланом Обласног комитета и коме-
саром Оперативне зоне за Метохију. Он се налази са 
четом „Ба јрам Цури" на граници Малесије, Плава 
и Гусиња у случају јачег притиска од стране окупа-
тора и реакције, они прелазе на територију Плава. 
У ствари, та је чета састављена од Малесора, Плав-
љана и Гусињана. Из чете су нам послали 12 дру-
гова који нијесу знали шиптарски језик. Они се сада 
налазе у нашем батаљону. Према извјештајима, на 
Косову и Метохији терор окупатора је појачан. При-
падницима НОП-а није било опстанка. Морали су се 
извући на сусједне терене, па да се према ситуацији 
отуда ангажују према Космету. База им је у почетку 
била Ђаковичка Малесија. Замисао Обласног коми-
тета је да дејствују према Плаву и Гусињу, према 
Дечанима и Ђаковици. 

Тако је крајем марта 1943. године у Ђаковачкој 
Малесији формирана чета „Ба јрам Цури", која је 
око 2. јула дошла на Плаво-гусињско подручје, 
одакле је испоставила везу са партијском организа-
цијом у Пећи.18) 

Касније су се на подручју Плава и Гусиња нашла 
два батаљона, један партизански и други доброво-
љаца-националиста, који су у том моменту сарађи-
вали са партизанима, један је био познати батаљон 
„Бајрам Цури", а други батаљон добровољаца. Када 
је у јануару 1944. године, секретар Обласног коми-
тета Партије за Космет Павле Јовићевић прешао 
на ослобођену територију Андриј евице, партизански 
курири преко Гусиња морали су много чешће да 
саобраћају између Колашина до села Вршнића у 
Сјеверној Албанији, гдје се налазио Главни штаб 
Космета са Фадилом Хоџом. Поред партизана из 
Гусиња за овај задатак је био организован Зумбер 
Халили комуниста из Скадра, као што смо раније 
рекли родом из села Мартиновића код Гусиња. О 
томе, у својим извештајима посебно пише Павле 
Јовићевић. На овом путу, спроводећи један задатак 
од посебног значаја , настрадали су Џафер Никоче-
вић, један од партијских руководиоца Гусиња, са 
Ганијом Џавдарбашићем, комунистом из Призрена 
и чланом антифашистичког вијећа Космета, са Џе-
ладином Ниџом, комунистом из Ђаковице. Носили су 
поруке Врховном команданту од друга Темпа из 
Македоније, а посебно поздрав омладине Космета, 
Македоније, Албаније и Грчке за II Конгрес УСА-а. 
Пали су Џафер, Ганија и Наџмедин, а пошта коју су 
носили остала је у зидинама једне брвнаре у Грнча-
ру. Стрељана су сва тројица у близини Пећи а ови 
делегати нијесу дошли на омладински конгрес. Овим 
каналом пребачена је прва радио-станица за Главни 
штаб Космета а затим је из села Краснића преузет 
Душан Мугоша, који је поново кренуо према Гусињу, 
али сада, преко Ваљбоне, Вусања, Дралија и Сточи-
це на ослобођену територију где се налазио штаб 
II ударног корпуса. 

Средином јануара 1944. године из Ђаковичке Ма-
лесије полази за Црну Гору Павле Јовићевић — 
Раде, политички секретар ОК КПС за Косово и Ме-
тохију како би успоставио чвршће везе са штабом 
Другог корпуса ради пребацивања људства и сарад-
ње у акцијама. С њима полази група од шест бора-
ца. Отуда су се касније пребациле и групе бораца, 
било као веза, било да се укључе у јединицама 
НОВ и ПОЈ на том терену. 

и ) А р х и в В о ј н о - и с т о р и ј с к о г и н с т и т у т а Ј Н А у Б е о г р а д у 
к у т . б р . 1412 б р . 2.11-2 Р Ј К П К П и н . б р . 188. 



Послије долаека у Андријевицу послата је ку-
рирска група од четири борца на терен Пећи да би 
групу припадника НОП-а довела на ослобођену те-
риторију. 

Ш Е К У Л А Р А Ц 
п р о т о Ђ О Р Ђ Е 
ч л а н Ц А С Н О 
Ц р н е Г о р е 

Репресалија Италијанског окупатора противу 
Плаво-Гусињских комуниста 

Концем 1942. године окупатор и његове слуге по-
челе су репресалије у Гусињу и Плаву. Омладинска 
организација у Гусињу била је прва на удару. Н а ј -
прије су у августу 1942. године, због исписивања 
партизанских звијезда „петокраки" на мосту од 
Грнчара и на купалишту, по пријави Саља Ђукано-
вића, затворени: Хакија Хот, Хако Бектешевић, 
Исо Коленовић, Рамо Нековић, Садија Хаџиалевић, 
Емин Балић и Шабан Балић, а неколико дана кас-
није Мустафа Мемић. Кра јем 1942. године, почела је 
акција, фашистичке полиције. 

У затвору су на јприје пали Мустафа Мемић и 
Замо Чекић. Они су са Мирко Арсенијевићем и Ма-
нојлом Влаховићем ухваћени у селу Крушеву код 
Куле Хаџиацовића. Мирко и Манојло су интерни-
рани у логор у Албанију. После изласка из логора, 
Манојло се вратио у Васојевића а Мирко Арсени-
јевић, је погинуо као политички комесар батаљона 
„Рамиз Садика" у Првој Косовско-Македонској бри-
гади (батаљон којим је командовао З у ф е р Мусић). 
Проглашен је за народног хероја. 

У затвору је затим пао Мурат Никочевић из Кру-
шева као припадник илегалне партизанске десетине. 
А онда одмах за њим затворен је Салих Радончић,20 

који је прије рата завршио војну академију, био 
поручник југословенске војске, а у шестоаприлском 
рату командовао је једном четом на грчкој граници. 
Он је иначе припадао напредној омладини прије не-
го се уписао у Војну академију. Када је дошао у 
Гусиње, реакција је почела да се комеша и позна-
вала је Салиха као врло способног. Страховали су 
да се не повеже са комунистима. Због тога је реак-

а ) С а л и х Р а д о н ч и ћ с е 1948. г о д . и з ј а е н и о с е з а Р е з о -
л у ц и ј у И н ф о р м б и р о а . 

ција Салиху понудила да га постави за главног ко-
манданта свих вулентарских банди. У вези ове ком-
бинације са Салихом консултовано је партијско ру-
ководство. Бећо Башић и други комунисти Салиху 
су препоручили да понуду не одбије, да прихвати 
функције у главног-командујућег, али да постави 
такве услове, по којима му је требало препустити 
потпуну самосталност са становишта организације и 
избора штабног особља, као и командног кадра. 

У току припрема за провомајску прославу 1943. 
године, у Гусињу су затворени Осман Чекић и Са-
лих Шујак . Тада је у Гусињу руководио покретом 
Цафер Никочевић. Он је преузео посебну акцију на 
Османа и Салиха ослободили их затвора. Џафер је 
о томе писао у свом Дневнику, који је послије ње-
гове смрти пронађен у његовој кући на тавану. 

„28. априла 1943. године, затворена два друга. 
Стање критично. Покушаји одбране пропали. Узрок 
— људство. 29. априла.— стање исто. Покушаји од-
бране пропали као и 28. Деконспирисана с т в а р . . . " 

Ускоро затим затворен је Аљо Хаџиалевић, из 
Плава ,су затворени Џемо и Бејто Шахмановић, бра-
ћа Харја Шахмановића. Сви су они прошли кроз 
злогласну „Шеренет кулу", кроз логор „Порто-Ро-
мане" код Драча и кроз злогласни политички затвор 
у Тирани. Када су у септембру 1943. године, једни 
затвореници пуштени, други побјегли од тих другова 
формирана је партизанска група која је прешла на 
територију Македоније. Комунисти из затвора Ти-
ранског и из логора „Порто-Романе" били су језгро 
за формирање Прве Косовско-Македонске бригаде, 
бригаде комуниста и скојеваца, која се прославила 
борбом у западном дијелу Македоније. Међу затво-
реницима у „Шермет — Кули" у Пећи и Тирани 
као и у Бурељу налазио се З у ф е р Мусић. Али он 
није затворен на територији Плава и Гусиња. Он је 
по директиви Партије пошао за Плав и Гусиње да 
тамо помогне распламсавање борбе, али није стигао 
до Плава. Косовско-Метохијска реакција ушла му 
је у траг. Били су одавно кивни Косовски бегови на 
Зуфера. Имали су много нерашчишћених рачуна, јер 
их је Зуфер, преко свог листа „Наш дом" раскрин-
кавао и до к р а ј а разобличио. Организована је по-
тера и З у ф е р је ухваћен у Пећи. Он је до тада био 
у Јабланичком партизанском одреду у Србији. 

Са партизанима Косова и полазак у 
Беранско-андријевачки бататљон 

За 1. мај 1943. године, у читавом срезу Андрије-
вичком вршене су посебне припреме. Првомајске ак-
ције у овој години биле су нарочито успјешно орга-
низоване, широм читавог среза. За те дане везано 
је поновно оснивање Андријевичког партизанског 
батаљона. 

У Плаву и Гусињу припреме су биле посебно ин-
тензивне и успјешне. Првомајске ватре на Виситору 
запалио је Бећо Башић, у Ковиљачи Хајро Шахма-
новић, на Вилу Бора и на другим мјестима такође 
су запаљене ватре. Џафер Никочевић и Аљо Хот 
организовали су паљење ватре на више мјеста. Ши-
ром читавог Гусиња од куће до куће, растурени су 
летци, а у селима око Гусиња првомајске пароле. 
Овај задатак под непосредним руководством Џафера 
Никочевића, са великим успјехом извели су чланови 
познатих пионирских група у Гусињу. Првомајске 
ватре са плотунима из пушака, запуцале су у Луго-



вима покрај ријеке Грнчара, одмах поред Гусиња. 
Окупатор и реакција били су изненађени. Осјећали 
су они рад Комунистичке партије, али нијесу в је -
ровали да се толико „Стабло разгранало". Бијесни и 
уплашени, затворили су цјелокупно становништво из 
Хотске и Радончића махале, при чему нијесу по-
штеђени ни њихови сарадници који су били под 
оружјем. У сачуваном дневнику Цаферовом, о овој 
акцији поред осталог стоји слиједеће: „1. маја 1943. 
године, обавијештен о ситуацији и спрези неприја-
теља. Поелије пуцњаве наших, изнијети су били 
митраљези испред непријатељских штабова. Итали-
јани и Вулентари осумњичили су све нас из ва -
роши. Летци подијељени за варош и пароле за села. 
Сам сам обавијестио другове гдје треба да их поди-
јеле и распоредио ко ће да иде да разноси летке. 
О томе ћу бити накнадно обавијештен да ли је из-
вршена дужност". 

Ипак једна акција тих дана није успјела. Требало 
је ликвидирати Шемса Феровића. Засједа је постав-
љена, али је Шемса пошао другим путем. 

Када је на територији другог дијела среза осно-
ван Андријевички партизански батаљон, Бећо, Х а ј -
ро, Јусуф, Ибрахим, Џафер, Аљо Хот, као и Ба јрам 
Метовић обилазили су катуне и у Плаво-гусињским 
планинама објашњавали циљеве наше борбе и по-
зивали народ на борбу против окупатора. Ускоро су 
на овај терен дошли другови са Косова. Била је то 
партизанска чета „Бајрам Цури", која је на терену 
Плава и Гусиња дошла 2. јула 1943. године. Ускоро 
овој групи се придружио Аљо Авдић а нешто кас-
није и Аљо Никочевић. 

Са партизанима Космета налазио се и Мићо Ги-
лић, члан Обласног комитета и комесар Оперативне 
зоне за Метохију. Мићо Гилић имао је надимак „Се-
лим" и као такав је био познат на територији Плава 
и Гусиња. Мићо Гилић као члан Обласног комитета 
и члан Главног штаба за Косово и Метохију у свом 
изв јешта ју са овог терена поред осталог пише сли-
једеће: „Ми смо већ мјесец дана из Малесије и на-
лазимо се на граници између Малесије, Плава и 
Гусиња. Стално смо се кретали по катунима, а по-
некад смо слали патроле по селима. Тамо нас је 
народ добро примио, па и поред тога што је окупатор 
слао два пута по 300 Вулентара да нас т јерају. Наша 
је чета врло мала и састављена од Ђаковчана са 
два-три Малесора. Касније смо се повезали са Пла-
во-гусињанима, те се и бројно и по квалитету људи 
поправили, јер су сви људи из Плава које смо до-
били одани борци". 

Августа 1943. године Плаво-гусињски партизани, 
по одлуци Среског комитета, прешли су у Андри-
јевачко-берански батаљон који се прославио у бор-
бама против четника, Павла Ђуришића. По оцјени 
штаба батаљона, Плаво-гусињски партизани били 
су примјерни и дисциплиновани борци који су се 
врло успјешно уклопили у нову средину. Истицали 
су се борбеношћу, тежећи да предњаче. Тако је 
Ха јро Шахмановић, у стојећем ставу на отвореној 
ливади на планини Лиси, давао отпор Италијанским 
јединицама које су вршиле напад на батаљон. Неу-
страшиво је тукао све док није теже рањен у главу. 

Све анализе о условима под којима су жив јели 
и радили Плаво-гусињски комунисти недвосмислено 
казу ју да су то били врло тешки услови па према 
томе да су комунисти Плава и Гусиња били одани 
револуционари-марксисти, који су савјесно и дисцип-
линовано спроводили линију и ставове Комунистич-
ке партије Југославије и у врло сложеним и про-

тивуречним условима и да су одлазили са истим 
жаром и доследно се борили ван територије Плава 
и Гусиња. Били су они доследни борци братства и 
јединства управо овде, гдје је историја била врло 
бурна, борили су се за јединство и слогу између Му-
слимана, Црногораца и Албанаца. Истовремено су се 
борили за нове односе у друштву. 

Капитулација фашистичке Италије 

Када је у фашистичкој Италији извршен преврат 
и с-вргнут Мусолини, представници албанско-марио-
нетске власти, по налогу новог окупатора Немаца, 
требали су да учврсте власт, по наређењу Немачке, 
команде ухапшен је штаб италијанске армије у 
Тирани. Ухапшено је доста четника у Колашину са 
Павлом Ђуришићем на челу. 

Саљо Никочевић је затворен и интерниран у 
околини Скадра, а Шемсо Феровић је побјегао у 
шуму. То је период без оријентације и деморализа-
ције оним који су везали своју судбину за окупа-
тора. 

Неповерење Немаца према Цавлу Ђуришићу, 
Шемсу Феровићу, Саљи Никочевићу и другим квис-
линзима било је кратког вјека. Павле, Шемсо и Са-
љо, били су још агилније слуге Немцима, него Ита-
лијанима. 

Према сјећањима неких очевидаца Шемсо Феро-
вић је дошао на један састанак са Бећом Башићем, 
Јусуфом Реџепагићем и Хајром Шахмановићем и 
тада је изразио спремност да се стави под команду 
партизанску. Неки од његових сарадника и прати-
лаца били су изненађени, а зато су упали у разго-
вор и почели да пријете. К а ж е се да је Хајро Ш а х -
мановић тада рекао да је Шемсо толико заглибио 
„да се ми можемо само преко мушице гледати". 

Напад иа Италијански гарнизон 
и први народни збор у Плаву 

Када је објављена капитулација Италије група 
Плаво-гусињских партизана са Јусуфом Реџепаги-
ћем, Хаљом Хотом и Цафером Никочевићем на челу, 
добили су задатак да се врате у Плав и Гусиње и да 
организују напад и разоружају италијански гарни-
зон. Сви организовани омладинци и пријатељи 
НОП-а одазвали су се позиву. Њима су се придру-
ж и л и појединци који до тада нијесу били повезани 
са покретом у Гусињу. Италијани су се затворили у 
Основној школи и тамо подигли барикаде. И про-
зори су зазидани и направљена митраљеска гнијезда. 
Отпочела је борба. Необазриво и са недовољно ис-
куства јуришало се на утврђену школу, коју су 
Италијански војници упорно и смишљено бранили. 
Погинуло је и рањено више Гусињана, а међу њима 
и један од на јактивнијих омладинаца Марко Радон-
чић. Борба се водила пуних 8 дана. Тада је у акцију 
поново ступила католичка црква у Гусињу. Њени 
припадници дошли су наоружани пред школу и Ита-
лијански гарнизон су узели под своју заштиту. Уз 
помоћ и уз заштиту Пранк Цаље и његове пратње 
Италијани су изашли из школе и пошли у правцу 
Мурине, да се тамо придруже Италијанском гарни-
зону и да се повуку за Пећ. 

Међутим, на Лимском мосту код Плава, сачекали 
су их плавски партизани, на челу са Јусуфом Ре-
џепагићем и разоружали. Прије тога разоружан је 



и гарнизон у Плаву. О овом догађају постоји и ар-
хивски докуменат — извештај делегата Среског Ко-
митета К П Ј Бећа Башића (Баја), у којем поред ос-
талог пише: 

„У Плаву и Гусињу народ је разоружао Итали-
ј а н е . . . " 

Послије разоружања италијанских гарнизона у 
Плаву и Гусињу настала је нека врста двовлашћа. 
Наоружани партизани, потпуно униформисани и са 
петокраким звијездама на глави, слободно су се кре-
тали по Плаву и Гусињу, држали конференције и 
зборове. 

Италијана више није било, али су вулентари и 
пандури и њихове дотадашње команде остали нетак-
нути, до зуба наоружани. Толерисали су једни друге. 
Настао је заиста период двовлашћа, који ће потра-
јати од прилике два ипо мјесеца, све до стријељања 
Ха јра Шахмановића, Хусније За јми ја и других. У 
таквој ситуацији организован је први општенародни 
збор у Плаву. На говорници је био делегат Среског 
комитета К П Ј за срез Андријевички Бећо Башић 
„Бајо", образовани марксиста. Била га је милина 
слушати. Он је тако лијепо, убједљиво и узбудљиво 
говорио да су му се и непријатељи дивили. 

Први општински — народни збор који је Кому-
нистичка партија Југославије организовала у Плаву 
завршио се пуним успјехом. Изабран је први народ-
ноослободилачки одбор на овом терену на челу са 
Мул-Хусеином Реџепагићем. Мула Хусин је био н а ј -
ученије свештено лице у овом крају . Учесник је 
Младо-турске револуције, отац Ибрахима Реџепаги-
ћа, првоборца из овог краја . Из његове куће су: Ју -
суф и Емин Реџепагић, Хаенија, Наџија и Шабо 
Реџепагић, Баља Реџепагић. Његова кошара у Јасе-
ницама била је база за партизане са овог терена, 
као и за партизане са Космета. Крвно је био везан 
за нашу револуцију за братство и јединство. У ње-
говој кући син Ибрахим држао је партизанску тех-
нику. У народу је био високо цијењен као врло паме-
тан „и учеван човјек", ко ји се поштено борио за 
слогу и братство на овом узбурканом терену. Изве-
шта ји Среског комитета Партије, о овоме поред оста-
лог стоји: 

„Комунисти Плава и Гусиња су политички зата-
ласали народ. На збору у Плаву давно је изабран 
народноослободилачки Одбор за Плав и Гусиње. За 
секретара Одбора именован је Ха јро Шахмановић". 

Погибија Хајра Шахмановића и Хусни Зајма 

Капитулацијом фашистичке Италије септембра 
1943. године, главни ослонци окупатора били су оша-
мућени носиоци петоколонашке политике и људи 
који су дубоко огрезли у злочине, остали су без 
господара а у ствари и без личне заштите. 

Немачки окупатор у самом почетку преузимања 
власти од италијанских фашиста, морао је да деј -
ствује веома брзо и енергично. У тој брзини, Хитле-
ровим јединицама није било могуће да се масовно 
ослоне на све стубове, на којима је почивала снага 
италијанског окупатора. 

Судбина реакције и петоколонаша са реона Пла-
ва и Гусиња била је истоветна са издајницима са 
других реона. Шемсо Феровић, Саљо Никочевић и 
други, нашли су се у чуду, и та неизвеенст је тра ј а -
ла одређено вријеме. То је био период договора сре-
ђивања реакције и новог организовања. У том пе-
риоду кога можемо назвати међувлашће, време о 
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коме говоримо је било испуњено обостраном поли-
тичком активношћу и комуниста и реакције. Међу-
тим, оно што су партизани пропустили реакцији је 
пошло за руком да учини, да се обрачуна са парти-
занима. 

У непосредној близини Плава у Малом селу на-
лазио се батаљон „Бајрам Цури". Батаљон је био 
састављен од двије чете. Једну чету сачињавали су 
партизани из Ђаковице а другу чету партизани са 
територије Плава и Гусиња. 

Хајро Шахмановић са једним делом руководства 
батаљона „Бајрам Цури" пошли су у Плав и остали 
цијелу ноћ, обилазећи партизанске породице. Бора-
вак у Плаву имао је за циљ да створе такву поли-
тичку климу да се партизани дочекају као ослобо-
диоци. Боравак Х а ј р а и ових другова био је на ли-
нији партијске организације, да се онемогуће пла-
нови реакције да мобилише грађане у борби против 
партизана. Јединице НО Војске Југославије, прибли-
жавале су се нашем терену. Улазак партизана у 
Плав није се предвиђао, све дотле док се реакција 
не онемогући у својим злочиначким плановима бра-
тоубилачке борбе. Партизани су по цену свега хте-
ли да избјегну, освете, да онемогуће да се понавља 
историја. У том великом задатку на стварању брат-
ства Муслимана и Црногораца, пао је велики син 
Плава, велики син Андријевице и Црне Горе, пао је 
наш друг, комуниста Хајро Шахмановић. 

Ха јро је пао од метка вулентарског, метка Риза 
Феровића, пао је од пете колоне из свог краја . Х а ј -
ро је пао у Плаву, кога је толико волио и за чију 
слободу је живот дао. 

Хајровом погибијом, нестао је један од оних бо-
раца, који су дивовском снагом неуморно и неустра-
шиво, борили се против прошлости, за бољи живот, 
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живот за једништва и братства. Зато Хајро својим 
дјелом и јунаштвом, припада свим народима и на-
родностима Југославије. 

Муслимани Плава и Гусиња под заштитом 
партизана 

Истовремено са Косова долазе Нијемци, балисти, 
да бране границе марионетске „Велике Албаније". 
Међутим, четници, Плаво-гусињски вулентари и ко-
совски балисти били су заједно са Нијемцима. На 
сектору Мурине створен је јединствен фронт за 
бсрбу против партизана. Квислиншке снаге из Ко-
сова и Метохије, у таквој ситуацији нијесу биле у 
могућности да иду даље од демаркационе линије. 

Из архивских докумената среског и Окружног 
комитета Партије може се видети каква је била 
политичка ситуација на овом терену и како је ту 
политичку ситуацију оцјењивао Срески и Окружни 
комитет КПЈ . 

У свом писму „Сељо" — секретар Окружног ко-
митета, друг Ђоко Пајковић поред осталог пише: 

„Дођоше овога момента курири из Андријевице. 
О ситуацији бићете обавијештени из овог и ових пи-
сама (писмо послато Окружном комитету). Поред 
њих као новост је да су четници напали њих тј. 
наше, први пут, и успјели да их потисну, док су наши 
у новом нападу убили 6 четника и поново узели 
Мурино. Аутоматских оружја добили смо доста. Му-
слиманске масе су мобилисане и боре се против 
четника заједно са нашима. Помоћ овом покрету 
неопходно је дати. Батаљон је требао да се крене 
у том правцу и то што прије". 

У писму Ђедовом (Тодор Војводић) Среском ко-
митету К П Ј Андријевица од 18. септембра 1943. го-
дине, поред осталог, стоји: 

„Муслимани су одмах пристигли и борба се во-
дила два до три дана и у том међувремену присти-
гла је велика војска разних барјактара. Док су ови 
барјактари стигли, наши су успјели да заталасају 
народ Плава и Гусиња, говорено је на збору. Го-
ворник је био Бећо и маса је била одушевљена пар-
тизанима. До сада се пријавило око 70 омладинаца 
у партизанску војску, што је доказ да се омладина 
у већини налази на страни народноослободилачке 
војске. Реакција у Плаву, као Шемсо Феровић и 
други поздрављају са стиснутим песницама и са 
смрт фашизму". И даље: „Услијед опасности која је 
запријетила четницима, они су понудили мир и 
барјактари са Шемсом водили су преговоре са чет-
ницима". 

Бећо Башић — „Бајо", који је непосредно пратио 
ситуацију у Плаву и Гусињу и био политички руко-
водилац на том терену, поред осталог пише: 

„У моменту капитулације Италије на терену се 
кијесу налазиле веће наше партизанске снаге. Али 
ипак и са тако малим снагама постигли смо извје-
сне успјехе, нарочито пропагандно-политичке при-
роде. У току два до три дана држали смо власт у 
Мурину, а послије упада четничког ми смо први 
отворили ватру на те скотове, мобилишући, поштене 
људе у нашу чету, тако да смо имали партизанску 
чету од Плаво-Гусињских другова која је бројала 
30 људи. Око другова партизана из Плава и Гусиња 
окупио се приличан број људи и омладинаца, те су 
биле оформљене двије омладинске чете. Људи из 
ових чета, послије прекида борбе мобилисали смо у 
легалне партизане. Сада ћемо их подићи у борбу . . . 

Италијани из Мурина су се повукли ка Андрије-
вици, спаливши магацине. Ипак смо нешто кори-
стили и узели муниције. Узели смо 13 великих сан-
дука митраљеске муниције, један војни камион је 
у тој акцији заплијењен и нешто другог материјала. 
Овај камион смо били ставили на располагање на-
паднутим муслиманима. Заиста, у току борбе се иско-
вало чврсто борбено јединство између наше војске 
и муслиманских снага тј. маса, тако да се данас 
партизани слободно крећу на Муслиманском терену, 
разговарају се и шетају заједно са новодошлом ре-
гуларном, шиптарском војском". 

Долазак другова из затвора и логора 

У тим данима у Гусиње су стигли другови који 
су били у затвору у Тирани и у логору „Порто-
Романо" код Драча. То су били: Манојло Влаховић, 
Осман Чекић, Радош Цудовић, Замо Чекић, Салих 
Шујак , Салих Радончић, Аљо Хаџиалевић и Му-
стафа Мемић. 

Неки су из затвора изашли као Бугари а затим 
побјегли из строја, други зато што је расформиран 
логор „Порто-Романо" а трећи под именом Албанаца. 

Сви су се у Тирани састали и одатле преко Скад-
ра и Шаље стигли до Али-Пашиних извора код 
Гусиња. 

Када су дошли на прилазима Гусиња, у град је 
пошла само извидница. Кад су дошли код џамије 
Чекића, срели су се са Реџом Драковићем, Јазом 
Чекићем и другим Гусињанима. Били су наоружани. 
А када су сазнали да се на Али-Пашиним изворима 
налазе Манојло, Радош, Салих, Осман, Саљо и Аљо 
настао је шемлук из пушака, одјекнула је пијесма, 
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колона од око 100 гусињана кренула је у сусрет да 
дочека другове који су дошли из затвора и логора 
Албаније. А они не знајући зашто се пуца, склонили 
су се у страну. Манојло је био сав срећан и замолио 
је да му се из куће Хаџиалевића поврати пушка 
коју су му били одузели и која му је била успомена, 
(пушка је одузета прије тога када је Манојло и 
Мирко Арсенијевић на овом мјесту били ухапшени). 
Вратили су му пушку. У центру Гусиња, пред ве-
ликом масом грађана у име затвореника говорио је 
Салих Радончић и у краћем излагању захвалио се 
народу на тако спонтаном и величанственом дочеку. 

О повратку ових затвореника јавио је Срески 
комитет за срез Андријевички Окружном комитету 
за К П Ј у свом извештају од 28. септембра 1943. го-
дине, у којем поред осталог стоји: 

„На наш терен дошли су другови из интернације". 
Један Муслиман, члан Партије који је раније био 
ухваћен. Са њим су дошли Радош Џудовић, Манојло 
Влаховић и др. Први је члан Партије. Кад су стигли 
у Гусиње настало је опште весеље код народа — 
са пуцњавом су их дочекали".21) 

Тада је на ужој територији Плава и Гусиња ж и в -
јело и радило 7 чланова Партије и то 3 друга из 
Плава а 4 из Гусиња. То се види из Извештаја Сре-
ског комитета К П Ј од 22. септембра 1943. године, 
у којем поред осталог пише: 

„На терену Плава створена је ћелија од 4 члана 
Партије: Ј у с у ф Реџепагић, Хајро Шахмановић и 

- ') И з в е ш т а ј С р е с к о г к о м и т е т а К П Ј А н д р и ј е в и ц а ч у в а 
у И с т о р и ј с к о м о д е љ е њ у Ц К К П Ј з а Ц р н у Г о р у — р е г . 
б р . 2111/111, 3—8. 

Ибрахим Реџепагић. Као и на терену Гусиња исто, 
јер је примљен један кандидат у чланство Партије 
(тада је примљен Аљо Авдић), а ранији чланови 
партије били су: Џафер Никочевић и Аљо Хот".22) 

Формирање Плаво-Гусињског партизанског 
батаљона 

У извештају Среског комитета партије од 28. сеп-
тембра 1943. године, који је потписао ондашњи орга-
низациони секретар Комитета Бећо Башић, о поли-
тичкој ситуацији Плава и Гусиња, поред осталог 
стоји: 

„Ситуација на подручју Плава и Гусиња повољца 
је и услови за рад тамо нијесу били никада бољи. 
Партизани се слободно крећу са оружјем свуда и 
мештани их сматрају својом војском. Али Плаво-

Гусињске масе, бојећи се четника, у домаћим парти-
занима виде моментално сигурну заштиту, те су 
принуђени да трпе барјактаре и њихову војску, која 
не гледа непријатељски на партизане. Мобилизација 
би се могла извршити само ако би постојала јача 
снага која би их заштитила од окупатора и разних 
реакционара. И Муслимани виде пропаст Њемаца, 
али се плаше њих. Углед наше војске је много 
порастао".23) 

Завладала је повољна клима за масовније и чвр-
шће организованости партизанске јединице, првен-
ствено од Муслиманске омладине са подручја Гуси-
ња и Плава. Послије разоружања Италијана, парти-
занима Плава и Гусиња придружили су се скојевци, 
омладинци и грађани. 

Бећо Башић о томе пише следеће: 
„Како сам изложио, ми намеравамо, односно ра-

димо да извршимо мобилизацију народа за нашу 
војску. Акцијама ове војске у позадини, према ди-
рективи, руководиће Срески комитет, преко људи 
које он одреди. Ово ваше писмо исто ћу доставити 
Среском комитету". 

Очекиван је долазак Пролетерских бригада из 
Босне. Срески комитет је већ предузео акције, како 
да, поред Беранско-андријевачког партизанског ба-
таљона, формира нове јединице које ће дјеловати 
из дубине четничке територије и убрзати и олакшати 
ликвидирање четничке организације. Тада је дони-
јета одлука о формирању једног посебног парти-
занског батаљона од наших снага са терена Плава 
и Гусиња. Одлуку о формирању батаљона пренио је 
и реализовао Бећо Башић. 

У извештају Среског комитета партије за срез 
Андријевички од 28. септембра 1943. године, поред 
осталог стоји: 

„Раније сам обавијестио Окружни комитет да је 
организована једна јединица која броји око 70 бора-
ца. Међутим, нешто је отпало, те сада она броји 60 
партизана. Дата су упутства о организацији Штаба 
оперативног сектора на подручју Плава и Гусиња. 
То ће друг Б а ј о (Бећо Башић) сада са друговима да 
спроведе, узели смо за команданта Оперативног шта-
ба у комбинацији једног официра (Муслимана из 
Гусиња). 

Батаљон је бројао 60 бораца, али пошто је ова 
јединица самостално дјеловала, ван састава Андри-
јевачко-беранског батаљона, у специфичним усло-

22) И з в е ш т а ј о д 22. с е п т е м б р а 1943. г о д и н е д о к у м е н а т 
2108/111 3—7 с т р а н а 43. 

!3) И з в е ш т а ј о д 28. с е п т е м б р а 1943. г о д и н е , д о к у м е н а т 
р е г . б р . 2109, Ш / 3 — 5 (1943. г о д и н а ) , И с т о р и ј с к о о д е љ е њ е 
Ц К К П Ј з а Ц р н у Г о р у . 
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вима, она је добила статуе самосталног батаљона. 
Комесар батаљона је био Јусуф Реџепагић, коман-
дант Салих Редончић, замјеник команданта Мухо 
Балић, а замјеник комесара Мустафа Мемић. Ко-
мандири: Аљо Хот, Замо Чекић, Комесари Џафер 
Никочевић и Аљо Авдић. 

Срески комитет К П Ј за Андријевицу био је ув је -
рен да ће овај батаљон одиграти крупну улогу у 
мобилизацији Муслимана за народноослободилачку 
војску. Батаљон се кретао око Улотине и Цецуна. 
Наређено му је да се пребаци на сектор Виситор-
Липовица, ради одржавања контакта са муслиман-
ским масама и њиховог политичког припремања за 
срдачнији дочек Другог ударног корпуса. 

Батаљон је доживео своје ватрено крштење у 
борби са четницима Лека Лалића код села Цецуна, 
у којој борби је рањен један од најстаријих СКОЈ-
еваца Гусиња, Ислак Лаличић. Послије тога, бата-
љон је пребачен на сектор према Мурини, гдје се 
већ била улогорила једна Њемачка јединица, са око 
150 војника, уз коју су се налазиле и квислиншке 
јединице са подручја Пећи, Ругове, као и Плава и 
Гусиња. У Шекулару је био Новица Поповић са 
неколико стотина четника, док се на Липовици ста-
ционирао Андријевачки четнички батаљон под ко-
мандом Марка Вучелића. Јединице Другог ударног 
корпуса, у свом побједоносном маршу из Босне ру-
шиле су све препреке развиле су заставу слободе 
у Колашину, прешле преко Лисе и Трешњевида и 
12. октобра 1943. године, стигле у Васојевића. Тада 
се на терену Горњег Полимља на Андријевачки и 
Берански срез налазило око 220 бораца организо-
ваних у два батаљона (Андријевачко-берански и 
Плаво-Гусињски). 

Након ослобођења Андријевице два батаљона 
Друге Далматинске бригаде и једна чета Италијана 

дошли су на сектор Мурине 14. октобра 1943. године, 
и ту су се Плаво-гусињски партизани састали са 
прослављеним пролетерима. 

Међутим њемачки окупатор са својим квислин-
зима није мировао. Основни циљ окупатора био је 
да одвоји Албанце и Муслимане из Плава и Гусиња 
од партизана. Окупатор са 3000 војника, наоружан 
топовима и тенковима прешао је преко Чакора, Сје-
кирице, Пепића и Џамије и почео офанзиву на осло-
бођену територију. Познати квислинзи и сарадници 
Италијанског окупатора са подручја Плава и Гуси-
ња, који су до тада мировали и тражили „споразу-
ме" са „домаћим" партизанима дигли су главе. Сре-
ски комитет Партије и Штаб Друге далматинске 
бригаде покушали су да спријече сукоб са Мусли-
манима Плава и Гусиња. Штаб Друге далматинске 
бригаде заједно са члановима Среског комитета пар-
тије организовали су разговоре са виђеним људима, 
како би се избјегао сукоб партизана са Муслима-
нима овога подручја. У Плаву и Гусињу су убачени 
позадински радници да објасне народу да народно-
ослободилачка војска Југославије не води борбу про-
тив Муслимана, већ само против окупатора. Тада је 
одлучено да се у Плаву и Гусињу одрже народни 
зборови на којима ће се народ информисати да про-
летерске бригаде треба да уђу у Плав и Гусиње и 
да они улазе као ослободиоци, те да се као такви 
прихвате. У Гусињу је збор заказан путем добоша. 

Збор је одржан у џамијској башти. Збору је при-
суствовало око 500 грађана Гусиња и околине. Збо-
ром су руководили Цафер Никочевић, Аљо Хот, 
Аљо Авдић и Мустафа Мемић. Партизани су на 
овом збору говорили о новонасталој политичкој си-
туацији и о потребе уласка партизана. Збору су при-
суствовали и дотадашњи председници општина Саљо 
Никочевић и Авдо Авдић, као и неколико капобанци. 
Поведена је врло жучна дебата. На Авдова питања 
одговарао је његов син Аљо на Саљова питања од-
говарали су његов рођак Џафер и сестрић Осман 
Чекић. Збор се завршио а свако је остао при своме. 
Највећи број грађана био је у недоумици и неизве-
сности. На једној страни били су њихова дјеца-
партизани, који су вољели, али за које су сматрали 
да су још млади и неискусни. На другој стране пре-
ма Чакору надирале су моторизоване Њемачке је-
динице које су пресјекле, недоумицу. Ситуација 
добива сасвим други обрт. Њемци, балисти и Вул-
нетари, поново су пошли низ Полимље и поново 
макар и привремено, окупирали Андријевицу. 

Плаво-гусињски батаљон, према одлуци Среског 
комитета Партије у Андријевици, као војна форма-

А Љ О А В Д И Ћ , 
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циј а престао је да функционише, а његови борци 
распоређени су за политички рад на терену. При-
ликом доношења ове одлуке, Срески комитет се ру-
ководио потребом настављања политичких акција 
на овом терену и чињеницом да је борачки кадар у 
овом батаљону био састављен од младих људи, без 
борбеног искуства, који се у овако веома комплико-
ваној ситуацији не би снашао. 

Међутим учешће Плаво Гусињана у НОБ-у не би 
се цјеловито приказало, ако се поред комуниста који 
су у току НОБ-а радили на овом терену не у к а ж е и 
на допринос који су ратовали ван овог подручја: 
Бећо, Хајро, Зуфер, Урош, Јусуф, Цветко, Ђуро, Аљо 
Хот, Емин, Вуко, Чедо Ћулафић. 

Поред Ђура Лончаревића који је у саставу Прве 
пролетерске бригаде отишао за Босну, на територији 
Косова и Метохије дјеловали су: З у ф е р Мусић, 
на јприје као командант батаљона, а затим као ко-
мандант Прве косовске бригаде, Цвјетко Турковић 
је погинуо као командант Шарпланинског парти-
занског одреда, Урош Џудовић гине као политички 
комесар чете, Вуко Турковић је командовао бата-
љоном у Првој косовској бригади, Богдан Вујошевић 
комуниста од 1920. године је радио активно у Улци-
њу и околини, па је као такав стријељан 1943. го-
дине, Љубо Шекуларац је радио у Васојевићима 
гдје гине 1943. године, Велимир-Вешо Дракуловић је 
ступио 1941. године у ЗПО учествовао у борби на 
Пљевљима, затим био курир у ШЗПО, да би јула 
1942 дошао на терен Андријевице гдје ради као 
руководилац СКОЈ-а и секретар партијске ћелије, 
одакле је 1943. године ступио у пету црногорску 
пролетерску бригаду, Љубо Дракуловић ступио у 
четврту црногорску пролетерску бригаду 1943. године, 
а затим у другу пролетерску, гдје је тешко рањен на 
сремском фронту, као помоћник комесара чете. Перо 
Вучевић, учествује у устанку у Кучима а затиму Шес-
тој црногорској бригади 1943. год. гдје је био тешко 
рањен и познат као Перо „Шарац". Бошко Вековић, 
такође учествује у тринаестојулском устанку а затим 
1943. године, ступа у Пету пролетерску бригаду. Ву-
кашин-Вуља Лончаревић, гине као водник у Седмој 
омладинској црногорској бригади и Бијелом Пољу. 
Четири брата Лончаревића: Перо, Дука, Јошо и 
Радомир-Рашо, су такође били у пролетерским бри-
гадама од 1943. године, а Перо је рат завршио као 
тешки раттни војни инвалид, док је Рашо погинуо 
храбро у Петој црногорској пролетерској бригади на 
Трнову 1945. године. Милан С. Лончаревић, ступа 
маја 1943. године, у Андријевачки батаљон гдје хра-

бро гине исте године на Беранама. Саво Гошовић, 
учесник у устанку гине као борац Пете пролетерске 
бригаде изнад Врмоше. Вешо Кељановић, такође 
гине код Врмоше као борац Пете бригаде 1943. од-
носно 1944. године. Михаило Кељановић гине као 
комесар чете у Четвртој црногорској бригади 1944. 
године, Бранко Видић, учествује у устанку и гине 
на Рашковом гувну 1941. године, Драгољуб Аџић, 
учесник у устанку 1941. године гине као борац чет-
врте пролетерске црногорске бригаде. Станко, Ђукић, 
Раде и Павић, такође учествују у НОБ-и од 1943. 
године, Милић Милка гине као борац Пете проле-
терске црногорске бригаде 1945. године, а учесник 
је била од 1943. године. То је била прва дјевојка из 
Гусиња која је положила свој живот у НОБ-и. Лон-
чаревић Голуб, учествовао је у устанку и био акти-
виста у Андријевици, а 1943. године ступа у једи-
ницу НОВ-е. Лончаревић М. Митар и Милутин, та-
кође ступају 1943. године у јединицама НОВ-е, као 
и Бојовић Ђуро, Вујошевић М. Марко, Стојковић 
Лука, затим Младеновић Мишо, Секуловић Секуле 
и Василије који гине у јединицама НОВ-е, затим 
Куч Бранко, Вучевић Драгица, Ћ у л а ф и ћ Ранко и 
Бранко који гине 1944. године, Јововић Вучко и Пе-
ровић Велимир, који храбро гину у току НОР-а. 
Никић М. Благота, којег као позадинца стријељају 
четници у Соко Бањи. 

Хасо Ба јрактаревић из Плава радио је активно 
на територији Косова а погинуо је храбро као по-
литички комесар чете. 

Међу активистима и сарадницима НОП-а истица-
ли су се: Цвијета Шекуларац и њена сестра Станка 
које 1943. године ступају у јединице НОВ, а њихов 
отац прото Ђорђе Шекуларац помаже НОП током 
цијелога рата. Исто тако су помагали НОП Раде и 
Спасо Дракуловић, као и њихов синовац Милован 
који са Радем гине од бомбардовања 1944. године. 
У окупираној Подгорици активно ради Стевка Дра-
куловић, ма јка три борца НОВ, која такође гине од 
бомбардовања. Њена ћерка Дарка помаже НОП од 
1942. године у Васојевићима. Било је неколико за-
робљеника и интернираца који су у логорима и за-
творима радили за НОП активно. — Један од тих 
је Божо М. Божовић обућарски радник из Гусиња 
који је заробљен 1941. године и био цијели рат у 
Њемачкој , као и Милан Ј Лончаревић који је умро 
од посљедица затвора и логора у току рата. 

Нове акције и нове жртве 

Када је у јануару 1944. године секретар Обласног 
комитета Партије за Космет Павле Јовићевић пре-
шао на ослобођену територију Андријевице, парти-
зански курири морали су преко Гусиња много чешће 
да саобраћају између Колашина и Сјеверне Алба-
није, гдје се налазио Главни штаб Космета са Фади-
лом Хоџом. Поред партизана из Гусиња за овај за-
датак је био ангажован Зумбер Халили. 

О томе, у својим извештајима посебно пише Павле 
Јовићевић. На овом путу, спроводећи један задатак 
од посебног значаја , пали су у руке окупатора и 
домаћих издајника Џафер Никочевић, један од пар-
тијских руководилаца Гусиња, са Гањом Чавјарба-
ши, комунистом из Призрена и чланом антифаши-
стичког вијећа Космета и Џеладин Ниџом, комуни-
стом из Ђаковице. Носили су поруке Врховног ко-
манданта за друга Темпа у Македонији, а посебно 
позив омладини Космета, Македоније, Албаније и 
Грчке за II Конгрес УСАЈ-а. Пали су Џафер, Гања 



и Наџмедин, а пошта коју су носили остала је у 
зидинама једне брвнаре у Грнчару. Стрељана су сва 
тројица у близини Пећи а делегати нијесу дошли на 
омладински конгрес. Овим каналом пребачена је прва 
радио-станица за Главни штаб Космета а затим је 
из села Краснића преузет Душан Мугоша, који је 
поново кренуо према Гусињу, али сада, преко Ваљ-
боне, Вусања, Драгија и Сточице на ослобођену те-
риторију где се налазио штаб II ударног корпуса. 

Средином јануара 1944. године из ђаковачке Ма-
лесије полази за Црну Гору Павле Јовићевић-Раде, 
политички секретар ОК КПС за Косово и Метохију 
како би успоставио чвршће везе са штабом Другог 
корпуса ради пребацивања људства и сарадњу у 
акцијама. С њим полази група од шест бораца. 
Отуда се касније пребациле и групе бораца, као 
веза, било да се укључе у јединице НОВ и ПОЈ на 
том терену. 

Послије доласка у Андријевицу послата је ку-
рирска група у саставу од четири бораца на терен 
Пећи да би на челу са Милом Драгићевићем-
- Ж у т и м и Аљом Авдићем да би на ослобођену тери-
торију Андријевице пребацили групу партизана из 
Пећи. 

Она је успјела у току ноћи 17. и 18. и 19 маја 
1944. године, да изведе из Пећи на планину Коприв-
ник 30 партизана (при поласку из Пећи за вријеме 
гажења ријеке Бистрице утопила се Љубица 
Петровић-Хаха) а остала група стигла је 21. маја 
1944. године у Андријевицу, на челу са Михаилом 
Драгићевићем (Мило-Жути). 

Послије кратког вријемена 26. ма ја 1944. године, 
упућена је поновно курирска група за Пећ, одакле 
је са успехом довела 35 људи. (Инс. ин. бр. 749 
и 874). 

У чети се окупљало људство и са других страна. 
Дошла је једна група интернираца преко Колаши-
на и једна група од 12 радника која се налазила 
у Руговској клисури на сјећи шуме. Долазиле су 
и групе из Ђаковичке Малесије. Овој чети прикупио 
се један број бораца са терена Гусиња. Тако је у 
јединици крајем маја 1944. године, било 130 бораца. 

26. јуна 1944. године група од 18 бораца, са се-
кретаром Облааног комитета, пошла из Андријевице, 
преко Гусиња на територији Ђаковачке Малесије, 
гдје се налазио Главни штаб космета. 

Друга чета је остала да узме радис-станицу и 
још неки материјал, а да доведе још људства из 
Пећи, па да изврши покрет. 

Била је одређена група која је требала да иде 
за Пећ и да по трећи пут доведе људство. О овим 
акцијама говори и архивска документација која је 
објављена у Историјским зборницима. 

Пребацивање окупационе јединице из 
Гусиња на ослобођену територију 

Њемачка окупаторска јединица састављена од 
заробљених Црвеноармејаца-черкеза, била је лоци-
рана у Гусињу. Комунисти из Гусиња ступили су 
у везу са овим бившим војницима Црвене армије 
ко ји сада у Гусињу функционишу као окупатори. 

Неки од ових војника — черкеза жељели су кон-
такт са партизанима. Контакти су у почетку били 
обазриви са оба двије стране. Касније се та веза 
појачала и стекло се обострано повјерење. У кон-
такту комуниста Гусиња са овом четом дезертера 
— Црвеноармејаца, који су сада функционисали 

као дио Вермахта Среском комитету реферисао је 
друг Аљо Хот. Политички секретар Среског комите-
та друг Спасоје Ђаковић у име Среског комитета 
написао је писмо партијској организацији у Гусињу 
како и на који начин треба да ову чету Черкеза 
извести из Гусиња и довести у партизане. У писму 
је речено да се ово писмо са печатом Комитета 
може показати командиру ове чете. Овај задатак 
је поверен Аљу Хоту као необично храбром и веома 
скромном другу. Аљо Хот је пошао из Андријевице 
за Гусиње успоставио је везу са овом четом и 
показао писмо. Комунисти Гусиња под руковод-
ством Аља Хота а по директиви Среског комитета 
направили су план како да ову чету черкеза изба-
це у Виситор. Командир ове чете био је Нијемац. 

Све се морало радити добро организовано и 
веома конспиративно, Комуниети у Гусињу имали су 
задатак да се повежу преко Черкеза из Гусиња са 
четом дезертера Црвеноармеаца који су се налазили 
у Плаву. Требало је да једним договореним зајед-
ничким планом једна и друга чета изађу у Виситор. 
У Плаву се налазило 60 черкеза. Послато је писмо 
Черкезима у Плаву. Писмо је носио курир на мо-
тоциклу. 

Нарочита пажња је скренута у колико пропадне 
акција према извлачењу Черкеза из Плава да се по 
сваку цијену извуку Черкези из Гусиња. Курир 
који је понио писмо из Гусиња за Плав био је про-
ваљен — ухваћен и стријељан. Нијемци из Пећи су 
брзо интервенисали разоружали су и похапсили ци-
јелу чету Черкеза у Плаву спровели их пјешке 
преко Чакора за Пећ. Већином из ове чете Черкеза 
Нијемци су стријељали уз пут. 

Повлачење Черкеза из Гусиња је успјело. Ко-
мандира ове чете Њемца су ухапсили, везали на-
товарили на мазгу. 

Чета черкеза пошла је преко моста на Грнчару, 
остављајући Гусињане да се чуде и да чекају шта 
ће се десити. Нијемац, Гестаповац јахао је на коњу. 
Један километар од вароши, у подножју села Досу-
ђа, чуо се пуцањ: Нијемац — Гестаповац пао је 
мртав. Чета Черкеза, бивших црвено-армејаца а 
сада окупаторских војника, пошла је у строју уз 
село Досуђе и Заграђе, да би се убрзо нашла на 
падинама Зелетиња, где почиње слободна терито-
рија. Стројевим кораком ушли су у ослобођену 
Андријевицу. 

Истовремено из окупираног Гусиња извучени су 
још 14 омладинаца и четири Скојевке. Омладинци 
и Скојевке пошли су у партизане. Скојевке су до 
поласка у партизане биле под фереџом, то су били 
следећи омладинци: Аљо Никочевић, Назиф Јуце-
вић, Салих Шујак , Медо Пировић, Осман Чакић, 
Амир Омерагић, Хакија Хот, Омер Мемић, Рамо 
Нековић, Аислан Фехратовић, Медо Радончић, као 
и Салих Дељанин, и Масар Груда. Скојевке су пошле 
у партизане: Џева Хот, Љуљка Хот, Надира Ђурко-
вић и Фадила Ђурковић. 

У Гусињу су предузете акције чишћења и насту-
пила је ера широке интернације партизанских по-
родица. Халим-Ага Ибрахимагић и Шеко Никочевић 
интернирани су за Њемачку. Оно што никад у својој 
бурној историји Гусиње није дочекало, доживјело 
је априла 1944. године. Старе жене у димијама и 
под чаршафима, неписмене које су у својих 60 го-
дина живота видјеле много муке око издржавања 
породице и нијесу никада крочиле ван Гусиња сада 
су од стране домаћих издајника покупљене, у знак 



одмазде, стрпане у камион и поведене у злогласни 
затвор „Шермет-кулу" у Пећи. Касније су преба-
чене и интерниране на територији Истока — Мето-
хија. Интернирани су Реџо Аљов Хот, Паша Хот, 
Игбала Хот, Н а ф и ј а Хот, Нуро Пировић, Кима Пи-
ровић, Медо Чекић, Малића Чекић, Сурна Шујак , 
Муха Шујак , Хатиџа Омерагић, Ђулка Радончић, 
Пемба Никочевић, Смајле Нековић, Цева Нековић 
и њена мајка Наја , 'Ема Ферхатовић, Раба Луцевић 
и Исо Луцевић. Суљо Шујак је успео да побјегне у 
шуми. Сви су ови из Гусиња. У Плаву су поштеђене 
жене па су интернирани: Нуман и Мурат Реџепагић, 
Харун Шабовић, Милан Поповић, Рамо Башић, 
Мурат Колашинац, Ахмет Шаровић, Рамиз Качама-
ковић, Исљам Мумировић и други. Ухваћен је 
Ба јрам Метовић који је живио илегално у Плаву и 
интерниран у Њемачку. Било је то одмазда за чети-
ри дјевојке муслиманке које су пошле у партизане. 

То су прве дјевојке Муслиманке које су збациле 
зар и ступиле у партизанске јединице, не само на 
територији Андријевичког среза него и на терито-
рији Црне Горе. 

Овако масовно интернирање старих жена Му-
слиманки и старијих људи Муслимана са терито-
рије Плава и Гусиња била је као одмазда за одла-
зак Черкеза из Гусиња на ослобођену територију. 

Интернирање старих Муслиманки и Муслимана 
наишло је на велики револт код народа и домаћи 
квислинзи били су раскринкани много више него до 
тада. Ову интернацију осуђивали су и сами сарад-
ници окупатора. Командант затвора у „Шермет-
-кули" био је запрепашћен када су му довели ове 
затворенике, па је поред осталог рекао: „Црн ти 
образ Шемсо Феровићу, кад си покупио старе људе, 
жене и дјецу и мене их послао, док ти се парти-
зани налазе под носом по шумама и селима око 
Плава и Гусиња". 

На ослобођеној територији Андријевачког среза 
пронијела се вијест да су у партизане дошле Мусли-
манске дјевојке. Због посебног интересовања ове 
младе Муслиманке — партизанке послате су у Бе -
ране. Тамо су обишле насеља са Муелиманским 
становништвом и онда су се укључиле у Гусињску 
партизанску чету у Комском одреду. Постале су 
врло активне омладинке, радећи као чланови омла-
динских руководстава. Биле су делегати на окруж-
ној омладинској конференцији као и на другом 
Конгресу УСАЦГ-а у ослобођеном Цетињу. Када су 
ослобођени Плав и Гусиње, биле су у првим редо-
вима са Петом пролетерском бригадом и касније са 
Комским одредом. У ослобођеном Плаву и Гусињу 
биле су носиоци омладинских активности међу ж е н -
ском омладином. Један број младих дјевојака Му-
слиманки одмах је пошло њиховим стопама. 

Партијска организација на терену Плава и Гу-
сиња створила је свој јачи пункт међу вулнетарима. 
Неколико вулнетарских руководилаца у јединици 
која је била лоцирана на брду Сточици, између 
Врмоше и Кути и села Грнчара код Гусиња везала 
је за себе. Партијска организација одржавала је 
везе са својим људима и вулнетарској једини-
ци преко Ба јрама Лаличића и Иса Дељанина. 
Овај партијски пункт био је од велике користи и на 
овом дијелу границе извршио је значајне задатке, 
као што су снабдјевање партизана житом, пребаци-
вањем радио станице за Главни штаб Космета, пре-
бацивање Албанских партизана са Садик Бекте-

шијем на челу, пребацивање Душана Мугоше из 
Албаније у Црну Гору и много других акциза. Б а ј -
рам Лаличић и Исо Дељанин, су руководили вулне-
тарима на Сточици, били су организовани припад-
ници НОП-а а њима су помагали Хајро Мркулић и 
други вулнетари. 

Најзначајније партизанске базе у околини 
Плава и Гусиња 

У Ђурачкој Ријеци недалеко од Плава, на имању 
Мула Хуље (Хусеина) Реџепагића налазила се ко-
шара — зидана колиба, у којој је дио његове ф а -
милије излазио у прољеће, а враћао се у позну 
јесен. Та је кошара у току прољећа и лијета 1943. го-
дине, била главна партизанска база. Кроз њу су 
свакодненно пролазили и Косовски партизани. 

У околини Плава, поред Мула Хуљове н а ј з н а -
ча јни ја база била је кућа Ђема и Хаса Муратагића 
у селу Хотима. О овој бази и њеном особитом зна-
ча ју сачувана су документа Обласног комитета 
Космета. 

Земуница Плаво-гусињских партизана у К о њ -
ском обору изнад Плава, била је припремљена али 
она није много коришћена. 

Први састанци у очи тринаестојулског устанка у 
Плаву одржани су у кући Ибра Метовића (одржана 
су два масовна скупа целокупне омладине). Касније 
су састанци одржавани у кући Ахмета Башића и 
Химза Реџепагића. 

Салих Радончић — колар у Крушеву, у потпу-
ности је прихватио идеје народноослободилачке 
борбе и читаво вријеме од 1941. до 1945. године, без 
иједног дана прекида био је на позицијама НОБ-а . 
Био је непоколебљив и безкомпромисан. 

То је једина Муслиманска кућа коју је Шемсо 
Феровић запалио у свом кра ју због сарадње са ко-
мунистима. 

Кућа Ђуле Дељанина у селу Драгије, била је 
прво стјециште партизана овога краја . Кроз њу су 
читаво вријеме пролазиле наше патроле и курири, 
у њој су дуже времена боравили Цафер, Аљо и 
остали комунисти из Гусиња. Стара Ђуља Хуса била 
је опјевана од реакционара са слиједећим ријечима: 
„Ој Ђуљ Хуса-Бане, партизански капетане". 

Кућа Иса Дељанина у Дољи постала је парти-
занска база априла 1944. године, када се у њој 
смјестила комплетна партијска ћелија под руковод-
ством Аљо Хота и читаво вријеме жив јела и радила 
у тој кући а одатле одржавала везу са покретом у 
граду и на територији. Изнад ове куће погинули су 
Бећо Башић, Војо Нововић, Јусуф Реџепагић и 
Аљо Хот. 

Кућа Јунуза Лаличића у селу Драгијама кори-
стили су илегалци Црногорци и Муслимани. У тој 
кући требали су да бораве Мирко Арсенијевић, 
Манојло Влаховић, Аљо Хот, Замо Чекић и други. 
У овој кући при пролазу за Црну Гору преноћио је 
Душан Мугоша. 

Кућа Маше Малагића, у селу Досуђу, повремено 
је користио Аљо Хот. Са Аљом су у овој кући 
боравили Џафер, Замо и Аљо Авдић. 

Састанци у Гусињу су одржавани у кући Реџа 
Мемића, Јунуз Никочевића, Шабана Шахиновића 
и друге. 

Почетком августа 1944. године у Дољи су поги-
нули: Бећо Башић, Војо Нововић и Ј у с у ф Реџе-



пагић и Аљо Хот. То је био тежак ударац органи-
зацији К П Ј Андријевице. 

Прво ослобођење Плава и Гусиња 

Партизани су први пут 10. септембра 1943. године, 
напали и разоружали италијански гарнизон у 
Плаву и Гусињу. Тада су одржани И први народни 
зборови. У Плаву на збору је изабран први Народно-
-ослободилачки одбор. 

У периоду од 10. септембра до 8. новембра 
1943. године, на подручју читаве плавогусињске 
околине налазили су се партизански батаљони који 
су обилазили села и одржавали политичке зборове. 
Дјелови ових батаљона налазили су се и у Плаву и 
Гусињу. Међутим, у том периоду није узимана власт 
а у Плаву се налазила стационирана и једна чета 
албанске војеке и жандармерије . 

Јединице пете кра јишке дивизије разбиле су 
непријатеља на сектору Чакора и Сјекирице и први 
пут ослободиле Плав 24. јула 1944. године. По наред-
би Врховног команданта оне су већ сјутрадан напу-
стиле ослобођено подручје и пошле на пут за осло-
бођење Србије. 

По наређењу штаба Треће ударне дивизије, Пета 
пролетерска црногорска бригада прешла је у напад 
за ослобођење Плава и Гусиња 2. августа 1944. го-
дине, у правцу Чакора, Мурине, Плава и Гусиња. 
Од правца Чакора кретали су се Први и Трећи ба-
таљон, Први батаљон је продирао са правца од 
Метеха а Други батаљон са сектора Липовица, пре-
ма селу Грнчару и Гусињу, да би се након тога пре-
бацио преко Гусиња, заузео села Заграђе и Досуђе 
и са тог подручја ушао у Гусиње. Из правца Ћ а ф 
Бора дјеловала је једна чета косовско метохијског 
партизанског батаљона, а са II батаљоном V проле-
терске бригаде, налазила се једна чета гусињских 
партизана и један батаљон Комског партизанског 
одреда. 

Јединице V пролетерске бригаде ослободиле су 
Плав 4. а Гусиње 5. августа 1944 и задржале се 
два до три дана. 

Након великих успјеха Народно-ослободилачке 
војеке Југославије у свим крајевима наше земље 
непријатељске снаге на овом подручју биле су орга-
низационо дезоријентисане и борбено поколебане. 

У том моменту оне војнички нису престављале 
неку знача јнију снагу, а политичку битку већ су 
били изгубили. Због тога јединице V пролетерске 
бригаде у свом походу за ослобођење Плава и Гу-
сиња нису наишле на неки знача јнији отпор. Пошто 
је била изгубљена вјера и повјерење у вулнетарску 
организацију, у Гусињу је у јулу 1944. године, фор-
мирана посебна летећа војна формација од њих 
„Педесет и један" (тако се и званично звала) на 
челу са Мустафа Хаџијом. Ови последњи трзаји 
реакције урадили су еамо толико да се ова летећа 
група забарикадирала у зидинама недовршене 
Основне школе у Гусињу, на мјесту „Главице" и 
одатле давала оружани отпор. 

Ова јединица животарила је у зидинама основне 
школе два дана и то само зато што II батаљон 
V пролетерске бригаде није имаб потребе да напад 
форсира, већ је желио да у Гусиње уђе без ж р т а -
ва. Тако је у ствари ова борба и завршена. Јединице 
II батаљона, са четом гусињских партизана, у којој 
су се налазиле и четири дјевојке скојевке које су 

раније жив јеле у Гусињу под фереџом и које су 
ишле са предходницом, ослободиле су Гусиње 5. авгу-
ста 1944. године, без и једног погинулог или рањеног 
борца. Банда Мустафа Хаџијина (њих „Педесет и 
један") повукла се и оступила преко крша Чекића 
да би растурена у мањим групама наставила ко-
митску борбу. 

У Плаву, када су наше јединице ушле, било је 
мало Плављана. Огромна већина становништва по-
вукла се у околне планине и катуне да сачека и да 
види како ће се даље одвијати догађаји, страхујући 
од покоља и од пљачке. Страх и неизвјесност успје-
ла је да наметне реакција и сви они који су били 
свјесни своје личне одговорности за убиства недуж-
них људи 1941. године, и за паљевину Врезојевица, 
Велике и Горњег Полимља, иако су за ова недјела 
великим дијелом директни кривци и непосредни 
извршиоци поједини бајрактари и њихове банде из 
Сјеверне Албаније и Метохије. 

Страхујући за своју сопствену судбину они су 
повукли своју родбину и братвенике и тако је лан-
чано вукло једно друго, тако да су наше јединице 
тада ушле скоро у празан Плав, јер су нас доче-
кале само породице погинулих партизана и неки 
наши пријатељи и сарадници, као што су то били 
Хилмо Феровић и други. 

У таквој ситуацији није било лако и једноставно 
сачувати ред и мир. Али част и углед пролетера и 
њихово достојанство остали су на висини. На при-
лазима Плава постављене су појачане партизанске 
патроле, које су добиле чак и наредбу да и помоћу 
оружја онемогуће неред и пљачку. И оне су тај за-
датак чаоно извршиле. Био је то истовремено и 
политички пораз оних који су проповедали међу-
собно неповјерење и братоубилачку борбу. Умјесто 
тога, ослободиоци Плава доследно су спроводили 
политику братства и јединства. И народ је са пла-
нина и катуна почео да се враћа у своје празне, али 
сачуване домове. Страх да ће се „деветнаеста" по-
новити а умјесто „Шареног" кола, у Плаву је играло 
коло братства и јединства. 

Формирање народно-ослободилачких одбора 
и команди мјеста 

Већ 6 и 7. августа у Плаву и ГуСињу формиране 
су Команде мјеста и народно-ослободилачки одбори. 
На састанку са грађанима Плава, који су дочекали 
нашу војску и уз учешће грађана из села Брезојеви-
це, за првог команданта мјеста Плава постављен 
је Хивзо Реџепагић. За предсједнИка Општинског 
Народно-ослободилачког одбора варошице Плав Џемо 
Шахмановић, а за предсједника Општинског одбора 
Народно-ослободилачког фронта Мула Хуееина 
(Мула Хуље) Реџепагић. Сви постављени и изабрани 
функционери били су крвно везани за Народно-
ослободилачки фронт јер су му дали оно што им је 
било најдраже, па је избор, сем за Хилма Феро-
вића, прихваћен без проблема. Његова активност 
и сарадња за НОП-ом одвијала се у илегалним усло-
вима, када је конспирација била неопходна, да је и 
његова активност и сарадња била' позната само 
ужем кругу руководиоца који су са њиме радили и 
сарађивали. Међутим, када је објашњена његова 
стварна улрга и допринос нашем покрету, Хилмо је 
прихваћен као предсједник Народно-ослободилач-
ког одбора Општине. На жалост, он ће и касније, 



због свог презимена, имати перипетију, али ће 
остати чист. 

У Гусињу команда мјеста и Народно-ослободи-
лачки одбор конституисани на великом народном 
збору. За првог команданта мјеста изабран је Исо 
Дељанин, у чијо ј се кући налазила партизанска 
база у селу Дољи, а за првог политичког комесара 
Мустафа Мемић. 

За председника Општинског Народно-ослободи-
лачког одбора изабран је познати јунак и угледни 
грађанин и припадник НОП-а један од првака Гу-
сиња, официр црногорске војске из период 1912. 
— 1914. године, један од предратних предсједника 
Општине гусињске Рашо Хот, а за секретара Амир 
Омерагић. Амир је као омладинац организовано ра-
дио у НОП на подручју Гусиња од 1942. године, а од 
априла 1944. године борио се у саставу Гусињске 
партизанске чете на ослобођеној територији Андри-
јевице. У Народноослободилачки одбор тада су иза-
брани врло цијењени грађани Гусиња који су сара-
ђивали у НОП-ом, као што су били Салих Радон-
чић — колар, у чијо ј је кући била партизанска 
база у Крушеву коју су фашисти спалили, затим 
Маља Хаџиаљевић, Мушо Ибрахимагић, Аљо Нико-
чевић, Фејзо Чекић Суљо Ш у ј а к Смајље Јулевић, 
Хајро Мркулић и други. За замјеника команданта 
мјеста постављен је Мухарем Рашић а за економа 
З а ј о Радончић. 

Гусињска партизанска чета проширила се са но-
вим борцима међу којима су још неколико дјевојака 
црногорки и муслиманки. Замо Чекић, као парти-
зански комесар чете Авдо Омерагић, Реџо Драшко-
вић и други, били су на челу ове чете. Формирана је 
посебна посадна чета. Организовани су занатлије, 
к о ј и с у б и л и при команди мјеста и радили искључиво 
за потребе и војно позадинских власти. Проширен је 
актив Скоја, на чији је састанак сада дошао ондаш-
њи делегат Покрајинског комитета СКОЈ-а, Батрић 
Јовановић. За секретара актива СКОЈ-а, на демо-
кратској основи, изабран је Хусо Омерагић. 

На читавом подручју Плава и Гусиња организо-
вано је снабдјевање војске и војно-позадинских 
власти, како на овом подручју тако и истовремено 
на подручју свих наших јединица, до Матешева и до 
Берана. 

Формирана су чак и складишта при команди 
мјеста у Андријевици у којима су се формирале 
значајне резерве животних намирница. Тако су 
Плав и Гусиње у том моменту постали основни и 
скоро једини извори за снабдевање житом и месом 
на подручју читавог округа. То је велики допринос 
који је овај к р а ј у том моменту дао за НОП. 
Истовремено је покренута читава акција ступања 
омладине у V пролетерску бригаду, који су пошли 
у њен славни ослободилачки пут према Сарајеву 
и Марибору и многи од њих оставили своје животе. 

Повлачење из Плава и Гусиња и први 
муслимански збјег на Комовима 

Плав и Гусиње жив јели су и овом приликом у 
слободи свега седам дана, од 5—12 августа. А тога 
дана, из правца Пећи преко Чакора и Рженице, на 
Штаб V пролетерске бригаде, који се налазио у селу 
Пепиће, извршен је изненада напад посебно обуче-
них њемачких елитних јединица. Био је то почетак 

општег напада у свим правцима ослобођене терито-
рије. Био је то почетак познате операције у коју су 
се укључиле и четничке и балистичке банде. 

Подручје команде мјеста Плав било је прво на 
удару и на непосредној близини фронта и за при-
преме повлачења није било времена. На подручју 
команде мјеста Гусиња ситуација је била нешто 
повољнија, јер је за припреме било више времена. 
Све су јединице, оперативне и позадинске, прво-
времено припремљене за покрет. Међутим, у Гусињу 
је тада искрсао један проблем који нисмо очекивали 
и за који нисмо били припремљени. Око 200. грађана 
Гусиња, скоро искључиво Муслимани, дошло је 
пред команду мјеста спремно да оступа заједно са 
пролетерима „Ако треба и за Босну". Муслиманке, 
покривене разбојним чаршафима, а на јвише у 
црвено бијелим квадратићима (тзв. „ ш а р ш а ф у локу-
ме"), стале су у борбени строј са партизанима, носећи 
у наручју малолетну дјецу и понешто прња да их 
нечим прекрију. Знало се да је велики број Гуси-
њана на страни Народно-ослободилачког покрета. 
Знало се да жене муслиманке са посебним симпати-
јама гледају на партизане, али се није вјеровало 
да ће саме, самоиницијативно, под чаршафима бити 
спремне да стану у партизански строј и да се упуте 
према Васојевићима. Никад Гусињани у својој 
историји нису одступали у том правцу. Научио их 
је народ Ваеовјевића да при сваком покрету прати 
своје партизане и да са њима одступа. Б ј е ж а о је и 
народ Плава и Гусиња. Али у другим правцима. У 
сјећањима је минула 1912. година, када је недужни 
народ морао да напусти своје домове и да емигрира 
према Скадру. Тада је морао. А сада је сопственом 
вољом одлучио да поново остави своје домове, и да 
своју судбину веже са судбином прослављених проле-
тера. За познаваоце прилика и услова овога краја , 
обичаја и схватања његових људи, ово је сигурно 
било велики успех и значајна акција на јачању 
братства и јединства између Црногораца и Мусли-
мана, за превазилажење старих размирица и не-
расчишћених рачуна, који су народе овога кра ј а 
вјековима раздвајали и водили би га међусобном 
истребљењу. 

То је био одраз и потврда упорног и несебичног 
рада и активности организација комуниста на овом 
терену, то је била потврда исправности политике 
коју је Срески комитет Партије у Андријевици то-
ком читаве Народно-ослободилачке борбе водио на 
линији братства и једниства, доследно спровођење 
програма и ставове комунистичке Партије Југосла-
вије. То је била потврда прокламације коју је у 
јулским данима 1941. године, упутио народу овога 
кра ј а мјесни комитет Партије, то је била потврда 
политичког рада из 1942. године, када се највећи 
број Андријевачких герилаца нашао на терену око 
Машнице и Велике, то је била потврда септембар-
ских дана 1943. године, када су се полимски и маш-
нички партизани ставили у прве борбене редове про-
тиву четника, када су партизански камиони прево-
зили из Плава у Гусиње и борце и снабдевање на 
фронт и када су Муслимани и Албанци прихватили 
партизане из Васојевића, као евоје искрене прија-
теље и заштитнике. 

И тако је ова чудна и јединствена колона од 
Гусиња кренула према Липовици. Тамо смо запли-
јенили 2.000 оваца неких Скадарских феудалаца, 
које су овамо биле на испаши, и преко Кути пошли 
према Коњуху. Нијемци су већ били на Превији. 
Када су угледали ову шарену колону, која се уз 



Пеове према Комовима, ваљда су схватили да је то 
некаква тактичка варка, јер такву војску и колону 
нису сигурно нигдје и никада видјели. Зато су си-
гурно донијели одлуку да је заспу из својих хауби-
ца. Колона је изашла на врх Штавне испод самог 
Кома. За то вријеме Нјемци су већ били заузели 
Андријевицу а њихове моторизоване јединице, под 
шкрипом и брујањем пеле се према Трешњевику. 

Пролетери су морали поћи на свој борбени пут, 
а партизани са терена остали су да чувају и да 
дијеле своју судбину са збјегом гусињских Мусли-
мана. Спустили су се у густу борову шуму с оне 
стране Кома, Штвана док се нјемачке моторизоване 
јединице у непосредној близини прошли према Ма-
тешеву и Колашину. Нјемци су прошли али су до-
шли четници. За њих је муслимански партизански 
збјег био посебна посластица. Али ипак, нису се 
усудили да нападну збјег. Старији и непокретнији у 
мањим групама пребацивали су се у околину села 
Кути, гдје су користили гостопримство црногорског 
становништва. А онда је, са Јаворја , у близини Бо ја -
не, дошао „до зуба" наоружан батаљон Озне под 
командом Богића Влаховића, који се, са групом пар-
тијских руководиоца пробио преко Горње Мораче и 
Црквина, да би штитио збјегове од четничких про-
гона и да би организовали за једнички отпор и одбра-
ну унутар територије која је привремено поново 
окупирана. Био је то велики народно-политички 
подвиг, али четници нису имали времена да поведу 
борбу противу партизанских збјегова, јер су на Ко-
мовима доживјели крах и партизани су, знатно прије 
него се очекивало, поново ослободили Колашин и 
Андријевицу, а затим и Беране. Поново је успо-
стављена ослобођена територија. 

Коначно ослобођење Плава и Гусиња 

На територији Плава и Гусиња поново су се вра-
тили одметници и сви они којима је Народно-осло-
бодилачка борба била туђа. Уз помоћ марионетске 
владе Албаније поново је успостављена фашистичка 
власт. Окорели непријатељи дали су се у потјеру за 
пријатељима и сарадницима Народно-ослободилач-
ког покрета који су остали у околини Плава и Гу-
сиња и у мањим групама склањали се код својих 
пријатеља и у околним шумама. Ха јке и потјере 
крстариле су даноноћно. Настао је период потјера, 
паљевина кућа, затварања, интернирања и в јеша-
ња. За отприлике два мјесеца, колико је ово потра-
јало затворени су Маља Хаџиаљевић, Реџо и Сака 
Хаџиаљевић, За јо Радончић, Мушо Ибрахимагић, 
Дарко Лончаревић и други. 

Запаљена је кућа Салиха Радончића из Круше-
ва. Објешен је Ахмет Шабовић. Рашо Хот и Салих 
Радончић из Крушева, осуђени су на смрт у одсут-
ности. Они су илегално жив јели у околини Гусиња. 

Истовремено на ослобођеној територији Андрије-
вице и Берана поново је консолидована Народно-
ослободилачка власт. Главнине борбених јединица 
отишле су у свој ослободилачки поход за ослобође-
ње Србије. На широком фронту од Вјетерника до 
Пећи и Рожаја , преко Тутина у правцу Санџака 
дјеловала је само једна бригада (IX црногорска бри-
гада). На супрот њој непријатељске снаге четника, 
посебно оних у Подгорици и Врмоши, балистичке 
снаге у Метохији, снаге реакције у Плаву и Гисињу, 
непријатељске милиције у Бихору и Пештери, биле 
су неколико пута већа, не рачунајући при томе са-
времено наоружане снаге нјемачког окупатора из 

правца Подгорице. Па ипак, снаге народа, коју су 
на јвише чинили старији људи и женска омладина 
(борачки дио становништва био је у оперативним 
јединицама) била је јача од те цјелокупне снаге 
разнобојних и разнородних снага окупатора. Са сво-
јим скромним снагама дјелови IX црногорске бри-
гаде, са комским партизаиским одредом и другим 
мањим локалним јединицама припремали су конач-
но ослобођење Плава, Гусиња и Рожаја . 

Гусињска партизанска чета, која је сада била 
бројнија и јача дјеловала је тада на сектору Зеле-
тина и Гребена и вршила повремене упаде у око-
лини Гусиња и политички дјеловала на овом терену 
припремајући га за коначно ослобођење. Омладина 
округа беранског, припремајући се за II Конгрес 
Уједињеног савеза антифашистичке омладине Црне 
Горе одржала је у Беранама своју Прву окружну 
конференцију, на којој је учествовало око 30 омла-
динаца из гуеињеке партизанске чете. Дошла је и 
делегација омладине из Плава. 

Кратко вријеме након одржане омладинске кон-
ференције поново су ослобођени Плав и Гусиње 
16. октобра 1944. године. Било је то коначно осло-
бођење ових крајева. Поново ослобођење Плава и 
Гусиња извршила је IX црногорска ударна бригада, 
дјелови Комског одреда, Бихорски партизански ба-
таљон на челу са Џеком Хоџићем, гусињска парти-
занска чета и друге теренске мање јединице. 

Поновно организовање народно-ослободилачке 
власти и остале активности на ослобођеној 
територији 

Након поновног ослобођења за политичког ко-
месара команде мјеста у Плаву постављен је Милош 
Џудовић, који је дошао из IV пролетерске бригаде. 
Као политички радници на терен Плава дошли су 
Божо Савовић и ЈБубета Драгојевић. У Срески 
Народно-ослободилачки одбор Андријевице изабран 
је Ахмед Башић. 

У Гусињу је командант мјеста Рашо Хот, а за 
политичког комесара дошао је Аљо Авдић, послије 
доласка из Италије. Умјесто њега за политичког 
комесара команде мјеста постављен је Иван Васовић, 
из Трепче. За претсједника Народно-ослободилачког 
одбора вароши Гусиња изабран је Реџо Аљов Хот, 
који је тада дошао из интернације. 

Најистакнутији политички радници на подручју 
Гусиња тада су били: Амир Омерагић, Исхак Лали-
чић, Хусо Омерагић, Хакија Џева и ЈБуљка Хот. 
Рамо Видопић, Фадила и Надира Ђурковић, Шефка 
Дељанин, Н а з и ф Луцевић, Медо Пировић и други. 
Политички и војни руководиоци у саставу Комског 
одреда били су: Замо и Османа Чекић, Авдо Омера-
гић, Реџо Драшковић, Милорад Вучевић, Лука Стој-
ковић, Рамо Нековић и други. 

У Плаву основни носиоци активности били су: 
Наџија Реџепагић (сада Водопић), Зећо Ђешевић, 
Афир Шаркиновић, За јо Башић. Тада су на овај 
терен дошли као испомоћ Братислав Џудовић и 
Доброслав Ћулафић. При кра ју 1944. године, у 
Плав се из Р о ж а ј а вратио и Омер Реџепагић. 

На општим народним зборовима изабрани су први 
општински судови. За претсједника општинског суда 
у Гусињу изабран је Исо Дељанин, а у Плаву Ахман 
Реџепагић. 

Рад омладинске организације иа ослобођеном по-
дручју постао је врло плодан. Формирани су активи 



Скоја и одбори УСАОЦГ-а у свим селима. Потребе су 
изискивале да се за подручје Плава у Гусиња фор-
мира међуопштинско руководство Скоја у саставу: 
Наџија Реџепагић, Шабан Шашхиновић, Братислав 
Цудовић, Доброслав Ћулафић, Џерахира Хот и Ариф 
Шаркиновић. 

Успостављена је блиска и нераскидива сарадња 
омладине на терену и у војно-оперативним једини-
цама. Сарадња је нарочито била блиска са јединицом 
Корпуса народне одбране. Организовано је снабдје-
вање дрвима војних јединица и партизанских мајки. 
У знак п а ж њ е муслиманска омладина пошла је у очи 
Божића (православног празника) и мајкама поги-
нулих црногорских бораца донијели бадњаке пред 
кућом. Био је то знак пажње према осјећањима ета-
рих ма јки који је такође био усмјерен братству и 
јединству у гусињским условима. 

Формирана је културно умјетничка екипа „Џа-
фера Никочевић", која је посебно његовала и а ф и р -
мисала специфични плаво-гусињски фоклор. Одр-
ж а н е су приредбе у Плаву и Гусињу, а онда је она 
екипа са својим програмом обишла сва мјеста од 
Мурине до Пљевала. 

Омладина Плава и Гусиња на II Конгресу 
Уједињеног Савеза антифашистичке 
омладине Црне Горе 

Већ на Првој Окружној омладинској Конферен-
цији, у септембру 1944. године, када Плав и Гусиње 
нису били још коначно ослобођени, запажено је 
врло бројно учешће омладине из Плава и Гусиња. 

Одмах након коначног ослобођења Плава и Гу-
сиња почеле су припреме за II конгрес Уједињеног 
савеза антифашистичке омладине Црне Горе на Це-
тињу. На сеоским и мјесним конференцијама бира-
ни су делегати за Конгрес. Изабрани су најактивни-
ји и најбољи. Међу њима посебно су били запажени: 
Наџија, Суљо и Вака Реџепагић, Саљка Метовић, 
Џевахира и Љулка Хот, Осман Чекић, Сака Хоџић, 
Арслан Фератовић Зумбер Дељанин и др. 

На путу од Гусиња до Цетиња, у пјешачком ходу, 
под оружјем и у борбеној колони, прошли су деле-
гати Андријевицу, Беране, Колашин, Морачу, Веље 
и Мртво Дубоко, Никшићку Жупу, Никшић, Катун-
ску нахију и Чево да би након 10 дана пробијања 
покрај борбених линија стигли на Цетиње, које је 
тек било ослобођено и читаво одисало конгресним 
духом. 

На конгресу, омладина Плава и Гусиња била је 
посебно запажена. На конгресу на говорницу поја-
вила се Наџија Реџепагић, која је говорила о раду 
женске муслиманске омладине у Плаву и Гусињу. 

Након завршеног конгреса делегати из Плава и 
Гусиња вратили су се преко ријеке Црнојевића, 
Подгорице, Куча и Врмоше. 

Збјегови народа из Брскута из Куча долазе на 
зимовање у Плав и Гусиње 

Четири ратне године донијели су многе недаће 
народу широм земље. Зимски период који је насту-
пао концем 1944. године, доносио је нове проблеме. 
Недостајале су минималне резерве животних намир-
ница да се у неким сусједним предјелима презиме. 
Због тога је народно-ослободилачка власт Плава и 
Гусиња позвала у госте своје угрожене комшије из 
Брскута и из Куча. Колоне стараца, дјеце и жена, 

организоване од Народно-ослободилачких одбора 
дошле су у Плав и Гусиње и њихов смјештај и 
исхрану преузели су Народноослободилачки одбори 
Плава и Гусиња. Био је то још један прилог братској 
слози, узајамном испомагању и сарадњи, која је до-
била нове форме и садржаје у новим условима. 

Ликвидирање одмјетничких банди 

Услови у којима се развијала Народно-ослободи-
лачка борба на подручју Плава и Гусиња, били су 
специфични и оптерећени тешким временом прош-
лости. Неки од ових проблема у току четворогодиш-
њег рата дале су проширени и продубљени. Положај 
Плава и Гусиња томе је посебно погодовао јер је 
окупатор користио овај терен као одскочну базу за 
извођење двојних акција и на њему сакупљао н а ј -
гору олош од Шар планине до Врмоше. То је усло-
вило да је након коначног ослобођења и ових кра -
јева, пошло у одмјетништво противу Народно-
-ослободилачке власти 67 одмјетника. Одмјетници су 
жив јели у пет посебних група, које су жив јеле н а ј -
чешће у земуницама, имале своје вође и биле вој-
нички организоване. 

Одмјетничка група која се кретала на предјелу 
Вујков Крш-Јесенице бројила је 17 одмјетника под 
руководством Гаца Кандића. Често је залазила у 
села Хоти, Јаре, Метех и Ђуричка Ри јека ; 

На предјелима Ч а ф Бора кретале су се двије 
одмјетничке групе: Група којом је руководио Пулец 
Хима бројала је 15 комита, а група којом је руко-
водио Зејнел Ђонбалић 12 комита. 

На подручју Гусиња крстарила је на јмања група 
под руководством Руста Мулића и бројала 16 чла-
нова. 

Посебна група била је састављена од Албанаца 
католичке вјероисповјести. Она је бројила 17 чла -
нова, а њом је руководио убица Јусуфа Реџепагића 
Ђекота Ујка Никач. Ова се група на јчешће кретала 
у предјелима Скадарске малесије, а на нашем по-
дручју на планинама Тројан и Брда Везирова. Ова 
је група била у контакту са познатим фашистичким 
мајором Пранк-Цаљем док је он ликвидиран у пе-
ћини у предјелу села Вукље. 

Народ омладина, борци Корпуса народне одбране 
били су јединствени у откривању и ликвидацији 
одмјетничких банди. Није било лако их ликвидирати 
јер су услови терена пружале повољне могућности 
да се одржава одметнички живот. Били су то исто-
времено искусни разбојници и одлучни познаваоци 
терена који су били спремни на на ј теже злочине. 
Ипак јединство народа и војске било је јаче од свега. 
Све су банде ликвидиране. Од 67 одмјетника седам 
је погинуло у борбама или у бјекству, на јвећи број 
је предат народним судовима и суђен, док су неки 
успјели да се легализују на територију Албаније. 
Тиме је окончана ова мучна епизода немирне прош-
лости овога краја . 

Тако се завршила и ове четврта година борбе за 
ослобођење. Борба је на овом терену била посебно 
сложена, бременита разним крвним осветама из про-
шлости и због тога посебно тешка. 

Народ Плава и Гусиња је поносан што су из ње-
гове средине никли такви борци за слободу и брат-
ство међу народима, који су на идејама и програму 
Комунистичке партије Југославије ујединили на -
роде овога кра ј а и спасли га од међусобног истреб-
љења. Часно су извршили свој дуг. Свој живот дало 



је у темеље Социјалистичке Југославије 275 бораца 
са још 730 жртава фашистичког терора. У борбеним 
партизанским јединицама борило се 1.495 бораца. 
Ово је кра ј у којем живе три народа, који су кроз 
своју историју прешли безброј искушења и који су, 
мимо своје воље доживљавали своју трагедију. 

Ујединила их је Комунистичка Партија Југославије 
и комунисти, из редова сва три народа, часно су 
извршили свој дуг. Народ Плава и Гусиња то високо 
цијени и чува успомену на њих и у срцима своје 
омладине, у срцима радника радних људи и свих 
грађана. 

НАРОД ПЈ1АВА, ГУСИЊА И ОКОЛИНЕ 
РАНИЈЕ У 1941. ГОДИНИ 

Да би се боље разумјели и објективније ције-
нила ситуација у 1941. години у Плаву, Гусињу и 
околини, осврћем се на неке раније догађаје. У 
кратким потезима се дотичем насиља извршених над 
муслиманским живљем нашега краја , што је ство-
рило дубоки јаз мржње између муслимана и право-
славних, што је имало тешких последица и за једне 
и друге, тежих за муслимане. 

Убрзо после 1912. године су шуме биле пуне од-
метника. Упркос терору, власт није била у стању да 
осигура безбједност у околини Плава и Гусиња. 
Краљ Никола је био присиљен да дозволи слободу 
вјероисповјести и гарантовао слободан повратак 
људима из шуме. 

Дозвољено је исељавање у Турску, али не и про-
давање непокретне имовине, нити поклањање браћи 
и ближњим рођацима, који су остајали. Многе по-
родице, без школе, без заната, без знања турског је-
зика и без материјалних средстава иселиле су се у 
Турску. На њихова имања су насељене православне 
породице. Било је честих случајева да су у једној 
кући становале насељена породица и породица брата 
исељеног муслимана. Користиле су једно огњиште, 
један таван, једну хизбу, један бунар итд.. Ти слу-
ча јеви су још више утицали на продубљивање раз-
дора између муслимана и православних. 

Аустроугарску окупацију један дио муслимана 
дочекао је са задовољством, иако се један број мус-
лимана из Плава јуначки борио код Фоче и Горажда 
против аустроугарске војске. Налазили су се у једи-
ницама црногорске војске под командом сердара 
Јанка Вукотића. У прво вријеме аустроугарске оку-
пације муслимани су имали извјесне привилегије — 
истјерали су насељенике са имања оних који су 
били исељени у Турску, а која су узели њихови н а ј -
ближи сродници. Покупили су и интернирали све 
одрасле мушкарце православне вјере, а у прво 
вријеме нијесу дирали муслимане. Касније су ин-
тернирали и један број муслимана, али није било 
масовног интернирања. Међутим, одмах је почела 
реквизиција жита, стоке, кокошју, кромпира итд. То 
је потпуно осиромашило становништво и изазвало 
глад какве никада није било у овом крају . Од раз-
ких болести народ је умирао у великом броју, наро-
чито 1917. године. И муслимани су замрзели аустро-
угарску власт и желели јој што бржу пропаст. Било 
им је свеједно ко ће завладати послије њене про-
пасти. Једино су се бојали да поново не дође слична 
ранијој црногорска власт. 

Када су крајем 1918. године одступале неке ау-
строугарске јединице поред Плава и Гусиња, заједно 
су учествовали у њиховом разоружању и пљачки и 
муслимани и православни. Народ се наоружао до 
зуба. Одмах је успостављена нека заједничка власт, 
дошла је и једна пјешадијска чета српске војске и 
отпочео је нормалан живот. Међутим, брзо је дошло 

до гложења око превласти између неких православ-
них првака и Меда Феровића са његовом најближом 
околином, који су у току окупације били на власти 
и радили од народа све оно што је годило окуиа-
тору. Бојећи се за своје положаје и плашећи се 
одговорности за рад у току окупације, они су успје-
ли да убиједе један дио муслимана да ће опет доћи 
црногорске власти и да ће се над муслиманима вр-
шити насиља слична ранијим. 

Иако је ово био погодан моменат да се постигне 
извјесна слога између муслимана и православних, 
а у то доба није било стварно никаквог насиља над 
муслиманима, ипак су ови успјели да муслимане 
Плава и Гусиња, нарочито масовно муслимане Плава 
и околине, дигну на побуну противу доласка и ус-
постављања црногорске власти, Одмах су потјерали 
све православне који нијесу били староеједиоци, а 
већи дио старосједиоца повукао се сам. У Плаву су 
дозволили останак чети српских војника која је 
била смјештена у кулама од камена. Дозволили су 
јој снабдијевање храном из Пећи, али никакву власт 
није имала нити је смјела да се креће по Плаву и 
околини. 

На чело побуне се ставио старији брат Медов 
Хасо Феровић, који се у току аустроугарске окупа-
ције није мијешао ни у какву власт. Био је попу-
ларан и због вођења двије побуне, које је водио 
прије балканског рата против самовлашћа плавских 
бегова и турске власти. 

Чим је настала побуна муслимана, православни 
ж и в а љ из села Брезојевица, Велике, затим из По-
лимља и Васојевића организовао је напад на Плав. 
Отпочеле су борбе које су трајале, са јачом и сла-
бијом жестином, неколико мјесеци. Кра јем децембра 
1918. или почетком јануара 1919. године пошла је 
из Пећи према Плаву једна артиљеријска јединица 
од 3—4 брдске батерије. Плављани су је пропустили 
преко планине Дијела и када је сишла у село Ко-
марачу, блокирали је, разоружали и заробљенике 
држали у Плаву неколико дана. На интервенцију 
предсједника владе Николе Пашића Хасо Феровић 
је дозволио овој јединици да пође за Пећ са цјело-
купним својим наоружањем и опремом. Побуњеници 
су се осилили и добили утисак да им не може нико 
ништа. Једна група од 100—150 Плављана под ко-
мандом Шељка Куртовића и Салих Мусића пошла 
је да освоји Пећ. Уз пут су са борбом и без борбе 
разоружали жандармеријску станицу у Б јелухи и 
све жандармеријске станице у селима Ругове. Ус-
пјели су да дигну на побуну све Шћиптаре Ругове и 
један дио поведу са собом за освајање Пећи. Чим су 
почели да нападају Пећ, дошла је вијест да су у 
Ругову упали Величани, Шекуларци и други и да 
пале, пљачка ју и убија ју све редом. Руговци су се 
одмах повукли са положаја , а Плављане је брзо 
разбила регуларна војска и натјерала у панично 
бјекство. 

Овај непромишљени и без икаквог изгледа на 
успјех напад на Пећ убрзао је долазак регуларне 



војске на Плав и Гусиње. Половином марта 1919. 
године побуна је потпуно разбијена. У Плав је упала 
војска. Настало је опште безвлашће, које је трајало 
три дана. Гореле су куће по муслиманским селима. 
Настала је општа пљачка и онако сиромашног ста-
новништва. Гусиње није настрадало, јер се предало 
без борбе. У њему није било пљачке, нити убистава. 

Одрасли мушкарци муслимани су са положаја од-
ступали. Неки су се склонили у планине и касније 
се предавали властима. Једна група од 600 до 700 
људи пошла је у Албанију, са Хасом Феровићем на 
челу. Ова група се није хт јела предати нити поло-
жити оружје албанским властима. Компактно су 
продрли до Скадра, гдје су се пријавили некој ита-
лијанског мисији. Италијани су их прихватили и по-
магали као присталице краља Николе, иако се на-
род побунио против враћања краља Николе на власт. 
Интересантно је да побуњеници нису извикивали 
никакве пароле за Турску или Албанију, нити за 
неку другу државу. Своју територију су називали 
„Малом Германијом". Ово наводи и на закључак да 
је Хасо Феровић дигао побуну и отпочео борбу за 
повратак краља Николе. У прилог овога закључка 
иде и то што се зна да је краљ Никола односно, док 
је био књаз, помагао новчано и оружјем Хаса Фе-
ровића, када је дизао буне против бегова и турске 
власти. 

Све до 1924. године, када је услиједила амнести-
ја, била је околина Плава пуна одметника. Неко-
лико километара од Плава није било никакве влас-
ти. У тој зони никоме није био сигуран живот. И 
љети су планине биле пусте, јер се није по обичају 
излазило на катуне. Народ је морао ићи у Пећ за 
жито, а пут су на јчешће контролисали одметници — 
муслимани. Пресретали су православни живаљ, уби-
јали мушкарце и отимали коње и жито. Право-
славни су вршили одмазду над муслиманима око 
Плава и понекад пресретали путнике на путу Плав 
— Пећ. Мало је било дана када нико није убијен 
или опљачкан с једне или друге стране. Но, и са 
једне и са друге стране страдала је некрива и не-
дужна. сиротиња. Од 1924. године стање је углавном 
било нормализовано, али с времена на вријеме муч-
ки су убијани поједини муслимани све до 1930. го-
дине. Знало се ко су убице, али их власт није узи-
мала на одговорност. 

Под оваквим околностима иселио се и у Турску 
један број муслиманских породица. Поред насеље-
ника из доба црногорске власти досељени су и нови 
на имања одсељеника за Турску. Под видом аграрне 
политике, иако против и ондашњих правних про-
писа, вршено је насељавање на имања појединих 
муслимана који се нијесу селили нигдје. Насеља-
вањем се није користио нико. Једино се повећао број 
сиротиње, која се међусобно крвнички гложила, 
иако стварно нијееу били криви једни другима. Била 
је крива братоубилачка политика, која је в јештачки 
подржавана и разбуктавана с времена на вријеме. 
Крива је била и недовољна свијест о важности и 
заједничкој корисносги братске слоге. Није било 
никакве организације на сузбијању вјерске мржње. 
Чак се замјеравало појединим муслиманским и пра-
вославним породицама које су међусобно одржавале 
добре односе. 

Такво стање је избацило на површину неколико 
људи, међу муслиманима и православнима, слабих 
моралних особина који нијесу имали никакве стал-
не политичке оријентације. Распиривали су вјерску 
мржњу која је одговарала њиховим личним инте-

ресима и подударала се са политиком власти. Ови 
„прваци", у ствари политички кортеши без икаквих 
моралних скрупула, били су час за радикале, час 
за демократе. Никоме нијесу били одани и сигурни, 
јер су се увијек руководили искључиво својим лич-
ним интересом, често и најситнијим. 

Ови „прваци" су увијек били први и у свакој 
прилици се појављивали у име „народа". 

Још одмалена сам тежио братској слози између 
муслимана и православних у свом крају . Иако ми је 
отац стрељан 1912. године, а 1919. запаљена кућа у 
Плаву и опљачкано све што смо имали, нијесам ми-
слио на освету. Ово у прво вријеме захваљујући 
свом учитељу покојном Миленку Брајовићу, родом 
из Бјелопавлића, који је у мени пробудио нацио-
налну свијест. Касније сам све више размишљао о 
томе и дошао до јасног закључка, да су муслимани 
и православни у нашем кра ју један народ и да при-
падају једној нацији, изузимајући дио Шћиптара, 
који такође ж и в и у нашем крају . Рано сам дошао до 
увјерења да религиозна припадност не смије да 
буде узрок раздора између људи. Кроз читаво гим-
назијско школовање проводио сам фери је у Плаву, 
и према својим епособностима, уз помоћ осталих 
ђака, из године у годину упорно радио на братској 
слози. Из године у годину сам имао све више успје-
ха међу сељачком омладином једне и друге вјере. 
Зато су ме муелимански фанатици називали „влах-
четом", а православни су говорили да у мени расте 
опасан „Турчин" и да ме треба „скинути" што при-
је. Тако је, послије завршеног седмог разреда гим-
назије, пуцано на мене из засједе 1930. године, али 
без успјеха, Било ми је јасно да су то учинили 
непријатељи братске слоге, па сам још упорније 
продужио започетим путем. Помагала ме је у томе 
и средњошколска омладина, муслиманска и право-
славна, сем неких појединаца који су били инди-
ферентни или на линији вјерског раздора, а који 
су такви остали и даље у животу. 

Као студент права кандидовао сам се 1933. го-
дине за предсједника општине у Плаву противу 
владиног кандидата Шабан-бега Реџепагића. Иако 
сам припадао Савезу земљорадника, како се нази-
вала земљорадничка странка, а нијесам дао тада 
политичко обиљежје својој кандидатури. Власт и 
правци плавски су сматрали неозбиљном моју кан-
дидатуру противу старог и чувеног Шабан-бега, па 
су о њој говорили са подсмијехом. Но, када сам до-
био близу 400 гласова и са неколико људи ушао у 
општински одбор, осјетили су озбиљност моје кан-
дидатуре и појаву нове политичке струје. Одмах су 
отпочели терор на разне начине, а ми смо одгово-
рили отвореном политичком борбом против свих 
режимлија и распиривача в јерске мржње. Насту-
пили смо фронтално, без икаквих компромиса. Наши 
редови су постајали бројнији и чвршћи. Народ их је 
напуштао, па и њихови на јближи рођаци. Напуш-
тало их је све што је жељело братску слогу, сло-
боду и правду. У наше редове су се сврставали н а ј -
поштенији, најсвјеснији и на јхрабрији синови свих 
братстава — муслиманских и православних. 

Покрет је много добио када му је пришао мој 
лични друг и пријатељ покојни Мито Турковић, сту-
дент права, из Војног села, који је био цијењен и 
омиљен због дружељубивости и вјерске трпељивос-
ти. Наша отворена, упорна и фронтална политичка 
борба је натјерала све прваке — распириваче в јер-
ске мржње да збију своје редове уз благослов влас-
ти. Више се није могла водити политика на вјерским 



размирицама. Та је политика потиснута, а настала 
је непомирљива политичка борба између опозиције 
и присталица владе. Ова борба је натјерала и из-
разите распириваче вјерске мржње да почну гово-
рити да је брат мио које вјере био, само да је уз 
краљевску владу и државу. Нас су називали анти-
државним елементима. 

Колико су ови плавски „прваци" били раскрин-
кани и остали сами најбоље се видјело за вријеме 
општинских избора 1936. године и посланичких из-
бора 1938. године. Кандидовао сам се за предсједника 
општине као опозиција. — Моју кандидатуру народ 
је прихватио са великим одушевљењем. Противници 
су покушали да разним махинацијама разбију наше 
редове. Прво су истакли неколико кандидата, да би 
на вјерској и братственичкој бази поцијепали наше 
редове. Када ти кандидати нијесу могли наћи за 
своје листе ни потребан број одборника, замјеника 
и предлагача, окупили су се око Шабан-бега Реџе-
пагића, дотадашњег предсједника општине. Њега су 
истакли као јединог владиног кандидата. Сви прав-
ци, са Новицом Поповићем на челу, јерезовским 
послаником, ангажовали су се за његову кандида-
туру. Такође и цјелокупна власт у срезу андрије-
вичком. Истицали су га као најбољи и најсигурнији 
„државни стуб" у Плаву, јер је уживао и неку „на-
ционалну" пензију. Дошао је на Цетиње и један 
вод жандармерије ради појачања политичког „уб-
јеђивања" у Плаву. Долазио је и бан, па је, љут и 
разочаран, пошао за Гусиње, а с њим и сви „прва-
ци". Наши сељаци су појели за њега припремљени 
ручак. 

Радиле су и паре а цигарете су се расипале на 
све стране. Али, упркос свему, за Шабан-бега Ре-
џепагића, нијесу могли прикупити потребан број 
потписа за подношење кандидатске листе. Био је 
политички дискредитован толико да су га напустили 
и његови на јближи рођаци. Затим су истакли за 
кандидата Шемса Феровића. И са њим су прошли 
на исти начин. Покушали- су да истакну за канди-
дата једног студента права, али су у томе скрахи-
рали на првом састанку, тако да за њега нијесу 
почињали агитацију. Наши људи су сваку њихову 
конференцију претварали у нашу, јер су их тукли 
конкретним чињеницама. Тако нијесмо имали пот-
ребе да организујемо неке посебне своје конферен-
ције. 

У току настојања владиних присталица да ис-
такну кандидата, ко ји ће бити вјеран и одан посла-
нику Новици Поповићу, истакао је своју кандида-
туру Ахмед Реџепагић, општински писар. Иако је 
формално припадао „Јерези", био је противник рас-
пиривања вјерске мржње и према својим могућно-
стима чинио је услуге нашим људима. Због тога ми 
нисмо били против његове кандидатуре. Чак смо 
дозволили да му неколико наших људи потпишу 
листу, јер он у ствари није био никакав првак, иако 
је важио као присталица владе. Мени је срески суд 
у Андријевици одбио четири кандидатске листе и 
онемогућио кандидовање. То је у ствари учинио 
предсједник среског суда Ракочевић, чије сам име 
заборавио, ко ји је био оданији Новици Поповићу 
од свих полицијских службеника. 

Остала је само листа Ахмета Реџепагића. Но-
вица Поповић, власт и сви остали „правци" т јерали 
су народ да изађе на изборе. Ми смо одвраћали на-
род од избора. Јерезовци су ишли на гласање пог-
нуте главе, као на гробље, а народне масе су плав-
ским улицама клицале братству, правди и слободи. 

Манифестовале су апсолутну побједу над свим рас-
пиривачима вјерске мржње, самозваним и вјештач-
ки подржаваним правцима. Уз сву пропаганду и 
пријетње, на изборе је изашло свега 335 гласача. 
Да би поправио ауторитет пред властодршцима на 
Цетињу и у Београду, Новица Поповић је поништио 
ове изборе поелије извјесног времена и наметнуо за 
предсједника општине Шемса Феровића. 

Настављен је систематски и разноврсни терор 
над присталицама опозиције, али су наши редови 
постајали све масовнији и чвршћи, што се најбоље 
манифестовало на посланичким изборима 1938. го-
дине. Власт је све употријебила да у срезу андри-
јевичком обезбиједи посланички мандат Новици 
Поповићу, миљенику Милана Стојадиновића, та-
дашњег предсједника краљевске владе. Нарочито је 
настојала да разбије опозицију у Плаву и мени оне-
могући кандидацију за срез андријевички. У среску 
испоставу у Плаву довели су убицу војводе Лунета, 
познатог полицијског агента Стева Протића, који 
је био и рођак Новице Поповића. Вјеровали су да ће 
његова сила и „јунаштво" заплашити и разбити 
опозицију у Плаву. Настала су хапшења, глобе, на-
силно продавање ствари и стоке за порез, прирез, 
шумске таксе, новчане казне за невезаног пса, за 
буњиште пред кућом. Поред безобзирне власти, уз 
Новицу су били и сви дотадашњи прваци, који су 
се служили пропагандом без икаквих моралних 
скрупула. Употребљавали су све што им је долазило 
на памет. Једино нијесу имали к у р а ж и да изазову 
свађу у народу на вјерској или братственичкој ос-
нови, јер су се бојали за своју кожу. 

Упркос свему, ја сам потврдио кандидатску лис-
ту и у плавској општини на изборима добио 992 
гласа, иако је било јавно гласање и жандармерија 
кундацима и бајонетима враћала са биралишта при-
сталице опозиције. Неколико група грађана се је 
носило са жандармима и силом пробијало на бира-
лишта. Нарочито се истакла група сељака из села 
Ђурчке Ријеке. Тако је народ Плава и околине, 
под на јтежим терором, гласао против ненародног ре-
жима и свих његових помагача. И ова изборна бор-
ба је показала несаломиву снагу народа ријешеног 
да се бори за слободу, правду и бољи живот. Пос-
лије избора настављен је систематски терор власти 
над народом, који је још чвршће збијао своје ре-
дове и припремао се за даље политичке борбе. 

Ова политичка борба у нашем кра ју против не-
народних режима била је напредна. Тргла је и ос-
вијестила народне масе, нарочито муслиманске, које 
су сви режими бивше Југославије сматрали грађа-
нима другога реда. Развила је у њима свијест да 
је Југославија и њихова домовина и да и они имају 
право на слободу и живот. Сврстала их је у ре-
дове бораца за слободу на линији братске слоге. 
Мени, сада члану СКЈ, чини особито задовољство 
што сам имао ту част да будем као муслиман зачет-
ник и руководилац те борбе у нашем кра ју за ври-
јеме бивше Југославије, јер је заиста та борба била 
народна и братска. 

Из године у годину је пристизала све бројнија 
средњошколска и студентска омладина овога краја , 
која је већином била напредна и у свакој прилици 
дјеловала у духу братске слоге. Од 1939. године и 
даље осјећао се у том погледу рад и утицај студе-
ната чланова К П Ј и омладинаца под њиховим ути-
цајем: Бећа Башића, Ђура Лончаревића, Јусуфа Ре -
џепагића, Ха јра Шахмановића, Цветка Турковића, 



Бајрама Метовића, Уроша Џудовића, Хаса Лешња-
нина, Милоша Џудовића и других. 

У таквој ситуацији народ овог кра ја је дочекао 
капитулацију старе Југославије и храбро се борио 
против агресора. То најбоље потврђују подвизи 
Плављана, војника 38-ог пјешадијског пука „Ње-
гош", у борбама према Скадру против италијанске 
окупаторске војске. 

Кроз Гусиње и Плав су одступали војници 48 пе-
шедијског пука' и Комског одреда и сами бацали 
оружје, што је омогућило да се народ овога кра ја 
наоружа, али нико није опљачкан, нити убијен. 
Свако се кретао неометано у ком је желио правцу. 

Послије капитулације старе Југославије у почет-
ку је све било по старом. Шемсо Феровић је био 
предсједник општине у Плаву, а Саљо Никочевић 
у Гусињу. Иако су се раније бусали у прса као 
Срби, одмах су се изјаснили за окупаторску власт 
и преко ноћи се прогласили великим Шћиптарима. 
Међутим, без ослонца у народу, нијесу могли ништа 
да предузму, па су тактизирали и чекали погодан 
моменат. У почетку није било никаквих окупатор-
ских посада. Жив јело се животом као и за вријеме 
бивше Југославије. У кафане су долазили и мусли-
мани и православни. Живјело се, радило и трговало 
као и обично. Ипак је у народу владала неизвјес-
ност и брига за блиску будућност. Очекивало се 
горе, иако то није желио нико, сем окупаторских 
агената. 

У Плав је дошао емигрант из Албаније Ризо 
Феровић, брат од стрица Шемса Феровића, за нон-
перфекта (среског начелника). Своју дубоку мржњу 
против православног ж и в љ а није могао да одмах 
испољи, јер га нико ни је подржавао, сем Шемса 
Феровића са неколико пандура. Они су почели да 
скупљају око себе појединце без икаквих моралних 
скрупула, али с њима нису могли ништа да пре-
дузму за остварење својих злих намјера. Народ их 
није признавао за власт и посматрао је с неповје-
рењем сваки њихов потез. Зато су Ризо и Шемсо 
Феровић успоставили везу са Пренком Цаљем, шољ-
ским барјактарем из Врмоше (Албанија), који је 
крајем априла 1941. године стигао у Гусиње и Плав 
са 15 људи, све својих племеника. Представио се као 
мајор италијанске војске и представник квислиншке 
албанске владе. Извјесни подаци говоре да он није 
био ни италијански мајор, ни представник квис-
линшке албанске владе, већ се тако представљао по 
договору са представницима плавске и гусињске 
реакције. У Гусињу Саљо Никочевић, а у Плаву 
Шемсо и Ризо Феровић и Шабан-бег Реџепагић те-
мељито су припремили његов долазак. Представља-
ли су га као човјека од ријечи и великог пријатеља 
муслимана Плава и Гусиња. Успјело им је да му 
заиста приреде свечан дочек у Гусињу и Плаву. 
Срели су га са шенлуцима (пуцањем из пушака) 
и пјесмом. Чудили су се оваквом дочеку и он и ос-
тали његови примитивни сељаци из Шаље. То им 
је дало повода да се кочопере и поставе изнад на-
рода Плава и Гусиња. 

Та ј дочек Пренк Цаљу може се тумачити тиме 
што су фашистички агенти били протурили вијест 
да Пренк Цаље има овлашћење да Плав и Гусиње 
прикључи Албанији. Иако муслимани овога кра ја 
нијесу Шћиптари, изузев малог броја у околини 
Плава и мало већег у околини Гусиња, нити су ее 
икада тако осјећали. 

Пренк Цаље је одмах почео да држи хушкачке 
говоре против православног живља. Наглашавао је 

да сви православни морају напустити муслиманска 
имања на која су били насељени и као „представник 
више власти" изјавио да Плав и Гусиње припадају 
Албанији. Његови људи су пљачкали народ. На 
њивама и ливадама налазили су сељаке и са њих 
скидали војничке блузе, чакшире, цокуле итд. Узи-
мали су и коње са жигом, тобоже као државне, 
који су били жигосани приликом мобилизације. У 
кућама гдје су раопоређени наређивали су шта ће 
ди им се припрема за ручак и вечеру. Крали су јор-
гане и друге ствари. Зато их је већина народа пре-
зрела и замрзила. 

Половином маја дошао је у Плав Бејто Хаџи 
Хајров Медуњанин, звани Бејто Плава, поријеклом 
Куч, један од криваца за догађаје у Плаву 1919. го-
дине. Живио је у Албанији као емигрант. Као ф а -
шистички официр био је ш е ф квестуре у Тирани 
и Пећи. Дошли су Шабо и ЈБуљо Феровић и остали 
емигранти из Албаније. Стигле су и посаде итали-
јанске војске у Плаву и Гусињу, које су давале 
подршку распиривачима вјерске мржње, јер им је 
ишла у рачун позната изрека: „Завади па владај" . 
Емигранти су окупљали око себе најгори олош, 
распиривали старе мржње, ж е љ у за осветом и тра-
ж и л и повратак имања. Настојали су на све начине 
да се удворе окупатору и добију његову наклоност 
за спровођење у дјело својих злих и братоубилач-
ких намјера. 

У мају 1941. године је Пренк Цаље са евојима на-
пустио Плав, а стубови ненародних режима за ври-
јеме бивше Југославије, емигранти и италијански 
окупатор су наетојали да што боље организују и 
учврсте фашистичку власт. Поред свих њихових 
пријетњи и разних других махинација, нијесу могли 
да придобију народ за себе. Као мањина, вјешто су 
се припремали, али још нијесу смјели да предузму 
никакву озбиљнију акцију за спровођење својих 
зликовачких намјера. Нијесу смјели од огромне ве-
ћине народа — муслиманског Плава и околине. Зато 
су чекали за њих повољан моменат, 

Прије и одмах послије капитулације бивше Ј у -
гославије у Плав и Гусиње је дошла готово сва 
средњошколска и студентска омладина која је у ве-
ћини била напредна и залагала се за братску слогу 
међу браћом различите вјере. Бећо Башић, Ј у с у ф 
Реџепагић и Хајро Шахмановић су били и чланови 
КПЈ, а Ба јрам Метовић и Емин Реџепагић канди-
дати. Било је и чланова СКОЈ-а . Без обзира на по-
литичку припадност, сви напредни и национално 
свјесни омладинци су радили, сваки према својим 
способностима, против братоубилачке политике, коју 
су систематски припремали окупатор и његови 
агенти. Партијска организација у Плаву, која је 
оформљена јануара 1941. године са секретаром Ми-
лијом Милачићем, радником из села Пепића, објаш-
њавала је насталу ситуацију још прије доласка 
школске омладине. Дошао је и један број службе-
ника који су били на дужностима у разним мјестима 
Југославије. И они су били углавном за братску 
слогу. 

Ситуација је постајала све тежа и тежа. Стално 
су је погоршавали Ризо и Шемсо Феровић са групом 
повратника, емиграната — изразитих злочинаца, уз 
пуну лодршку италијанског окупатора. У то доба је 
Ђоко Рачић из Ваеојевића поручивао православном 
живљу у Плаву и околини да ће Плав и Гусиње брзо 
припасти Црној Гори. Поручивао је и појединим 
муслиманима. Чак сам и ја у Скопљу, почетком 
маја 1941. године, добио од њега писмо ко је ми је 



заплијенила бугарска полиција након неколико 
дана када сам био ухапшен. Сјећам се да ме је по-
зивао да што прије дођем у Плав и Андријевицу и 
да за једнички организујемо црногорску власт у 
срезу андријевичком. Наглашавао је у писму да је 
дошло вријеме да се оеветимо Новици Поповићу, 
Шемсу Феровићу, Шабан-бегу Реџепагићу и оста-
лима, који су нас прогањали за вријеме бивше Ју -
гославије. Нијесам успјео да му одговорим, иако сам 
имао намјеру. 

Међутим, успјео сам да одговорим свом стрицу 
Салиху Мусићу, који је 1943. године погинуо у бор-
би против четника код села Шекулара, и Бејту 
Плави, коме је мој дјед био ујак , на писмо које сам 
примио 2—3 дана прије Ђоковог. Они су ми чак 
честитали „ослобођење" Плава и Гусиња и позвали 
ме да што прије стигнем у Плав и тобоже уз Бејтову 
помоћ организујем албанску власт, да би се онемо-
гућило да то учине омрзнути Феровићи који немају 
народ уза себе. Њима сам одговорио да Плав и 
Гусиње нијесу никада припадали Албанији. Затим 
сам рекао да је Југославија окупирана, а да није 
пропала, како то сматрају људи уских видика. Ре-
као сам им да ће Југославија бити поново слободна, 
јер да ће прије пропасти силе осовине, него њени са-
везници Енглеска, Француска и Америка. Нијесам 
рачунао на Совјетски Савез, нити га поменуо ради 
уговора о ненападању између Хитлера и Стаљина. 
Стрицу сам нагласио и замолио га да православни 
ж и в а љ сматра својом браћом по крви и језику и да 
ништа не в јерује Бе јту Плави, без обзира на срод-
ство, јер је он био десна рука Меда Феровића и је-
дан од главних криваца за страдање муслимана у 
Плаву и околини 1919. године. 

Италијански официри су такође протурали ви-
јест да ће се Плав и Гусиње припојити Црној Гори. 
Они су ово говорили као у „повјерењу" појединим 
људима за које су знали да су шовинистички на-
стројени према муслиманима. Једног дана италијан-
ски комесар Куртони из Андријевице довео је у 
Плав Лека Лалића, жандармеријског поручника, са 
јачом групом жандарма наоружаних и са неколико 
тешких митраљеза и пушкомитраљеза, да тобоже 
успоставе ред и обезбједе организацију „црногор-
ске" власти. Наступили су гордо и изазивачки по-
ставили тешке митраљезе на неколико доминирају-
ћих тачака у Плаву. Италијански комесар их је мо-
рао брзо вратити за Андријевицу, када му је са-
општено да њихово присуство може изазвати не-
реде. 

Све је то ишло у прилог Ризи и Шемси Феро-
вићу и њиховим једномишљеницима. Постајали су 
све активнији у евоцирању страдања муслимана 
1912. и 1919. године и за вријеме бивше Југославије. 
Пропагирали су осветнички дух на сваком кораку, 
нарочито код породица убијених људи. Све је то 
утицало на стварање тешке атмосфере, која се сва-
ког момента могла претворити у обрачун између 
муслимана и православних. Муслимани се нијесу 
слагали са таквом политиком, али неки су почели 
да заузимају пасивнији став и све мање су се јавно 
супротстављали пропаганди братоубилачке полити-
ке. То је окуражило поједине зликовце типа Љуља 
Феровића и моралне пропалице као што је био Саит 
Шахмановић којега се одрекла и презрела га и н а ј -
ближа његова родбина, те су отпочеле поједине 
пљачке и појединачна убиства над православним 
живљем. Православна реакција је ово приписивала 
свим муслиманима, разумије се, из чисто шовини-

стичких разлога, и тако сијала међусобно непо-
вј ерење. 

Злочиначке намјере Риза Феровића и осталих 
емиграната на стварању „албанског" државотвор-
ства кроз прогон и убијање православног живља су 
се критиковале на сваком мјесту у кафани, дућану, 
на сијелу, на ливади и њиви. Уколико нијесу смје-
ли Истицати братство са православним живљем, они 
су на сваком кораку истицали да не желе да се >по~ 
нове догађаји слични онима из 1912. и 1919. године. 
Ово је и те како ометало злочиначке намјере аге-
ната фашистичког окупатора. Ометало их је на јви-
ше на та ј начин што су противници братоубилачке 
борбе били добри домаћини, поштени и одважни 
људи који су међу муслиманима у већем броју при-
падали јачим братствима (Шабовићи, Реџепагићи, 
Мусићи итд.) на која фашисти нијесу имали кура-
жи да ударе отворено. Б а ш свијести огромне већи-
не поштених муслимана Плава и околине о потреби 
братске слоге и невраћања на старе размирице може 
се захвалити што није дошло до пљачке и убистава 
православног живља, чак ни крвних дужника, у 
току и одмах послије капитулације бивше Југо-
славије. Смијешно је, поред тога што је и неистина, 
када неко макар и у обичном разговору тврди да 
муслимани нијесу смјели да ударе то из чистог 
страха. 

У овој ситуацији, која је из дана у дан постајала 
тежа, организација КПЈ, једна малобројна основна 
организација за плавску, гусињску и величку 
општину, настојала је да окупи напредну омладину 
за организованији наступ против непријатеске про-
паганде и прикупљање оружја . У ту сврху је орга-
низован у Плаву, половином ма ја 1941. године, шири 
састанак са напредним студентима у кући Ба јрама 
Метовића, студента и тада кандидата за члана КПЈ. 
БилојеЗО присутних. На овом састанку је испољена 
једнодушност у свим дискутованим пИтањима: 
објашњавање политичке ситуације, раскринкавање 
Риза и Шемса Феровића и осталих агената ф а ш и -
стичког окупатора, прикупљање оружја , да народ. 
не предаје оружје окупатору, итд. Студенти су по-
чели да спроводе усвојене задатке, али ни непри-
јатељ није стајао скрштених руку, већ је тражио 
начине да разбије студентско јединство, да одвоји 
муслимане од православних и да бар неки придобије 
на линији вјерске мржње и прогона православног 
живља. Успјели су да поколебају један мали број 
и то оних који се никада и нигдје нијесу истицали 
у политичкој борби за права и слободе народа. 

Убрзо послије тога партијска организација је 
организовала други састанак са напредном студент-
ском омладином Плава и околине у истој кући. На 
О Е О М састанку је дошло до неслагања у редовима 
студентске омладине. Неки студенти су изашли са 
приједлогом, да се треба изборити да мјесто Шемиса 
Феровића дође за предсједника општине у Плаву 
неки од омладинаца. Чланови К П Ј и сви присутни 
омладинци су осудили ова ј приједлог као неправи-
лан И на линији политике окупатора. 

Партијска организација је наставила започети 
рад. У мају 1941. године одржан је партијски саста-
нак у селу Брезојевици, у кући Бећа Башића. На 
овом састанку, по одлуци МК за срез андријевачки, 
формиране су двије партијске организације — једна 
за величку и друга за плавску и гусињску општину. 
Прва је имала пет чланова К П Ј и за секретара је 
изабрала Милију Милачића, из села Пепића, а друга 
(шест) изабрала је за секретара Ђура Лончаревића, 



из Гусиња. На том састанку је одлучено да се раз-
вије још интензивнији политички рад и да се н а ј -
бољи и најоданији кандидују за чланове КПЈ . 

Тај се рад углавном одвијао међу православним 
становништвом, које је очекивало напад и које се 
ионако припремало за отпор у одбрани својих ж и -
вота и имовине. Међу православним живљем било 
је људи, в јерски затуцаних, који су све муслимане 
сматрали пристарицама окупатора, албанофилима, 
и све до почетка устанка очекивали „црногорску" 
власт у Плаву и Гусињу. Они су утицали на групи-
сање православног живља у селима око Плава. 
Било би погрешно и нетачно историјски ако би се 
тврдило да су се они сви или већина окупљали под 
утицајем чланова КПЈ. Најбољи доказ њихове слабе 
повезаности је тај што су они у првој озбиљној 
непријатељској офанзиви послушали петоколонаше 
Васојевића, Полимља и друге и напустили борбене 
редове. Неки су отишли у четнике и одмах постали 
огорчени непријатељи устаника, нарочито кому-
ниста. Ја сматрам да су они ово урадили првен-
ствено због тога што нису били убеђени у исправност 
и успјех устаничке борбе, разумије се, под јаким 
утицајем петоколонашке пропаганде. 

Међу муслиманским живљем није се осјетио јачи 
политички рад у смислу припрема и прикупљања 
људи за устанак. Вођени су мањи разговори са по-
јединцима и то у смислу да се муслимани одврате 
од освета над православним живљем, иако је гро 
муслиманског живља био фактички против тих 
освета и братоубилачке борбе. 

Почетком јуна 1941. шдине умро је Мито Тур-
ковић, који је био омиљен и цијењен код свих по-
штених људи, нарочито муслимана, као неустраши-
ви борац против ненародних режима бивше Југо-
славије и искрени и упорни поборник братске слоге 
у нашем крају . У том погледу је служио личним 
примјером у свакој ситуацији. Његовој сахрани је 
присуствовала сва муслиманска омладина: студент-
ска, средњошколска и добар део остале омладине. 
Затим и велики број старијих муслимана из Плава 
и околине. Ожалили су га и одали му искрену 
пошту као свом вољеном човјеку и саборцу за на-
родна права, слободе и братску слогу. Његова са-
храна је била јавна манифестација политике брат-
ства у овом крају . 

Плавски интелектуалци — чланови КПЈ, иако 
малобројни, били су необично одани Партији, смје-
ло и отворено, у свакој прилици, заступали су и бра-
нили своја гледишта, што доказује и то да се нијесу 
плашили смрти и да су скоро сви изгинули у току 
народноослободилачке борбе. 

У јуну 1941. године одржан је у селу Брезојевици 
партијски састанак плавско-гусињске ћелије. Њ е -
му је био присутан Бранко Делетић, који је упознао 
чланове са политичком ситуацијом и дао упутства 
за рад и припрему оружане борбе. Директива за 
формирање герилских одреда и отпочињање борбе 
стигла је 16. јула. Тога дана је одржан састанак на 
коме је одлучено да се формира један герилски 
одред у селу Брезојевици и други у Војном Селу, 
што је у Брезојевици урађено истога дана. За ко-
мандира одреда изабран је Цветко Турковић, а за 
политичког комесара Бећо Башић. Прва акција овог 
одреда била је кидање телефонских жица између 
Плава и Мурина у рејону Брезојевичког поља, 
ноћу између 16. и 17. јула. Овде је интересантно 
напоменути, да од муслимана Плава, Гусиња и око-

лине ни је нико знао за припремање и отпочињање 
оружане борбе, сем чланова и два кандидата за 
члана К П Ј (Бајрам Метовић и Емин Реџепагић) те 
су се једино они и нашли међу устаницима у селу 
Брезојевици. Овај примјер јасно говори да је према 
муслиманима држана строга конспирација и да се 
међу њима, чак ни међу напредном школском 
омладином, није ништа радило у циљу окупљања 
и припрема за оружану борбу. 

Рано ујутру 17. јула, одред је из заседе у Брезо-
јевичком пољу напао једну италијанску патролу од 
три војника, ко ја је чезом спроводила због шверца 
ухапшеног Б а к а Ђутовића из Плава за Андрије-
вицу. Догодило се да буде рањен баш Бако а није-
дан Италијан. Италијани су окренули чезу и дове-
ли у Плав рањеног Бака, који је убрзо умро. 

Овај случај је добро дошао плавској реакцији 
жељној освете, пљачке и паљевина и потпуног до-
др.орења италијанском окупатору. Протурена је од-
мах пропаганда да се Власи (православни) не боре 
против Италијана већ против муслимана и ко в је -
ру је Власима — гори је од њих. То је заиста иза-
звало извјесну забуну међу необавјештеним мусли-
манским живљем. Италијани, Ризо и Шемсо Феро-
вићи и група емиграната — повратника искористили 
су овај догађај да створе што дубљи јаз између 
муслимана и православних, те су одмах похапсили 
све православне мушкарце који су се затекли у 
Плаву и постријељали их исте вечери. Тако је 17. 
и 18. јула у Плаву стријељано 35 људи и то: Ђорђије 
Антовић, трговац, Фиљо Божовић, кафеџија , Мило-
ван Вујошевић, столар, Александар Вучелић, по-
штански службеник, Милић Дашић, кафеџија , 
Мило Лабан, инвалид, Васо Митровић, пензионер, 
Вуле Миловић, земљорадник, Саво Новићевић, 
земљорадник, Душан Новићевић, земљорадник, 
Мило Новићевић, земљорадник, Милорад Новиће-
вић, службеник, Милован Поповић, курир, Душан 
Поповић, кафеџија , ЈБубо Поповић, кафеџија , 
Мирко Раичевић, пекар, Никола Раичевић, трговац, 
Милорад Раичевић, пекар, Вукман Симоновић, 
земљорадник, Саво Шћекић, пекар, Обрад Радено-
вић, земљорадник, Богдан Драговић, конобар, Лазар 
Јањевић пекар, Милисав Раденовић, земљорадник, 
Драго Поповић, земљорадник и Мирко Прашчевић, 
земљорадник. Ово су већином били старосједиоци 
и људи који се никада нијесу замјерали мусли-
манима. 

Брзина извршења овог злочина изненадила је и 
ставила пред свршен чин муслимане Плава. Неки 
су успјели да склоне и спасу свог најближег ком-
шију. Смајље Бандер, општински писар, сакрио је 
и спасио код своје куће Љуба Божовића, Сокољ Ме-
кули, општинског пандура, са братом Беком, Томицу 
Лабана и Вукосава Вучелића са фамилијама. 

У Гусињу је била другачија ситуација код наших 
муслимана. Није било изразито осветнички настроје-
них људи. 

Муслимани Гусиња, укључујући и дио у Гусињу 
настањен Шћиптарима, много су се боље снашли и 
понијели у односу на православни живаљ него што 
је то био случај са муслиманима у Плаву. Премда 
се је, с обзиром на масовнију и одлучнију опози-
циону борбу, могло много више рачунати на поли-
тичку свијест и перспективније гледање муслимана 
Плава и, аналогно томе, масовније и енергичније 
учешће у заштити и спасавању невиног провослав-
ног живља. 



Истог или другог дана по извршењу злочина у 
Плаву, у Гусиње је упала јача група Шћиптара из 
Гаша и Крснића (Албанија) предвођена групом ос-
ветника Шћиптара из нашег граничног села Вуса-
ња. Они су изненада, као побјеснели, почели хва-
тати и убијати православне мушкарце. У том звјер-
ском налету убијено је 30 људи, и то: Митар Лон-
чаревић-Аџо, благајник општине, Стојан Лончаревић, 
трафикант, Гавро Лончаревић, обућарски радник, 
Миливоје Фолић, столарски радник, Ћако Гарић, 
земљорадник, Митар Вујошевић, земљорадник и 
Јефто Митровић. Међутим, муслимани Гусиња су 
брзо онемогућили даље злочине над православним 
живљем, и то не неким организованим масовним ис-
тупом и протјеривањем из Гусиња разбојничке бан-
де, већ на та ј начин што су појединци са браћом 
или комшијама брзо трчали и своје комшије и пра-
вославне пријатеље водили својим кућама и зашти-
тили их по цијену својих живота. Фејзо Чекић је 
узео и у својој кући заштитио двије фамилије. Тако 
су поступили и браћа Талевићи и још многи други 
Гусињани. 

Може послужити за примјер свијести и човјеч-
ности братски однос Саља Ђукановића према право-
славном живљу. Њему је за вријеме бивше Југосла-
вије убијен брат Мухо, из засједе у селу Досуђу. 
Отприлике се знало ко су његове убице. Саљо, ум-
јесто да освети брата, што у онаквој ситуацији не 
би представљало неко изненађење, узео је код своје 
куће, чувао и очувао фамилију Секуловића. И ме-
ђу муслиманима Шћиптарима било је пожртвованих 
људи у опасавању православног живља. У том пог-
леду су се нарочито истакли Бећир и Мета Пепићи 
из Гусиња, и Рама Вучетовић са браћом, из Вусањ-
ских Извора. 

Када су бандити пошли да убију Мила Мијатови-
ћа, кафеџи ју испред њих су стали са откаченим 
пушкама у рукама Реџо Бајрушов-Драшковић, рад-
ник, и Фејзо Чекић са својим братом. Они су успје-
ли да Мијатовића одбране насред гусињске чаршије. 

Плавска реакција је брзо дјеловала ц развила 
јаку пропаганду на окупљању муслимана, и то не 
под паралом одбране Италијана, не под паролом од-
бране некакве Албаније, што је било скроз непо-
пуларно међу нашим муслиманима, већ под паро-
лом одбране својих огњишта и својих породица, да 
се не би поновили догађаји из 1912. и 1919. године. 

Окупатор и његове слуге нијесу успјели да на-
говоре муслимане Плава да пођу на Брезојевицу и 
друга православна села, када је италијанска пат-
рола довела у Плав убијеног Бака Ђутовића. Ста-
ријешина италијанске посаде са неколико војника 
и 2—3 својих најоданијих слугу отишао је на ријеку 
Лим код моста, позвао неког од Брезојевичана и 
запријетио да ће попалити село, ако буду наставили 
убијање и кидање телефонских жица. 

На другој обали ријеке, у близини моста, нала-
зила се засједа Брезојевичког одреда, чији су чла-
нови преговарали са представником окупатора и ње-
гових слугу, једни друге позивали на предају и ра-
зишли се без икаквог договора. Ова групица могла 
је да буде ликвидирана брзо и без жртава да је 
било мало више смјелости и борбеног духа код чла-
нова засједе. Тиме би било ликвидирано језгро рас-
пиривача вјерске мржње међу муслиманима Плава, 
што би створило много другачију и повољнију си-
туацију. 

Напад је отпочео 22. јула од села Мартиновића 
до Чакора. Тога дана су устаници и остали пра-

вославни ж и в а љ давали жилав отпор и нападачи 
нијесу постигли знатније успјехе, а претрпјели су 
извјесне губитке у мртвим и рањеним. Квислинзи 
са стране, који су представљали гомилу без икаквог 
реда и дисциплине, утркивали су се по групама, која 
ће што више опљачкати и запалити што већи број 
кућа. Сјутрадан, 23. јула, када је и једна италијан-
ска јединица из Метохије отпочела напад са Ча-
кора према Сјекирици, тукући са чакорских поло-
ж а ј а артиљеријом рејоне народног отпора, право-
славни ж и в а љ се повлачио без борбе и отпора или 
уз слабији отпор појединих група, првенствено оних 
у којима се налазио понеки члан КПЈ . 

Ово повлачење је изазвао брижљиво припрем-
љени план православних, интелектуално јаких пе-
токолонаша који су преко својих присталица обја-
вили споразум са муслиманским петоколонашима о 
граници, боље рећи, наређење окупатора о граници, 
јер они као плаћене слуге нијесу имали ни права 
ни моћи да се споразумијевају и одређују некакву 
границу. Могли су као вјерне слуге једино да је 
предложе и образложе као најпогоднију у интересу 
окупатора, у духу оне старе римске: „Завади, па 
влада ј" Иступили су отворено против комуниста као 
јединих криваца за све оно што је задесило право-
славни живаљ и запријетили су да ће пуцати на ко-
мунисте ако буду давали отпор до одређене граиице. 
Ово је изазвало забуну и деморализацију и међу 
оним дијелом православног живља који је био нак-
лоњен устаничкој борби и који би, бар у овој си-
туацији, остао и борио се у редовима устаника. 

Петоколонаши су чекали баш овај моменат за 
своју издајничку акцију, највероватније по наређе-
њу италијанске команде, када је требало обезбије-
дити неометано наступање италијанским јединицама. 
Није случајно што је Ђоко Рачић са милицијом 
састављеном од мјештана напао Андријевицу исто-
времено, да би, разуме се, омогућио неометано насту-
пање италијанских јединица са правца Подгорице. 
Напуштање православних села без отпора заснивало 
се на добро смишљеној тактици окупаторских слу-
гу. Поред обезбјеђења неометаног наступања итали-
јанских јединица требало је, убијеђен сам, да се 
створи што дубљи ј аз између православних и мус-
лимана, не дошљака Шћиптара муслимана или ка-
толика, већ између наших муслимана и наших пра-
вославних, да се око поменуте границе гложе и 
сматрају једни друге својим највећим непријате-
љима. Ово чисто срачунато на велику штету народ-
не борбе, за слободу, а у корист окупатора и његове 
нечовјечне и мрске политике, јер се је конкретно 
радило о одбрани и сопствене тешком муком стечене 
имовине од стране православних. 

Овај смишљени рад петоколонаша омогућио је 
бандама квислинга, нарочито оних из Албаније и 
Метохије, да готово неометано, дивљачки пљачка ју 
и пале куће православног живља. Тако су 23. јула 
опљачкали и запалили села Брезојевицу, Велику и 
све куће православног живља до села Мурина, а 
23. јула и село Мурино. Убијали су и сваког муш-
карца кога су могли да ухвате. 

Ове банде су заиста биле пљачкашке, без икаквог 
реда и дисциплине у војничком' смислу, нарочито 
оне из сјеверне Албаније. Како се која група послије 
пљачке, враћала кући, уз пут је пљачкала и убијала 
поједине наше муслимане, који су се налазили са 
стоком у планинама ближе албанској граници. Џем 
Садрија из Драгобије (Албанија) са својом бандом 



је убио, у Хотском Забељу, седамдесетогодишњег 
старца и отјерао око стотину његових коза. У п л а -
нини К о ф и љ а ч и једна група је убила Меда Којића , 
опљачкала му стоку и све што је имао у летњој 
колиби. У селу Коморачи радио је на својој ливади 
Фе ј зо Баковић , ко јега су убили само да му узму 
пушку. Раму Срдановићу, из села Јара , опљачкала 
је једна група око 50 оваца. Адем Ба јрам , краснићки 
барјактар, са својом групом отјерао је Ризу М. Реџе-
пагићу два вола на' п е р и ф е р и ј и самога Плава . К у п у 
Тоскићу, из Гусиња, ко ји се налазио на љетњем 
издигу у планини Кофиљачи , ближе албанској гра-
ници, једна група је опљачкала коње, говеда и жену, 
м а ј к у двоје или троје дјеце. Људи, ко ји су се з а -
текли на катуну, успјели су оружаном борбом да 
поврате жену , али не и опљачкану стоку. Идризу 
Џемови, Шћиптару из нашег села Хота, уграбили су 
кћерку за удају . Да би му је повратили, морао је 
у року од три сата да набави 150 албанских наполио-
на, што је тада била велика свота новца и платити 
Џем Садрији, Асим Ј а х и и Али Шабану, из Драго-
бије (Албанија), вођама п љ а ч к а ш к и х група. Б и л о је 
и других п љ а ч к а ш к и х напада на наше муслимане. 
Мали број чланова тих банди је излазио из куће у 
којој је коначио, а да ни је дигао јорган, поњаву или 
неку другу ствар. 

Тако је успостављена одређена граница између 
„Велике Албаније" и Мусолинијеве „Црне Горе", 
боље речено, између муслиманске и православне ре-
акције — в ј ерних слугу окупатора. К р а ј е м августа и 
у септембру враћао се православни ж и в а љ у нека 
села на своја згаришта. Б и л а је то већином сироти-
ња, ко ја није имала средстава за живот и о ко јо ј 
православни петоколонаши нијесу водили никаквог 
рачуна. Нијесу се вратили они ко ји су могли да ж и в е 
и они ко ји су се сврстали у четничке ф о р м а ц и ј е под 
паролом да се освете муслиманима и примали помоћ 
од Италијана , а немилосрдно гонили комунисте — 
устанике и њихове симпатизере, што су најбоље 
осјетили они ко ји су падали у њихове канџе. 

Плавски устаници — комунисти: Ј у с у ф Реџепа-
гић, Бећо Б а ш и ћ , Х а ј р о Шахмановић и Б а ј р а м Ме-
товић, напустили су Васојевиће другом половином 
аЕгуста и вратили се на свој терен. Неки су били 
илегалци у Плаву и околини, неки у Пећи, а неки 
у Косовској Митровици. Знала је маса људи, баш 
тих вулнетара, гдје се крију , али их ни је хтио про-
казати нико. Помоћу при јатеља и р а з н и х родбин-
ских веза ови комунисти су уеп јели да се легализу ју 
половином децембра 1941. године. Ш е т а л и су се по 
Плаву потпуно слободно и били у додиру са људима, 
без икаквог страха од народних маса, ко је су их 
гледале са симпатијама и радо слушале њихова 
об јашњења о устаничкој борби. Нерадо су их гле-
дали плаћеници окупатора, али, пошто у том момен-
ту нијесу имали близу себе разне бар јактаре са р а з -
бојничким и п љ а ч к а ш к и м бандама из дијелова с је -
верне Албаније , нијесу имали к у р а ж и да предузму 
нешто против њих . Тек к р а ј е м децембра су похап-
шени и то на доставу четничких ш п и ј у н а из Полим-
ља да о д р ж а в а ј у т а ј н е састанке са комунистима 
њиховог терена, а пошто је Шемсо Феровић, преко 
општинских пандура, тачно утврдио када су се једне 
ноћи враћали са јсдног таквог састанка и при јавио 
их итали јанско ј карабињерији . Међутим, интервен-
цијом људи из народа и помоћу новца пуштени су 
из затвора и наставили су потпуно слободно к р е т а -
ње и рад у Плаву и околини. 

Доста муслимана Плава је знало да су другови 
Вуко Турковић, Радош Џундовић и други напустили 

терен под четничком контролом и да су до везе са 
шарпланинским одредом радили код И т а л и ј а н а у 
рејону Кукса (Албанија), али се није нико н а ш а о да 
поднесе при јаву против њ и х као комуниста или уче -
сника у устаничкој борби. 

В а ж н о и потребно је напоменути да у злочинима 
над православним ж и в љ е м ни је учествовао нико од 
муслиманске школске омладине Плава , Гусиња и 
околине. Симпатије ш к о л с к е омладине биле су з аи -
ста на страни устаника, сем једног малог броја сту-
дената. 

Чим је ослобођена Андријевица под руководством 
среског комитета К П Ј о д р ж а н а к о н ф е р е н ц и ј а људи 
из Андријевице и околних села делегираних од 
присталица устанка, у Андријевици, у ш љ и в њ а к у 
Веља Дедовића, на ко јо ј је избран срески народни 
одбор, среска и мјесна команда. Петоколонашки и 
реакционарни елементи су отворено иступили про-
тиву овог избора н а з и в а ј у ћ и га комунистичким. В у к -
сан Бакић , Милутин Јелић , Р а д у љ е Бојовић , Вукић 
Масловарић, Ђоко Р а ч и ћ и други под разним ф и р -
мама и политичким бојама реакционари су отворено 
из јавили, да не п р и з н а ј у изабрани „комунистички" 
срески одбор и запријетили убиством другу Богдану 
Нововићу и још неким друговима. Иступили су отво-
рено и дрско без икаквог страха од неке одмазде. 
Сковали су зав ј еру и спровели је у дјело. 

У вези са устаничком борбом сматрам да је на 
мјесту извући закључак , да је било много т е ж е те -
ренским радницима, парти јским и партизанским к у -
ририма и поштеноме свијету на територији под кон-
тролом четника, него на територији под контролом 
вулентара Плава и околине. Јасно је и ово позна-
ваоцима ондашњих прилика . Четници су руковођени 
од интелектуално веома ј а к и х реакционара , ко ји су 
имали и добре рутине у сузбијању и гушењу сло-
боднијих т е ж њ и народа. Они су радили смишљено 
и плански прво, да се удобре и добију пуну н а к л о -
ност окупатора, излазећи пред народном масом, са 
познатом петоколонашком паролом: — За спас 
српства и друго, као к р а ј њ и циљ, да послије рата 
обезбједе повратак краља , настављање политике не -
народних режима и осигурају себи добре поло-
ж а ј е . Четницима су се наметнули и н а ј н и ж е стар је -
шине, одабирани по злу и способности за и з в р ш е њ е 
и на ј гнусни јих злочиначких д јела . Такође и обучени 
за примењивање разних метода мучења. По души 
ни је било ништа боље ни реакционарно руководство 
у Плаву, али је оно представљало ј едну обичну и н -
телектуалну биједу — омрзнуто и одвојено од ш и -
роких народних слојева, иако је непознаваоцима 
стварнога стања у појединим врло ри јетким момен-
тима привидно могло изгледати да су им покорне те 
масе. Њ и м а је било све једно ко ја је, ч и ј а и к а к о 
се звала власт, само да су и они на власти и да за 
себе уграбе што в и ш е ћара и шићара . В ј еру ј ем да 
им је, као и при је рата главни интелектуални сав јет -
ник био Новица Поповић, са ко јим су били у непре-
кидној вези. Такође в ј е р у ј е м да су слушали његове 
савјете из села Шекулара , нарочито Шемсо Феровић 
и Шабан-бег Реџепагић, исто толико колико и сав-
јете Мустафа Кру је , предсједника квислиншке 
албанске владе из Тиране, иако су званично били 
представници његове власти. Такођер в јерујем, и то, 
да их н и ј е стигла з а с л у ж е н а народна казна, па да 
су уопјели ко јим случа јем у ћ и у нашу народну власт, 
да би они покушали да баце у з а с ј е њ а к и првоборце 
наше и да би били н а ј г р л а т и ј и „поборници" соција -
лизма и социјалистичке изградње. Једном ри ј еч ју , 



људи без икаквих идеја руковођени искључиво сво-
јим уским личним интересом, којима моралне ква-
лификаци је нијесу биле на путу да ураде и најгоре, 
само да очувају и даље обезбједе своје личне инте-
ресе. Једино су „перспективно" гледали на обезбе-
ђење својих личних интереса, што их је на јвише и 
т јерало на одржавање везе са Новицом Поповићем 
и њему сличним „националистима" међу православ-
ним живљем. Међутим, иако су се правили некакве 
„величине", нијесу имали ни снаге ни куражи да 
спроводе оштрији терор над широким слојевима му-
слиманског живља, поготову када је то све било 
под оружјем. Повремено су успјевали да заплаше, 
ућутка ју и привидно нат јерају на послушност овај 
живаљ, али само онда, када су поред себе имали, 
што народ каже, с колца и конопца одабраних људи 
са стране или снаге окупатора. Но, ни у овим мо-
ментима нијесу имали смјелости да примењују неке 
директне терористичке методе над муслиманским 
живљем. Ово из разлога што су били евијесни да 
неће бити стално поред њих окупаторске снаге, већ 
ће морати да остану са малом шачицом пандура и 
других скутоноша, што није представљало никакву 
снагу у односу на широке слојеве муслиманског 
живља . Знали су добро кроз историју утврђену на-
родну изреку: — Не једе се месо од сваке птице. 

Данас, када се не води никаква пропаганда за 
устанак, већ пише историја догађаја, сматрам да се 
треба руководити објективном истином, без обзира 
да ли ће се или не коме допасти тако излагање ства-
ри и догађаја. Народ каже, да истина највише ври-
јеђа човјека, када му откријева негативност. Овдје 
може увриједити првенствено оне, ко ји су прихва-
тили окупаторску власт, пришли у табор народних 
непријатеља и починили злочине над народом. Може 
мало и понеког нашег нескромног друга, који би 
желио да се на неки начин увеличају његова орга-
низацијска способност и улога у устанку и даљој 
борби, припишу неприпадајуће му заслуге или на 
другога свале његова несналажљивост, организациј-
ска неспособност, недораслост политичка и претр-
пјели неуспјех. Историјска истина је безобзирна и, 
кад тад, поставља сваког на своје мјесто. Истина и 
само истина о догађајима у нашем кра ју може слу-
жити правилном извлачењу закључака, ударању по 
свим негативностима прошлости и остварењу истин-
ске братске слоге народа нашега краја , што ће бити 
најсигурнија гаранција, да се више никада не понове 
међусобне размирице, већ да заједнички и сложно 
изграђују социјализам и заједничку бољу будућност. 

Зуфер Мусић 

СПИОАК ПАЛИХ БОРАЦА У НОР-у ПЛАВА И 
ГУСИЊА 

АЏИЋ Богића ДРАГОЉУБ, рођен 1923. године у 
Гусињу, у сиромашној породици, земљорадник. Уче-
сник у јулском устанку 1941. у Лијевој Ријеци гдје 
је избјегао из Гусиња, затим активно и организовано 
ради за НОП од фебруара 1942. године када постаје 
скојевац а кра јем октобра 1943. поново ступа у НОВ 
тј. у 4. батаљон 4. црногорске пролетерске бригаде 
гдје постаје члан К П Ј исте године. Погинуо је 
15. 3. 1944. г. у околини Пљеваља као политички 
делегат вода. 

АСАНЂЕКИЋ Раме РЕЏЕП, земљорадник, Алба-
нац, рођен 1915. г. у Мартиновићима, самоук, у НОВ-у 
од октобра 1944. г. у 9. црногорској бригади. Погинуо 
у борби за ослобођење Матешева у истој бригади. 

АСАНЂЕКИЋ Мете БИНАК, Албанац, земљо-
радник, рођен 1922. г. у Мартиновићима, завршио 4 
разреда основне школе. У НОВ-у од октобра 1944. 
године у 9. црногорској бригади гдје је тешко ра-
њен 1945. године у Босни. Затим је као рањеник 
отпремљен у болницу гдје је умро од посљедица ра-
њавања јула 1945. године. 

АСАНЂЕКИЋ Етхема РЕЏЕП, Албанац, рођен 
1922. године у Мартиновићима, завршио 4 разреда 
основне школе, земљорадник. У НОВ-у од септембра 
1943. г. у Плаво-гусињском батаљону. Прије при-
ступања припада омладинској васпитној групи у 
селу. Приликом расформирања батаљона прешао у 
9. црногорску бригаду августа 1944. године. Био је 
водник вода у пратећој чети бригаде. Тешко рањен 
у борби за ослобођење Карловца; пошто је имао се-
дам рана од посљедица истих је умро половином 
1945. године. Скојевац од 1943. а члан К П Ј од 1944. 
године. 

БАШИЋ Омер РАМО, рођен 1928. г. у селу Јаре 
— Плав, завршио 4 разреда основне школе, у НОВ-у 
од октобра 1944. г. у V црногорској пролетерској бри-
гади. Погинуо као скојевац децембра 1944. године на 
Планиници — Матешево. 

Б А Ш И Ћ О . Р А М О 

БАШИЋ Мељо ИСЉАМ, рођен 1921. г. село Јаре 
— Метех — Плав. Завршио 4 разфеда основне школе, 
земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. г. у V црно-
горској пролетерској бригади. Погинуо истог месеца 
на Планиници (Острвици) Матешево, као борац исте 
бригаде. 



БАЈ1ИЋ Реџо МУХО, рођен 1913. г. у Плаву, за -
вршио 4 разреда основне школе, земљорадник. У 
НОВ од октобра 1944. г. у Плаво-Гуеињском батаљо-
ну, био командир чете. Погинуо код Заврша — Плав, 
1944. г. на истој дужности у истом батаљону. 

* • јј»1»1а8ш: • • • р Ј Л 

БАЛИЋ Мујо ФЕРИЗ, рођен 1925. г. у Грнчару 
— Гусиње, завршио 4 разреда осн. школе, земљо-
радник. У НОВ-у од октобра 1944. г. у 9. црногорској 
бригади гдје постаје скојевац. Погинуо априла 
1945. г. приликом ослобођења Карловца као борац у 
истој бригади. 

Б А Л И Ћ Ф Е Р И З 

БАРЈАКХАРЕВИЋ Рамо БЕЋО, рођен 1912. г. у 
Богајићима — Плав. Завршио 4 разреда осн. школе, 
земљорадник. у НОВ-у од 1. октобра 1944. г. у 9. 
црногорској бригади. Погинуо 20. марта 1945. године 
код Градишке шуме, Кијево — Сарајево као борац 
исте бригаде. 

БАРЈАКТАРЕВИЋ Хамо САЛИХ, рођен 1923. г. 
у Богајићима — Плав. Завршио 4 разреда осн. шко-
ле, земљорадник. У НОВ-у од 1. октобра 1944. г. у 
9. црногорској бригади. Погинуо 15. фебруара 1945. г. 
код Црвене Стијене — Кијево — Сарајево. Прије 
ступања у НОВ сарађивао са НОП-ом. 

БАРЈАКТАРЕВИЋ Бајро МЕЉО, рођен 1917. г. 
у Богајићима — Плав, завршио 4 разреда осн. шко-
ле, земљорадник. У НОВ-у од 10. октобра 1945. годи-
не у V црногорској пролетерској бригади. Погинуо 
2. априла 1945. г. код Чешића стране, Јагодина — 
Трново као борац 2. чете 3. батаљона исте бригаде. 
Прије ступања у НОВ сарађивао са НОП-ом. 

БАРЈАКТАРЕВИЋ Ибро ХАСО, рођен 15. авгу-
ста 1913. године у Богајићима — Плав. Завршио ве-
лику матуру у Скопљу а затим Правни факултет у 
Београду гдје је постао члан СКОЈ. У НОВ-у од 
15. октобра 1944. г. у 1. пролетерској бригади гдје је 
био комесар чете. Погинуо 3. 1. 1945. г. на ријеци 
Босут, Славонија у истој бригади. 



БИЦИЋ Хусо САЈ1ИХ, рођен 1909. г. у Гуеињу, 
неписмен, земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. г. 
у Комском батаљону а затим у 9. црногорској бри-
гади. Погинуо марта 1945. г. на Трнову као борац 
исте бригаде. Као бивши југословенски војник уче-
ствовао у шестоаприлском рату 1941. године. 

В И П Б И Ц И Ћ Х . 
С А Л И Х 

ВИДИЋ Милисав БРАНКО, рођен 1921. г. у Ви-
лићу — Пељев Бријег, завршио 4 разреда основне 
школе, као дијете дошао са оцем у Гусиње одакле 
б јежи 1941. г. и учествује у 13 јулском устанку у 
Брскуту, када је заробљен и стријељан од Италијана 
августа 1941. године. 

ВУЈОШЕВИЋ БОГДАН, (дипл. фармацеут) ро-
ђен 1894. г. у Гусињу, одакле као дијете са оцем 
свештеником одлази у ослобођене кра јеве Црне Горе. 
У Подгорици завршава основну школу и гимназију а 
на Цетињу богословско-учитељску школу. У 1. свет-
ском рату 1914. г. постаје добровољац да би 1915. г. 
постао кадровац у Ђачком батаљону. 

Због револуционарног рада 1940. године је ухап-
шен и са многим комунистима одведен у концентра-
циони логор у Смедеревску Паланку одакле је због 
тешке болести послије извјесног времена отпуштен. 

Капитулација бивше Југославије затиче га у 
Улцињу и одмах наставља рад за припрему устанка 
са Бошком Стругаром, Николом Ђаконовићем, Во-
јом Срзентићем и др. Активно се ангажује у ства-
рању народно-ослободилачког фронта. 

Августа 1943. године као члан Обласног НОО 
учествује у припреми за оружани устанак народа на 
подручју општине Улцињ. 

По напуштању Улциња Богдан се тих дана на-
лазио на Бриској Гори радећи на евакуацији станов-
ништва. 

Кра јем 1943. године њемачком окупатору успије-
ва да придобије за сарадњу један број домаћих из-
дајника и уз ту помоћ нападају на партизанску базу 
у реону школе у Пистули, тада је био Богдан ухва-
ћен па га окупатор и домаћи издајници муче и туку 
тражећи од њега да открије илегални рад и илегалце 
и њихова састајалишта. Испред Скадра у близини 
ријеке Бојане камион је стао а ухапшене другове на 
челу са Богданом албански фашисти извели су из 

камиона и отјерали према обали Бојане, гдје их 
стријељају. 

ВУЧЕТОВИЋ Сокољ ЈУСУФ, рођен 1925. године 
у Вусањима. Завршио 4. разреда основне школе, 
земљорадник. У НОВ-у од октобра 1944. г. у 9. црно-
горској бригади. Погинуо као борац при ослобођењу 
Матешева децембра исте године. 

Г А Р И Ћ Н . 
М И Л У Т И Н 

ГАРИЋ Ново МИЛУТИН, рођен 1912. г. у Плаву, 
земљорадник. У НОВ-у од октобра 1943. у 4. црно-
горској бригади. Погинуо је као борац ове бригаде 
код Ушћа — Ужица 1944. године. 

Г А Н И Ћ Х А Л И Л 

ГАНИЋ Реџо ХАЛИЛ, рођен 1918. г. у Плаву, 
завршио 4 разреда основне школе, шофер. У НОВ-у 
од 1. марта 1944. г. у V црногорској пролетерској 
бригади, 3. батаљон 1. чета. Погинуо 16. фабруара 
1945. г. на Умчанима — Трново као водник вода у 
истој чети. Прије ступања у НОВ био је повезан 
са НОП-ом; члан СКОЈ-а од новембра 1944. године. 



ДЕДУШЕВИЋ РАМО, рођен априла 1915. г. у 
Вусањима — Гусиње, земљорадник, неписмен. У 
НОВ-у од октобра 1944. г. у 9. црногорској бригади. 
Погинуо 25. 1. 1945. г. као борац исте бригаде у К а -
пином селу — Босна. Учесник шестоаприлског рата 
као во јник 38. п јешадијског пука. 

ДЕЉАНИН Ахмет САЉО, рођен 1924. у Дољи — 
Гусиње, завршио 4 разреда о. ш., земљорадник, у 
НОВ од септембра 1943. г. у Плаво-Гусињском бата-
љону гдје је био делегат вода у гусињској чети. П р и -
је ступања сарађивао са НОП-ом као омладинац и 
скојевац од 1943. Погинуо 18. 4. 1945. у борбама за 
К о л а ш и н као припадник бригаде ОЗНЕ. 

Д Е Р В И Ш Е В И Ћ 
С А Д Р И Ј А 

Д Е Д У Ш О В И Ћ 
Р А М О 

Д Е Љ А Н И Н С А Љ О 

ДЕРВИШЕВИЋ Шабан САДРИЈА, рођен 1917. у 
Гусињу (Грнчар), земљорадник, у НОВ-у од октобра 
1944. у V црногорској пролетерској бригади, погинуо 
у борбама код Сара јева 1945. као борац исте ј еди-
нице. 

ГОЈКОВИЋ М. ВУКИЋ, рођен 1910. г. у Плаву, 
завршио 4 разреда осн. школе, молерски радник. У 
НОВ-у од 1943. г. у 4. црногорској пролетерској бри-
гади. Погинуо је исте године у Црмници као борац 
ове бригаде. 

ГОШОВИЋ Марко САВО, рођен 1904. г. у К р ж а -
њи — Кучи. З а в р ш и о 4 разреда осн. школе, земљо-
радник, учесник 13 јулског устанка у Кучима 1941. 
а затим у борбама на Матешеву 1942. године. Био 
хапшен 1943. од четника на Медуну гдје остаје три 
МЈесеца. 1943. године ступио у V црногорску проле-
терску бригаду, одакле је половином 1944. г. упу-
ћен по специјалном задатку у Врмошу — Албанија 
гдје гине у борби са четницима и албанским ф а -
шистима. 

Г Р У Д А М А С А Р 

ГРУДА Шећо МАСАР, рођен 1924. г. у Гусињу, 
. з авршио 4 разреда основне школе, земљорадник. У 

НОВ-у од септембра 1943. у Плаво-Гусињском бата-

љону, затим у V црногорској пролетерској бригади 
гдје гине марта 1945. у борбама за ослобођење Трно-
ва као водник вода у истој јединици. При је ступања 
у НОВ сарађивао је са НОП-ом као организован 
омладинац и био водник вода Гусињске партизанске 
чете. 



ДЕРВИШЕВИЋ Ибро ФЕРО, рођен 1927. у Грн-
чару — Гусиње. Завршио 4 разреда о. ш., земљорад-
ник. У НОВ-у од октобра 1944. у V црногорској про-
летерској бригади. Прије ступања био организован 
омладинац. Погинуо марта 1945. у борбама за Трново 
као борац исте бригаде. 

живио. У НОП-у од 1941. г. као скојевац. Стрије-
љан је 5. 12. 1943. г. у Пећи од балистичке банде 
(Џафер деве). У омладинском покрету је од прије 
рата. 

ДРАКУЛОВИЋ Вукота ДРАГОМИР, рођен 1925. г. 
у Плаву, ђак 4. разреда гимназије. У НОП-у од 1941. 
као омладинац, а 1942. постаје скојевац. Стријељан 
је 5. 12. 1943. са старијим братом у Пећи од бали-
стичке банде Џафер деве. 

ЋУКИЋ Вукосав РАДОШ, рођен 1907. г. у Мете-
ху — Плав, земљорадник, у НОВ-у од октобра 1943. 
у 2. далматинској бригади. Као такав је заробљен од 
Њемаца и стријељан исте године. 

ЂУКИЋ Трифо ВЛАДО, рођен 1923. г. у Метеху 
—- Плав, завршио 4 разреда о, ш., земљорадник, у 
НОВ-у од октобра 1943, у 2. далматинској бригади. 
Заробљен у борбама код Горње Рженице исте године 
када је стријељан од стране Њемаца. 

ЂУКИЋ Трифо ДРАГИША, рођен 1924. г. у Ме-
теху — Плав, завршио 4 разреда о. ш., земљорадник, 
у НОВ-у од октобра 1943. г. 

Према неким подацима ступио у 2. далматинску 
бригаду октобра 1943. г. када је и заробљен и стри-
јељан као његов брат Владо, међутим постоје и дру-
ги подаци у којима пише да је ступио у 8. црногор-
ску бригаду, 3. чета, 3 батаљон и да је као борац 
ове јединице погинуо на Ушћу код Пријепоља. 

Д Е Р В И Ш Е В И Ћ 
Ф Е Р О 

ДЕРВИШЕВИЋ Шаћир ШАБО, рођен 1925. у Гу-
сињу, завршио 4 разреда о. ш., земљорадник. У НОВ-у 
од октобра 1944. у V црногорској бригади. Погинуо 
октобра 1944. у борбама за Матешево као борац исте 
бригаде. Прије ступања у НОВ био организован 
омладинац. 

Д Е Р В И Ш Е В И Ћ 
Ш . Ш А Б О 

ДРАКУЛОВИЋ Вукота ДУШАН-ДУЈО, рођен 
1921. године у Плаву, ђак. Прије рата завршио 8 
разреда гимназије и школовао се у Пећи гдје је и 

ЂУРИЧАНИН Томо ДРАГО, рођен 1921. г. у Пла-
ву, студент филозофије , члан СКОЈ-а од 1938 или 
1939. године. Учесник 13 јулског устанка као борац 
Машничке чете. Заробљен 8. 8. 1941. на мосту код 
Ђулића а затим истога дана стријељан са мајором 
Јанковићем и доктором Крџићем од стране Итали-
јана. 

ЂУТОВИЋ Весо АМИР, рођен 1922. г. у Плаву, 
земљорадник, завршио 4 разреда о. ш., у НОВ-у од 
10. октобра 1944. г. у V црногорској пролетерској 
бригади, 1. батаљон 2. чета. Погинуо 11 новембра 
1944. на Скробуши — Матешево као борац у истој 
јединици. 

Ђ У Р И Ч А Н И Н 
Д Р А Г О 



ЂЕШЕВИЋ Рамо ШАЋИР, рођен 1925. г. у Пла-
ву, завршио 4 разреда о. ш. земљорадник. У НОВ-у 
од 20. јула 1944. г. у V црногорској бригади, 1. бата-
љон, 2. чета. Погинуо 25. 3. 1945. на Трнову као бо-
рац у истој јединици. 

ЋЕШЕВИЋ Аљо ОСМАН, рођен 1927. г. у Плаву 
гдје је завршио 4 разреда основне школе, у НОВ-у 
од новембра 1944. г. у V црногорској бригади, 4. ба-
таљон, 1. чбта. Погинуо 27. јануара 1945. г. у селу 
Ћерушићи код Сарајева као борац исте јединице. 

ЋОНБАЛИЋ Камбер ИСЉАМ, рођен у Вусањима 
-- Гусиње. У НОП-у од 1943. године, погинуо 1943. г. 
септембра мјесеца у борби против Италијана при-
ликом напада на школу у Гусињу. 

ЋОНБАЛИЋ Садика ЏЕМО, рођен у Вусањима, 
Албанац, припадао НОП-у од почетка 1943. г. Поги-
нуо 8. 9. исте године у борби са Италијанима прили-
ком напада на школу у Гусињу. 

Ј У Љ Е В И Ђ . А В Д О 

ЈУЉЕВИЋ Димо АВДО, рођен 1904. у Гусињу, 
неписмен, земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. 
у V црногорској бригади, погинуо марта 1945. у бор-
бама за Трново као борац исте јединице. 

ЈУЉЕВИЋ Јунуз ХАМО, рођен 1912. у Гусињу, 
земљорадник, у НОВ-у од окт. 1944. у V црн. бригади. 
Погинуо на Трнову марта 1945. као борац. 

ЈОВОВИЋ ВУЧКО, рођ. 1924. у Гусињу, завршио 
4. раз. осн. школе у НОП од 1941. у НОВ од 1943. По- К Е Љ А Н О В И Ћ 
гинуо у борби. В Е Л И М И Р 

ИВАНОВИЋ М. ЈОВАН, рођен 1905. године, Рудо 
Поље — Плав, земљорадник, у НОВ-у од октобра 
1944. г у 7. омладинској црногорској бригади. Поги-
нуо 3. марта 1945. г. на Кијеву код Сарајева као 
борац исте јединице. 

ЈЕВРИЋ Гаљо РАШИД, рођен 1914. године у Пла-
ву, у НОВ-у од октобра 1944. у V црногорској бри-
гади. Погинуо 26. децембра 1944. на Планиници код 
Матешева као борац исте јединице. 

Ј У Љ Е В И Ћ Х А М О 

КАСТРАТ Ибро АМЕР, рођен 1920. г. у Гусињу, 
завршио 4 разреда о. ш., земљорадник. У НОВ-у од 
октобра 1944. у V црногорској пролетерској бригади. 
Био организовани омладинац прије ступања у НОВ. 
Погинуо марта 1945. на Трнову као борац исте бри-
гаде. 

КЕЉАНОВИЋ Милутин ВЕЛИМИР-ВЕШО, ро-
ђен 1914. у Грнчару, Гусиње, завршио 4 разреда о. ш. 
земљорадник. У НОВ-у од кра ја 1943. г. у Комском 
батаљону гдје је био командир одељења. 1944. г. пре-
лази у V црногорску бригаду, 4. батаљон из које по 
специјалном задатку одлази са Гошовићем у Алба-
нију гдје гине средином 1944. у борби с четницима 
изнад Врмоше. Као војник бивше Југославије, уче-
ствовао у 6 априлском рату. 



КЕЉАНОВИЋ Милутин МИХАИЛО, рођен 1907. 
године у Грнчару — Гусиње. Завршио велику мату-
ру, члан К П Ј од 1943. г. у НОП-у од 1942. г. а у НОВ 
ступио крајем 1944. г. у 4. црногорској бригади гдје 
је био комесар чете. Погинуо 1944. Тодине у истој 
бригади у Борби за ослобођење Крушевца. 

К Е Љ А Н О В И Ћ 
М И Х А И Л О 

КОЛЕНОВИЋ Етем Шабан, рођен 1923. у Мар-
тиновићима, Гусиње, земљорадник, завршио 4 раз-
реда о. ш. У НОВ-у од октобра 1944. у 9. црногорској 
бригади. Тешко рањен у борбама за Сарајево апри-
ла 1945. а затим умро у Високом. 

К О Л Е Н О В И Ћ 
Ш А Б А Н 

КОЛЕНОВИЋ Ајдин ЗАМО, рођен у Гусињу, 
1924. земљорадник, учесник НОП-а од почетка 1943. 
Погинуо у борби против Италијана приликом на-
пада на школу у Гусињу, септембра 1943. г. 

КОЛЕНОВИЋ Ајдин ХАМО, рођен у Гусињу, 
1922. земљорадник, учесник НОП-а од почетка 
1943. г. погинуо у борбама против италијанског гар-
низона приликом напада на школу у Гусињу 8. сеп-
тембра 1943. године. 

КОЈИЋ Арслан КАПЛАН, рођен 1915. г. у Прња-
вору — Плав, земљорадник, у НОВ-у од 25. јула 
1944. у Комском батаљону. Погинуо 20. новембра као 
борац V црногорске пролетерске бригаде на Плани-
ници, Матешево. 

К О Ј И Ћ 
К А П Л А Н 

ЛАЗОВИЋ Радомир ЈОВАН, рођен 1924. године 
у Плаву, ђак, члан СКОЈ-а од 1943. г. У НОВ-у од 
1. ма ја 1943. године у Комском батаљону а затим у 
4. црногорској нролетерској бригади гдје је био вод-
ник 2. вода, 1. чете, 4. батаљона. Погинуо 18. марта 
1944. године код Ужичке Пожеге, односно био је 

Л А З О В И Ћ . Ј О В А Н 



тешко рањен а затим пребачен у болницу гдје је 
убрзо и подлегао ранама. Био је веома храбар и 
одважан. 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ с . 
М И Л А Н 

ЛОНЧАРЕВИЋ Јована МИЛАН, рођен 1885. г. 
у Гусињу, пекар. Прије рата живио у Подгорици 
гдје је имао радњу. Као такав се 1936. г. укључује 
у напредни раднички покрет и од тада активно по-
маже исти и КПЈ, новчано и материјално. 1941. го-
дине активно падржава устанак и помаже исти а 
почетком 1942. га хапсе Италијани, интернирају у 
Албанију а затим у Италију одакле га Њемци 1943. г. 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ . Ј . 
М И Л А Н 

Л А Л И Ћ Ф . 
С М А Ј Л Е 

ЛАЛИЋ Ферат СМАЈЛЕ, рођен 1917. године у 
Богајићима — Плав. Завршио 4 разреда о. ш., зем-
љорадник. У НОВ-у од 1. октобра 1944. у 7. омла-
динској бригади, 2. чета, 2. батаљон. Погинуо је 16. 
марта 1945. г. на Палама Сарајево као борац у 
истој јединици. 

ЛОНЧАРЕВИЋ Стојан МИЛАН, рођен 1924. г. у 
Гусињу, завршио основну школу, трговачки помоћ-
ник. Учесник 13 јулског устанка да би затим почет-
ком 1943. године био поново ангажован за рад у 
НОП-у. Био је врло активан омладинац, веома начи-

пребацују у Њемачки логор. Приликом ослобођења 
односно капитулације Њемачке маја 1945. године 
долази тешко болестан и исцрпљен у Дубровник 
гдје умире од посљедица тешког логоровања. 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ А . 
Р А Д О М И Р 

тан па као такав јуна 1943. године добровољно ступа 
у Андријевички батаљон гдје постаје скојевац. По-
гинуо је септембра 1943. године као борац овог ба-
таљона изнад Берана (Иванград). 

ЛОНЧАРЕВИЋ Александар РАДОМИР-РАШО, 
рођен 1927. у Гусињу, ђак, члан СКОЈ-а од 1943. г. 
У НОВ ступа октобра 1943. на јприје у Комски ба-
таљон а затим у У црногорску пролетерску бригаду, 
пратећа чета. Ту се брзо истакао и постао делегат 
вода у истој чети да би касније постао комесар чете 
у истој бригади. Погинуо марта 1945. на Трнову као 
веома храбар руководилац. 



ЛОНЧАРЕВИЋ Максо ВУКАШИН-ВУЉА, рођен 
1925. г. у Гусињу, завршио основну школу, пекар, 
за НОП од 1941. године а у НОВ-у ступа септембра 
1943. у андријевички батаљон одакле прелази у 7. 

ЉАНОШЕВИЋ Пјетар НОШ, Албанац рођен 1926. 
године у Дољи — Гусиње, завршио осн. школу, зем-
љорадник. У НОВ-у од октобра 1944. у 9. црногор-

М Е Д У Њ А Н И Н 
Р И З О 

црногорску омладиску бригаду „Б. Томовић" гдје 
гине као командир вода новембра 1944. г. од бомбар-
довања. Постао скојевац 1943. године. 

МАРКОВИЋ Хамза СЕЛМАН, рођен 1920. у Пр-
њавору, Плав. Завршио основу школу, земљорадник, 
у НОВ-у од почетка 1944. у Комском одреду а затим 
у V црногорској бригади, 1. батаљон, 2. чета. Поги-
нуо 20. новембра 1944. г. у борби за Матешево као 
борац исте јединице. 

ској бригади. Погинуо 1945. године код Дуге Ресе, 
Карловац као борац исте јединице, био скојевац. 

МЕДУЊАНИН Зајо РИЗО, рођен 1925. године у 
Плаву, завршио осн. школу, шофер. У НОВ-у од 
1. октобра 1944. г. у V црногорској пролетерској бри-
гади, 3. батаљон, 2. чета. Погинуо 30. априла 1945. г. 
код Босанске Крупе као борац исте јединице. 

МЕТОВИЋ Ибро ЈАКУП, рођен 1922. г. у Плаву, 
завршио 4 разреда основне школе, земљорадник. У 
НОВ-у од октобра 1944. у 4. црногорској бригади. 
Погинуо крајем 1944. године на Брду Ђамија код 
Пепића изнад Мурине као борац у истој јединици. 
Припадао је НОП-у од 1941. 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ 
В У К А Ш И Н 

Љ А Н О Ш Е В И Ћ 
нош 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ Н . 
Љ У Б О М И Р 

ЛОНЧАРЕВИЋ Н. ЉУБОМИР, рођ. 1900. Погинуо 
априла 1944 код Берана. 



МАЉЕВИЋ Рамо ХАЉИЗ, рођен 1928. у Гусињу 
завршио осн. школу, земљорадник, у НОВ-у од ок-
тобра 1944. у 9. црногорској бригади. Погинуо марта 
1945. као борац исте јединице код Трнова. 

МИЛАЧИЋ Саво МИЛКА, рођена 1927, 8. марта. 
у Гусињу. Завршила 4 разреда о. ш. Члан СКОЈ-а 
од 1943. а сарађује са НОП-ом од 1942. У НОВ-у 
од јуна 1944. у V црн. бригади 2. батаљон, 3 чета. 
Погинула храбро марта 1945 године у борби за Сара-
јево као референт санитета чете. За изузетну храб-
рост била је одликована Орденом за храброст и Ме-
даљом за храброст. Ово је прва жена борац која је 
погинула из Плава и Гусиња у партизанима. 

МРКУЛИЋ Јупо БЕГАН, рођен 1907. у Гусињу, 
погинуо у борби са Италијанима приликом напада 
на школу у Гусињу септембра 1943. године. 

нуо 20. марта 1945. г. у борби за Трново у селу Деићи 
као борац исте јединице. 

МУСИЋ М. ХАЛИЛ, рођен 1909. г. у Плаву, по-
гинуо 1944. године. 

МУМИНОВИЋ Ибрахим ИСЉАМ, рођен 1917. го-
дине у Плаву, завршио основну школу, земљорад-
ник, припадао НОП-у од 1941. и као такав затваран. 
У НОВ-у од новембра 1944. у V црногорској бригади, 
погинуо 1945. у борби за Трново као борац исте је-
динице. 

МУЛИЋ Хамо Јазо, рођен 1925. у Гусињу, коно-
бар, завршио 4 разреда о.ш. био члан омладинске 
васпитне групе 1943. године. Септембра 1943. ступа 
у НОВ у Плаво-Гусињски батаљон одакле прелази 
у 9. црногорску бригаду и гине марта 1945. године на 
Трнову као скојевац и веома храбар борац. 

МУСИЋ Аљо ХАЛИМ, рођен 1911. г. у Плаву, 
завршио 4 разреда о.ш. земљорадник. У НОБ-у од МУЛИЋ Рецо РАМО, рођен 1910. у Гусињу, не-
октобра 1944. у V црн. пролетерској бригади. Поги- писмен, земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. у 

М А Л Е В И Ћ Р 
Х А Љ И З 

М У Л И Ћ . Ј А З О 

М У Л И Ћ Р А М О 

М У М И Н О В И Ћ 
И С Љ А М 



Комском батаљону а затим у 9. црногорској бри-
гади. Погинуо марта 1945. г. приликом ослобођења 
Сарајева као борац исте јединице. 

МУРАТАГИЋ Рамо АМИР, рођен 1929. године у 
Крушеву — Гусиње. Завршио основну школу, прије 
ступања у НОВ ради као активан омладинац, доб-
ровољац у Комском батаљону а затим у 9. црногор-
ској бригади. Био је веома храбар и као такав гине 
марта 1945. г. на Црном Врху код Сарајева као бо-
рац и скојевац у истој јединици. 

НИКОЧЕВИЋ Рамо НУРО, рођен у Гусињу, уче-
ствовао у борби приликом напада на италијански 
гарнизон септембра 1943. године гдје је и погинуо. 

НИКОЧЕВИЋ Јунуз ЏАФЕР, рођен 1923. у Гу-
сињу, ђак, члан СКОЈ-а од маја 1941. године а К П Ј 
од новембра 1942. године. У НОП-у од 1941. Орга-
низовано радио као омладинац у великој Медреси у 
Скопљу у групи 6. разреда. 1943. године био је сек-
ретар партијске ћелије у Гусињу и комесар чете у 
Плаво-Гусињском батаљону, затим комесар чете при 

Н И К О Ч Е В И Ћ 
Џ А Ф Е Р 

• 
команди мјеста у Андријевици. Ухваћен на задатку 
од стране домаћих издајника у Гусињу 1944. године, 
предат Њемцима који су га одвели у Шеремет кулу 
у Пећи и тамо послије мучења стријељали. Имао је 
веома храбро држање пред непријатељем и није ни-
кога одао. Данас у Гусињу носи његово име осмого-
дишња школа. 

НОВИЧЕВИЋ Раде РАДУЛЕ, рођен 1919. г. у Ме-
теху, Плав. Завршио основну школу, земљорадник. 
У НОВ-у од октобра 1943. г. у 4. црногорској про-
летерској бригади, погинуо 1944. године као водник 
вода на Превији код Андријевице. 

Н И К О Ч Е В И Ћ 
А М И Р 

НИКИЋ Миљан БЛАГОТА, рођен 1913. у Ора-
хову — Кучи, завршио Вишу комерцијалну школу 
у Београду, а затим био службеник у Србији. Роди-
тељи су му жив јели у Гусињу а он је службовао 
у Нишу и Соко Бањи. Прије рата припадао напред-
ном радничком покрету. У НОП од 1941. г. и органи-

Н И К И Ћ 
Б Л А Г О Т А 

НИКОЧЕВИЋ Бајро АМИР, рођен 1925. у Гуси-
њу, завршио 4 разреда основне школе, земљорад-
ник. У НОВ-у од октобра 1944. у V црногорској бри-
гади, погинуо крајем 1944. године код Лијеве Ријеке 
као борац исте јединице. 

зовано ради у Соко Бањи. Уз помоћ домаћих издај-
ника, четника окупатори га откривају и хапсе 1942. 
године а затим су га четници заклали и бацили у 
јаму 1943. године. 

НЕЉКОВИЋ Медо НУРО, рођен у Гусињу, стра-
дао у интернацији (подаци нису потпуно проверени). 



ОЛЕВИЋ Медо ХАМО, рођен 1909. г. у Плаву, 
писмен, прије рата био у жандармерији. У НОВ-у од 
1. новембра 1944. у 9. црногорској бригади, 1. бата-
љон. Погинуо је 3. маја 1945 — Карловац, као бо-
рац исте јединице. 

ОЛЕВИЋ Реџо ШАБАН, рођен 1916. г. у Плаву, 
земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. у V црно-
горској бригади, погинуо децембра 1944. у борби за 
Матешево као борац у истој јединици. 

О Л Е В И Ћ Х А М О 

ПЕРОВИЋ Велиша ВЕЛИМИР, рођен 1927. г. у 
Мартиновићима, Гусиње. Завршио основну школу, 
земљорадник. У НОВ-у од октобра 1943. у Комском 
батаљону а затим у 8. црногорској бригади. Био је 
делегат вода и као такав погинуо 25. 4. 1945. у бор-
би за ослобођење Босанске Градишке. Члан СКОЈ-а 
од 1943. а К П Ј од 1944. године, веома храбар борац. 

ПЕРОВИЋ ПЕТАР, рођен 1900. у Мартиновићима, 
неписмен, земљорадник, у НОВ-у од октобра 1943. 
у Комском батаљону а затим у 2. далматинској бри-
гади, 4. батаљон. Погинуо је 20. октобра 1943. на 
Сјеници као борац у истој јединици. 

ПЈЕТРОВИЋ Медо ШАБО, рођен 1924. у Гусињу, 
завршио основну школу, земљорадник. У НОВ-у од 
октобра 1944. г. прије тога помагао НОП. Нема по-
датака о погибији. 

ПРЕЉВУКИЋ Мустафа АДЕМ, Албанац, рођен 
1924. г. у Мартиновићима, Гусиње, земљорадник, за-
вршио о.ш. У НОВ-у од октобра 1944. у 9. црно-
горској бригади. Погинуо маја 1945. у борби за ос-
лобођење Карловца као борац исте јединице. 

ПРЕЉВУКИЋ Ман СЕЛИМ, Албанац, рођен у 
Мартиновићима, Гусиње, земљорадник, у НОВ-у од 
октобра 1944. у 9. црногорској бригади, погинуо но-
вембра 1944. у борби за Матешево. 

ПУПОВИЋ Фејзо ХАМО, рођен у Плаву, у 
НОВ-у од октобра 1944. године у V црногорској про-
летерској бригади, II батаљон. Погинуо децембра 
1944. у борби за Матешево као борац исте јединице. 

РАДЕНОВИЋ Симо ДУШАН, рођен 1921. у Пла-
ву, ђак, члан СКОЈ-а од 1943. године, у НОВ-у од 
25. 1. 1944. у 7. омладинској бригади, погинуо 15. 8. 
1944. на Јаворку код Колашина у истој јединици. Р А Д Е Н О В И Ћ 

В Е Л И Ч К О 

Р А Д Е Н О В И Ћ С . Д У Ш А Н 

РАДЕНОВИЋ Саво МИЛОВАН, рођен 1925, Рудо 
Поље-Плав, земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. 
Нема података гдје је погинуо и у којој јединици. 

РАДЕНОВИЋ Ј. ТРИФО, земљорадник, у НОВ-у 
од 1943. године заробљен од непријатеља исте годи-
не и стријељан у Горњој Рженици. 

РАДЕНОВИЋ 3. ВЕЛИЧКО, рођен 1912, завршио 
о.ш., земљорадник, у НОВ-у од к р а ј а 1943. у 9. цр-
ногорској бригади. Погинуо октобра 1944. као вод-
ник вода на Чакору. Прије ступања у НОВ припа-
дао НОП-у. 

П Р Е Љ В У К И Ћ С Е Л И М 



РАДБНОВИЋ Џ. МИЛОРАД, земљорадник, у 
НОВ-у од 1943. г. заробљен као борац позадинац, и 
стријељан у Горњој Рженици од непријатеља. 

РАДОНЧИЋ Медо ЈУНУЗ, рођен 1928. г. у Бога-
јићима, Плав, завршио о.ш., у НОВ ступио добро-
вољно 7. октобра 1944. у прву косовску бригаду, 1. 
батаљон, митраљеска чета. Погинуо као курир 10. 
фебруара 1945. г. у Пољаницама код Србица, Дре-
ница. У том јуришу био бомбаш у борби против 
одметничке банде Шабан Палуже. Прије ступања 
помагао НОП и био хапшен маја 1944. у Плаву. 

тобра 1944. у Комском батаљону а касније у V црно-
горској пролетерској бригади. Погинуо је априла 
1945. на Трнову, Босна као борац исте јединице. 
Прије ступања је организовано радио у омладинској 
васпитној групи у Гусињу 1943. године. 

РАДОНЧИЋ Јупо ЈУНУЗ, рођен 1916, у Гусињу, 
писмен, земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. г. 
у 9. црногорској бригади. Погинуо децембра исте го-
дине у борби за Колашин у поменутој јединици. 

Р А Д О Н Ч И Ћ м . 
Ј У Н У З 

РАДОНЧИЋ Димо АВДО, рођен 1914. у Гусињу, 
земљорадник, у НОВ-у од октобра 1944. у деветој 
црногорској бригади, погинуо је априла 1945, при-
ликом ослобођења Карловца у истој јединици. 

РАДОНЧИЋ Рамо БРАХО, рођен 1922. године, у 
Гусињу, завршио о.ш. земљорадник, у НОВ-у од ок-

Р А Д О Н Ч И Ћ Р . 
Б Р А Х О 

Р А Д О Н Ч И Ћ Ј . 
Ј У Н И З 

РАДОНЧИЋ Мурат ЈУНУЗ, рођен 1924. године у 
Гусињу, завршио о.ш., земљорадник, у НОВ-у од 
октобра 1944. у V црногорској пролетерској бри-
гади. Погинуо децембра 1944. код Лијеве Ријеке као 
борац ове бригаде. 

Р А Д О Н Ч И Ћ с . 
З А Ј О 

РАДОНЧИЋ Салих ЗАЈО, рођен 1919. у Крушеву, 
Гусиње, земљорадник, у НОВ-у од септембра 1944. 



у 4. црногорској пролетерској бригади. Погинуо кра-
јем 1944. као борац те бригаде код манастира Сту-
деница у Србији. 

РАДОНЧИЋ Халим МЕДО, рођен 1923. у Гусињу, 
завршио о.ш., земљорадник, у НОВ-у од октобра 
1944. у V црногорској пролетерској бригади. По-
гинуо је 1945. у истој јединици. 

РАДОНЧИЋ Селим МЕДО, рођен 1920. у Гуси-
њу, завршио о.ш. радник. У НОВ-у од средине 1943. 
у Плаво-Гусињском батаљону, погинуо 9. новембра 

Р А Д О Н Ч И Ћ С . 
М Е Д О 

1943. у борби против вулнетара-фашиста у Малом 
Селу код Заврша, Плав, члан СКОЈ-а од септембра 
1943. године. 

РАДОНЧИЋ Мето ШУЋО, рођен 1927. у Круше-
ву-Гусиње, завршио о.ш., земљорадник, у НОВ-у од 
1944. године у 3. бригади 37. санџачке дивизије, по-
гинуо 3. априла 1945. године на Палама код Сара-
јева као борац ове бригаде. 

РЕЏЕПАГИЋ Хивзо ЈУСУФ, рођен 8. јуна 1920. 
године у Плаву, студент агрономије, члан СКОЈ-а 
од 1937. године од 1938. и члан КПЈ. Један од орга-

низатора устанка у свом кра ју јула 1941. године, 
био секретар Среског комитета СКОЈ-а 1943. за Ан-
дријевицу а затим ОК СКОЈ-а Беране 1944. године. 
Као руководилац СКОЈ-а Партија га шаље тамо 
гдје је на јтеже и тако гине 2. августа 1944. године 
у Дољи код Гусиња у борби против албанских и 
домаћих издајника са Бећом Башићем и осталима. 
Када су га непријатељи заробили тешко рањеног, 
нудили су му да му поклоне живот ако се одрекне 
комунизма, али их је Ј у с у ф пљунуо те су га они 
затим дотукли. 

РЕЏЕПАГИЋ Заим ЕМИН, рођен 1920. године у 
Плаву, студент, члан СКОЈ-а од прије рата и К П Ј 
такође. У НОВ-у од 13. јула 1941. као позадински 

радник и познати партијски руководилац у Новом 
Пазару. Прво је био секретар ћелије у овом граду 
а затим секретар мјесног и среског комитета К П Ј 
за Нови Пазар. Када је тешко оболио дошао је у 
свој родни Плав илегално гдје је био ухапшен а 
затим изложен тешким репресалијама и батинама 
од чијих је посљедица умро 1942. г. у Плаву. 

РЕЏЕПАГИЋ Хусеин ИБРАХИМ, рођен 1922. го-
дине у Плаву, завршио велику матуру, у НОВ-у од 

Р Е Џ Е П А Г И Ћ . 
И Б Р А Х И М 

Р Е Џ Е П А Г И Ћ 
Ј У С У Ф 

Р Е Џ Е П А Г И Ћ 
Е М И Н 



13. јула 1941. године као СКОЈ-евац. Био комесар 
чете у Плаво-гусињском батаљону 1943. године а 
прије тога партијски одговоран за рад у Плаву. Био 
је члан КПЈ, погинуо 4. новембра 1943. године у бор-
би против албанских и муслиманских фашиста у 
Плаву. 

РЕЏЕПАГИЋ Земо МЕДО, рођен 1928. године 
у Плаву, радник, у НОВ-у од 1. октобра 1944. годи-
не у 9. црногорској бригади. Погинуо је 4. априла 
1945. у борби за Трново као борац у истој јединици. 

РЕЏЕПАГИЋ Заим ШАБО, рођен 1925. у Плаву, 
ђак, средње грађевинске школе, прије рата био ор-
ганизован омладинац и скојевац. У ПОЈ и НОВ од 

СЕКУЛОВИЋ ВАСИЛИЈЕ, рођен 1915. г. у Гуси-
њу, Завршио о.ш., земљорадник. У НОВ-у од ок-
тобра 1943. г. Погинуо код Даниловграда 1944, го-
дине. (Нема других података). 

С Е К У Л О В И Ћ 
В А С И Л И Ј Е 

УЛЕВИЋ С. ЏЕМО, рођен 1902. у Вусањима-Гу-
сиње, Албанац, земљорадник, у НОВ-у од октобра 
1944. у Комском батаљону. Погинуо 16. августа 1945. 

Р Е Џ Е П А Г И Ћ 
Ш А Б О 

1943. године, на јприје у Комском одреду а затим у 
V црногорској пролетерској бригади, I батаљон, 1. 
чета. Погинуо 28. августа 1944. године у борби за 
Колашин као делегат вода. Прије ступања у НОВ 
радио као позадински радник у Плаву од 1942. го-
дине. 

РУГОВАЦ Реџо-Кећо ЋАЗО, рођен у Плаву, зем-
љорадник. У НОВ-у од октобра 1944. године, у V 
црногорској пролетерској бригади. Погинуо је 1945. 
године у борби за Карловац као борац исте бри-
гаде. 

РУГОВАЦ Салих БАЈРАМ, рођен 1927. у Гусињу, 
завршио о.ш., земљорадник, у НОВ-у од октобра 
1944. године у Комском одреду а затим децембра 
исте године у V црногорској пролетерској бригади. 
Погинуо почетком 1945. године код села Бочића — 
Босна. 

САЛИЋ Беган РАНО, рођен 1925. г. у Слићу — 
Плав, завршио о.ш. Земљорадник. У НОВ-у од 20. 
октобра 1944. у Комском одреду, затим у V црногор-
ској пролетерској бригади. Погинуо децембра 1944. 
у борби за Матешево као борац исте јединице. 

У Л Е В И Ћ с . 
ЏЕМО 

на Бради Везировој код Гусиња као борац исте 
јединице у борби против албанских и муслиман-
ских фашиста. 

УЛЕВИЋ Елез АХМЕТ, рођен 1928. године у Ву-
сањима-Гусиње, завршио о.ш. у НОВ-у од новембра 
1944. г. у 25. албанској бригади. Погинуо децембра 
1944. у Шаљи-Албанија као борац исте јединице. 



УЛЕВИЋ М. БРАХИМ, рођен 1911. г. у Вуса-
њима-Гусиње, земљорадник, неписмен, у НОВ-у од 
новембра 1944. у 25. албанској бригади. Погинуо у 
борбама око Охрида. (Нема података о датуму). 

ФЕРАТОВИЋ Хусо ШАБО, рођен 1911. у Гусињу, 
завршио 4 разреда о.ш. радник. У НОВ-у од октобра 
1944. у Комском батаљону а затим у 9 црногорској 
бригади. Погинуо марта 1945. г. на Трнову као борац 
исте јединице. 

Ф Е Р А Т О В И Ћ Х . 
Ш А Б О 

У Л Е В И Ћ М. 
Б Р А Х И М 

ФЕРАТОВИЋ Мехо ЋЕРИМ, рођен 1909. г. у Б у -
дојевицама-Плав, Албанац, земљорадник, у НОВ-у 
од октобра 1944. године у V црногорској пролетер-
ској бригади. Погинуо марта 1945. у борби на Трнову 
као борац у истој бригади. 

Ф Е Р А Т О В И Ћ 
Ћ Е Р И М 

ХАЏОВИЋ Дако ЗЕЋИР, рођен 1928. г. у селу 
Хотима-Плав. Завршио о.ш., земљорадник. У НОВ-у 
од октобра 1944. у V црногорској пролетерској бри-
гади, 5. батаљон. Погинуо децембра 1944. г. код Хан-
га-Ранчића — Матешево као борац исте јединице. 

Х О Џ И Ћ М У Р А Т 

ХОТ Реџо АЉО, рођен 1921. г. у Гусињу, завршио 
4 разреда о.ш. месарски радник. У раној младости 
негдје око 1936/37. г. опредијељује се за раднички 
покрет под утицајем старијих напредних другова 
Милована Љутића, Чеда Ћулафића и Ђура Лонча-
ревића. Постаје истакнути омладинац у Гусињу и 
врло популаран спортиста — фудбалер, због чега је 
био нарочито омиљен код омладине. Члан СКОЈ-а 
постао је 1941. г. када узима учешћа у 13. јулском 

ХОЏИЋ Рамо МУРАТ, рођен 1912. у Гусињу, не-
писмен, земљорадник. У НОВ-у од октобра 1944. у 
Комском батаљону а касније у V црногорској про-
летерској бригади. Погинуо фебруара 1945. године 
као борац исте јединице код Колашина. 



Х О Т И Д Р И З 

Х О Т А Љ О 

устанку а члан К П Ј маја 1943. године. У НОВ ступа 
ма ја 1943. у Плаво-Гусињски батаљон гдје поетаје 
командир чете. Својим пожртвовањем и храброшћу 
се истиче у борбама те служи за примјер осталим 
борцима као комуниста. Послије тога Партија му 
повјерава веома одговорну дужност да руководи 
партијском ћелијом у гусињској општини. Овај за -
датак Аљо веома савесно и одговорно врши и пос-
тиже велике успјехе на окупљању и мобилизацији 
омладине и проширењу скојевске организације. Сво-
јим утицајем Аљо такође окупља старије људе на 
које такође има велики утицај . Његова је заслуга 
што по први пут гусињске д јевојке — муслиманке 
скидају ферецу и одлазе у партизане. Међу њима је 
и Аљова сестра Џева. Ово је снажно одјекнуло не 
само у Гусињу и Плаву већ у читавом срезу андри-
јевичком. Извршава јући специјалан задатак К П Ј 
среза, Аљо са Бећом Башићем и Јусуфом Реџепа-
гићем и Војом Нововићем организује борбу против 
домаће реакције и његовог одступања пред налетом 
V пролетерске бригаде и у тој борби веома храбро 
гине заједно са поменутим друговима у Дољи, 2. ав-
густа 1944. године. Данас у Гусињу Аљово име носи 
земљорадничка задруга која са читавим народом 
Гусиња гаји свијетле традиције на овог одважног и 
храброг револуционара. 

ХОТ Ферат ИДРИЗ, рођен 1920. године у Гусињу, 
завршио 4 разреда о.ш., земљорадник. У НОП-у ор-
ганизован од 1942. г. У НОВ-у од октобра 1943. го-
дине у Плаво-Гусињском батаљону а касније у 9 
црногорској бригади гдје је погинуо као борац на 
Трнову. 

ЦАНОВИЋ Псдз ЗУМБЕР, рођен 10. маја 1909. г. 
у Плаву, писмсн, радник, у НОВ-у од 2. октобра 
1944. у 9 црногорској бригади, 1. батаљон, 3, чета, 
погинуо 20. априла 1945. г. на Трнову као борац и у 
истој јединици. Припадао је НОП-у од 1943. го-
дине. 

ЦАНОВИЋ Суљо ШАЋИР, рођен 1923. г. у Пла-
ву, завршио о.ш., земљорадник. У НОВ-у од 1 ок-
тобра 1944. г. у V црногорској пролетерској брига-
ди, 2. батаљон, 2. чета. Погинуо 13. ма ја 1945. код 
Богатића — Којево. Прије тога био рањен у борби 
за Матешево. 

Ц А Н О В И Ђ . м . 
З У М Б Е Р 

Ц А Н О В И Ћ 
Ш А Ћ . И Р 



ЦИРИКОВИЋ Емин АДЕМ, рођен 1926. г. у Ски-
ћу — Плав, завршио 4 разреда о.ш., земљорадник. 
У НОВ-у од 20. октобра 1944. у V црногорској про-
летерској бригади, 3. батаљон. Погинуо 20. априла 
1945. на Трнову као борац исте јединице. 

ЦИРИКОВИЋ Чаљо ГАЈБО, рођен 1924. г. у Ски-
ћу-Плав, завршио о.ш. земљорадник. У НОВ-у од 
20. октобра 1944. у 9. црногорској бригади. Погинуо 
марта 1945.-на Трнову као борац у истој јединици. 

ЦИРИКОВИЋ Халид ХАЛИМ, рођен 1924. г. у 
Скићу-Плав гдје је завршио ооновну школу, зем-
љорадник. У НОВ-у од 1. октобра 1944. године у V 
црногорској пролетерској бригади, 1. батаљон. По-
гинуо 10. октобра 1944. на Матешеву као борац у 
истој јединици. 

ЦИРИКОВИЋ Јупо САЛИХ, рођен 1924. у Скићу 
— Плав, завршио 4 разреда о.ш., земљорадник. У 
НОВ-у од октобра 1944. у V црногорској бригади. 
Погинуо децембра исте године на Матешеву као бо-
рац исте јединице. 

ЦЕЦУЊАНИН Суљо БАХТИЈАР, рођен 1923. г. 
у Богајићима, Плав, завршио о.ш., земљорадник. У 
НОВ-у од октобра 1944. у V црногорској пролетер-
ској бригади, 3. батаљон. Погинуо на дан ослобо-
ђења Колашина 1944. као борац у истој јединици. 

ЦЕЦУЊАНИН Ахмет УЈКАН, рођен 1915. г. у 
Метеху — Плав. Земљорадник, у НОВ-у од октобра 
1944. у V црногорској пролетерској бригади, 3. бата-
љон. Погинуо априла 1945. г. код Босанске Крупе 
као борац у истој бригади. 

ЋИРКОВИЋ Шаро ХАСО, рођен 1924. г. у Скићу 
— Плав, завршио о.ш., земљорадник. У НОВ-у од 
новембра 1944. у 9. црногорској бригади, 2. батаљон. 
Погинуо маја 1945. код Дуге Ресе, Карловац као бо-
рац поменуте јединице. 

ЋУЛАФИЋ Филип БРАНКО, рођен 1917. у Уло-
тини, завршио основну школу у Гусишу, земљорад-
ник, у НОВ-у од септембра 1944. у 7. омладинској 
бригади „Будо Томовић". Погинуо марта 1945. као 
водник вода у истој јединици у борби за ослобође-
ње Горажда. 

ЋУЛАФИЋ Филип РАДОСАВ, рођен 1919. г. у 
Улотини, завршио основну школу у Гусињу, зем-
љорадник. У НОВ-у од септембра 1944. г. у 9 црно-
горској бригади. Погинуо почетком 1945. г. код Ли-
јеве Ријеке као борац ове јединице. 

ЧЕКИЋ Халит ШАБО, рођен у Гусињу, 1922. у 
НОВ-у од 1943. г„ погинуо 8. септембра исте године 
у борби са Италијанима приликом напада на школу 
У Гусињу. 

ЧЕКИЋ Мако ЈУСУФ, рођен 1922. године у Кру-
шеву — Гусиње. Завршио 4 разреда о.ш., земљорад-
ник. У НОВ-у од октобра 1944. г. у Комском бата-
љону, а затим у V црногорској пролетерској брига-
ди. Погинуо 1945. г. приликом ослобођења Сарајева, 
као борац исте јединице. 

УЛЕВИЋ Садрија АЛИЈА, рођен у Гусињу, при-
падао НОП-у од 1943. године, учествовао у борби — 
нападу на италијански гарнизон септембра 1943. 
године на школу у Гусињу када је и погинуо. 

ШАБОВИЋ Адем АМИР, рођен 1924. г. у Плаву, 
завршио о.ш., земљорадник. У НОВ-у од 10. новем-
бра 1944. у V црногорској пролетерској бригади, 
3. батаљон, 2. чета. Погинуо 2. марта 1945. године на 
Трнову у истој бригади а претходно је био рањен 
на Матешеву послије чега се брзо вратио у једи-
ницу и исте вечери погинуо. 

ШАХМАНОВИЋ Јупо ХАЈРО, рођен 10. септем-
бра 1912. г. у Плаву. Студент права. У раној мла-
дости још као гимназијалац опредељује се за нап-
редни раднички покрет и постаје скојевац, а затим 
1939. кандидат КПЈ . Члан К П Ј од 1941. године, у 
ПОЈ и НОВ-у од 13. јула 1941. г. у Комском одреду 
гдје је био командир чете. Један је од организатора 
устанка у свом кра ју и као комуниста извршава 
одговорно све задатке које му Партија поставља. 
По задатку Партије 1943. одлази у батаљон Ба јрам-
цруи гдје је био замјеник команданта. Када овај 
батаљон улази у Плав септембра 1943. године на 
челу са Хајром и друговима, абланска и муслиман-
ска фашистичка реакција пружа отпор и у борби 
Хајро бива заробљен а затим стријељан 9. септем-
бра 1943. године. 

Ш А Х М А Н О В И Ћ Ј . Х А Ј Р О Ц И Р И К О В И Ћ Г А Љ О Ћ У Л А Ф И Ћ Б Р А Н К О 



ШАХМАНОВИЋ Медо ХАЈ1ИМ, рођен 1918. 
у Плаву, завршио о.ш., радник. У ПОЈ и НОВ-у од 
почетка 1942. године, био је курир између Црне Го-

Ш Е К У Л А Р А Ц Ђ . 
Љ У Б О М И Р 

ској Главњачи 1939/40. г. У затвору је имао добро 
држање. У ПОЈ и НОВ-у је од 13. јула 1941. године 
а поелије ма ја 1942. ради као позадински радник на 
терену села Цецуна. (1942/43. г.) Ту се веома истиче 

Ш А Х М А Н О В И Ћ 
М . Х А Л И М 

Ш А Б О В И Ћ . Ј . 
А Х М Е Т 

радник. Ухваћен 21. августа 1944. од Њемаца у Пла-
ву а затим објешен. Приликом в јешања имао је од-
важно и храбро држање. 

ШАБОВИЋ Мано МАЗО, рођен 1920. године у 
Плаву, завршио о.ш., земљорадник. У НОВ-у од ок-
тобра 1944. у V црногорској пролетерској бригади, 
1. батаљон, 2. чета. Погинуо децембра 1944. на Шљи-
вовици — Колашин као борац исте јединице. 

ШЕКУЛАРАЦ Ђорђије ЈБУБОМИР, рођен 1920. 
године у Гусињу, студент медицине у Београду до ра-
та. Још у гимназији се опредијелио за напредни 
раднички покрет и као омладинац у мјестима гдје 
се школовао Призрену, Петровграду (Зрењанину) 
активно учествује у омладинском раду и постаје 
скојевац 1937. године. Као такав је био хапшен и 
прогањан те је извјесно вријеме одлежао у београд-

Ш А Х М А Н О В И Ђ 
М . А В Д О 

тембра 1944. у 9 црногорској бригади, 2. батаљон. 
Погинуо почетком 1945. у борби на Црвеним Стије-
нама — Босна као борац исте јединице. 

ШАБОВИЋ Јупо АХМЕТ, рођен 1918. године у 
Плаву, завршио гимназију у Пљевљима, учесник 13. 
јулског устанка 1941. а затим радио као позадински 

ре и Косова а затим у батаљону Бајрамцури. Поги-
нуо је 9. септембра 1943. г. у истом батаљону у бор-
би са албанским и муслиманским фашистима у 
Плаву. 

ШАХМАНОВИЋ Мурат АВДО, рођен 1923. г. у 
Плаву, завршио о.ш., конобар. У НОВ-у од 15. сеп-



Ш О Ш К И Ћ Ј . Р А Д О В А Н Ј О В А Н Д Р А К У Л О В И Ћ . Р А И Ч Е В И Ћ М . Н И К О Л А 

СВОЈИМ радом а нарочито на плану прикупљања са-
нитетског материјала и пружања помоћи рањеним 
илегалцима, као напр. Воји Нововићу и у обавјеш-
тајном раду гдје је имао видне успјехе. Доласком 
пролетерских јединица у Васојевиће Љубо ступа у 
Комски батаљон гдје као референт санитета органи-
зује ову службу. Погинуо је 18. октобра 1943. г. у 
Андријевици. 

Ш У Ј А К А. АЉО, рођен у Гусињу, ступио у НОВ 
1943. г. и исте године погинуо у борби са италијан-
ским гарнизоном септембра мјесеца приликом на-
пада на школу у Гусињу. 

Ш О Ш К И Ћ Јован РАДОВАН, рођен 1923. године 
у Метеху — Плав. Завршио о.ш., земљорадник. У 
НОВ-у од новембра 1943. г. у 4 црногорској проле-
терској бригади, 4. батаљон, 2. чета. Погинуо је ап-
рила 1944. г. као борац у истој јединици. 

Ш О Ш К И Ћ Радоје ДРАГО, рођен 1923. г. у Ме-
теху — Плав. У НОВ-у од децембра 1944. у 9. црно-
горској бригади, 1. батаљон, 1. чета. Погинуо де-
цембра 1944. на Јеловици као борац у истој једи-
ници. 

Ш О Ш К И Ћ Б. АЛЕКСАНДАР, погинуо 1945. го-
дине у Босни. (Нема других података). 

Ч Е К И Ћ Ферат ДЕМО, рођен 1918. г. у Гусињу, 
учеоник НОП-а од 1942. г. па све до 1. марта 1943. г. 
када је откривен и ухапшен, спроведен у затвор 
Шиљкача у Плаву, гдје је био затворен и мучен 
скоро 3 мјесеца, а затим пребачен у чувену Шере-
мет-кулу у Пећи гдје је остао до 1. јануара 1944. г. 
У затвору се добро држао и ни је ништа признао. 
Пуштен је кући условно да се ј авља сваког петка 
префектури у Плаву. Приликом једног таквог ј ав -
љања (путовања до Плава) наишао је на засједу 
која га је убила на путу између Плава и Гусиња, 
1944. године. 

ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 
ПЛАВА И ГУСИЊА 

ВУЈОШЕВИЋ П. МИТАР, рођен 1881. године у 
Орахову — Кучи, земљорадник, писмен. Стријељан 
21. јула 1941. године у Гусињу. Прије тога добро-
вољно учествовао у априлском рату 1941. године. 

ГАРИЋ М. БОЖИДАР, звани Ћако, рођен 1921. 
године у Гусињу, завршио 4 разреда основне шко-
ле, земљорадник. 1941. постао скојевац и као такав 
активно учествовао у 13-то јулском устанку. Јула 
мјесеца 1941. г. убијен је из засједе на планини 
Виситор (Дуњов катун) од стране домаћих изда ј -
ника. 

ЈОВОВИЋ Ћ. ВЛАДО, рођен 1918. г. у Гусињу, 
по занимању земљорадник, завршио о.ш. Припадао 
напредном радничком покрету, стријељан 21. јула 
1941. године у Гусињу од стране албанских и мус-
лиманских фашиста. 

ЛОНЧАРЕВИЋ Т. СТОЈАН, рођен 1900. г. у 
Гусињу, трговац, стријељан 21. јула 1941. г. од стра-
не албанских и муслиманских фашиста у Гусињу. 

ЛОНЧАРЕВИЋ М. МИТАР, рођен у Гусињу, з а -
вршио о.ш., општински благајник у Гусињу прије 
рата. Стријељан 21. јула 1941. г. од стране албан-
ских и муелиманских фашиста у Гусињу. Тада су 
му одсјечени прсти на десној руци. 

ЛОНЧАРЕВИЋ А. ГАВРО, рођен 1918. г. у Гу-
сињу, по занимању обућарски радник, завршио 4 
разреда о.ш. Прије рата припадао напредном рад-
ничком покрету. Стријељан 21. јула 1941. године за-
једно са својим стрицем Митром од стране албан-
ских и муслиманских фашиста у Гусињу. Тад је 
био звјерски мучен. 

МИТРОВИЋ С. ЈЕВТО, рођен 1892. г. у селу 
Момче-Кучи, земљорадник, писмен, стријељан 21. 
јула 1941. године у Гусињу од домаћих издајника. 
Учествовао у балканском рату и у I свјетском рату 
на Солунском фронту, а такође је учесник априлског 
рата 1941. године. За вријеме бивше Југославије при-
падао је опозицији и гласао против ЈРЗ . 

РАИЧЕВИЋ М. МИРО, рођен 1884. године у Гу-
сињу, по занимању пекар, стријељан 17. јула 1941. 
г. са два сина од домаћих издајника у Плаву. 

РАИЧЕВИЋ М. НИКОЛА, рођен 1908. у Гусињу, 
завршио о.ш., пекар, али се бавио и трговачким по-
словима. Стријељан 17. јула 1941. заједно са оцем 
и млађим братом од домаћих издајника. 



РАИЧЕВИЋ М. МИЛОРАД, звани „Румунац", ро-
ђен 1921. г. у Гусињу, завршио о.ш., пекарски рад-
ник, прије рата напредан омладинац. Стријељан јула 
1941. године у Плаву. 

СЕКУЛОВИЋ ЂУРО, из Досуђа, Гусиње. Стри-
јељан јула 1942. године од домаћих издајника у 
своме селу. 

СТОЈКОВИЋ 3. ТОДО, рођен 1910. г. у Гусињу, 
мутавџија, стријељан 21. јула 1941. г. од стране ал-
банских и муслиманских фашиста у Гусињу. Име-
новани је завршио о.ш. и био један од врсних му-
зичара у тамбурашком друштву „Бор". 

ФОЛИЋ Н. МИЛИВОЈЕ, рођен 1921. г. у Гусињу, 
завршио о.ш. столарски радник, 1941. године био 
је примљен у СКОЈ и добровољно учествовао у 6-то 
априлском рату. Био је омиљен код омладине и 
народа Гусиња. Стријељан 21. јула 1941. године од 
стране муслиманских и албанских фашиста у Гу-
сињу. 

ШОШКИЋ Ј. ДАМЈАН, рођен 1923. у Гусињу, 
студент, припадао напредном омладинском покрету, 
стријељан 21. јула 1941. г. од стране албанских и 
муслиманских фашиста у Гусињу. Био је омиљен 
код омладине и народа у Гусињу. 

ГАРИЋ БОЖО (РАДОЈЕВ ОТАЦ), земљорадник, 
рођен . . . Живио у Гусињу. Убијен мучки почетком 
1941. године на Липовици од стране вулнетара. 

ДРАГОВИЋ Д. СТОЈАН, рођен 1914. г. у Гусињу, 
земљорадник, писмен. Стријељан 21. јула 1941. г. од 
албанских и муслиманских фашиста — заклан и 
бачен у шуму. 

ДРАКУЛОВИЋ Г. СТЕВКА, рођена 1895. г. у Гу-
сињу, самоука, домаћица, радила неко вријеме у 
Подгорици као радница у монополу дувана. Прије 

рата симпатисала и помагала К П Ј а од 1941. г. ак -
тивно и организовано учествује у НОП-у у Подго-
рици, одакле шаље 2 сина у НОБ, једног 1941. и дру-
гог 1943. г. а трећи је отишао послије њене поги-
бије. Погинула маја 1944. г. од бомбардовања у Под-
горици. 

ЛАЛИЋ М. МИЛАН, рођен у Гусињу, земљорад-
ник, писмен. Убијен на превару крајем 1941. године 
или почетком 1942. године на Липовици од вулне-
тара. 

Д Р А К У Л О В И Ћ Ђ . 
М И Л О В А Н 

ДРАКУЛОВИЋ Ђ. МИЛОВАН, звани Мишо, ро-
ђен 1928. године у Гусињу, завршио о.ш. по зани-
мању трговачки помоћник, од 1943. г. активно по-
маже НОП а маја 1944. г. гине од бомбардовања. 

Р А И Ч Е В И Ђ М . М И Л О Р А Д Ш О П 1 К И Ћ Ј . Д А М Ј А Н , ж р т в а Д Р А К У Л О В И Ћ М . С Т Е В К А 



ЛОНЧАРЕВИЋ М. РАДОМИР, рођен 1914. г. у 
Гусињу, завршио о.ш. трговац. 1941. године избјегао 
из Гусиња од фашистичког терора. Током рата по-
магао НОП. Стријељан 1944. године од муслиманских 
и албанских фашиста пред које је изнио со и хљеб 
са намјером да спаси Андријевицу од паљења, пљач-
ке и убијања. 

Л О Н Ч А Р Е В И Ћ 
Р А Д О М И Р 

ЉУБИЋ М. ВОЈИН, земљорадник, писмен, уби-
јен мучки крајем 1941. или почетком 1942. године 
на Липовици од стране вулнетара. 

МИТРОВИЋ М. ДРАГОЈЕ, земљорадник, убијен 
мучки крајем 1941. или почетком 1942. године на 
Липовици од стране вулнетара. 

МИЛАЧИЋ Ј. ФИЛИП, радник, (надничар), ро-
ђен 1919. г. у Брскуту. Стријељан 21. јула 1941. го-
дине од стране албанских и муслиманских фашиста 
У Гусињу. 

Антрвић С. Ђорђије, Божовић 3. Филип-Фиљо, 
Божовић Крунислав (дијете), Божовић Голуб (дије-
те), Вујошевић И. Милован, Вучелић Александар, 
Гојковић Милун, Дашић Милић, Драговић Богдан, 
Јањевић Лазо, Лабан М. Мутимир, Магдалинић Ј. 
Божо, Миловић П. Вуле, Митровић Васо, Новићевић 
Милорад, Новићевић С. Сава, Новићевић Душан, 
Новићевић Мило, Новићевић Радосав, Поповић Дра-
го, Поповић Милован, Поповић Душан, Поповић 
Љубо, Прашчевић Мирко, Раденовић Обрен, Раде-
новић Милисав, Савић Миладин, Симоновић Вук-
ман, Синановић Миљан, Нововић Милић, Цикић 
Никола. 

ЧЛАНОВИ К П Ј ПРИЈЕ И У ТОКУ НОР-а 

а) прије НОР-а : 
Башић Бећо, Лончаревић Ђуро, Реџепагић Ј у -

суф, Џудовић Урош, Ђудовић Милош, Шахмановић 
Хајро, Реџепагић Емин, Метовић Бајрам, Вујоше-
вић Богдан. 

б) у току НОР-а : 

Дракуловић Велимир, Мемић Мустафа, Хот Аљо, 
Никочевић Џафер, Лончаревић Голуб, Реџепагић 
Ибрахим, Авдић Аљо, Чекић Осман, Радончић Са-
лих, Ш у ј а к Саљо, Чедо Ђулафић, Ћ у л а ф и ћ Ранко, 
Ђерковић Душан, Дракуловић Љубомир, Павићевић 
Владо, Вековић Бошко, Вучевић Петар, Вучевић 
Драгица, Милић Милка, Поповић Рашко, Секуловић 
Секуле, Лончаревић Радомир, Лончаревић Вукашин, 
Ђукић Станко, Ђукић Раде, Ђукић Павић, Нови-
ћевић Ратко, Стојковић Лука, Куч М. Бранко, Нови-
ћевић Грана, Дељанин Исо, Новићевић Мићун, Де-
љанин Саљо, Дељанин Амир, Дељанин Шерка, Дра-
куловић Радомир. 

БОРЦИ НОР-а 

(Већина их је ступила у НОБ послије ослобођења 
Плава и Гусиња) 

Антовић Ђ. Бранко, Аџић Б. Драгољуб, Асанђекић 
Р. Реџеп, Асанђекић М. Бинак, Асанђекић Е. Реџеп, 
Башић Ш. Бећо, Башић О. Рамо, Башић М. Исљам, 
Балић Р. Мухо, Балић М. Фериз, Барјактаревић Р. 
Бећо, Барјактаревић X. Салих, Бар јактаревић Б. Ме-
љо, Барјактаревић И. Хасо, Бицић X. Салих, Видић 
М. Бранко, Вујошевић Богдан, Вучетовић С. Јусуф, 
Гарић Н. Милутин, Ганић Р. Хаљил, Гојковић М. Ву-
кић, Гошовић М. Саво, Груда Ш. Масар, Дедушевић 
Рамо, Дељанин А. Саљо, Дервишевић Ш. Садрија, 
Дервишевић И. Феро, Дервишевић Ш. Шабо, Дра-
куловић В. Душан, Дракуловић В. Драгомир, Ђукић 
В Радош, Ђукић Т. Владо, Ђукић Т. Драгиша, Ђу-
ричанин Т. Драго, Ђутовић В. Амир, Ђешевић Р. 
Шаћир, Ђешевић А. Осман, Ђонбалић К. Исљам, 
Ђонбалић С. Џемо, Ивановић М. Јован, Јеврић Г. 
Рашид, Јулевић Д. Авдо, Јулевић Ј. Хамо, Кастрат 
И. Амир, Кељановић М. Велимир, Кељановић М. Ми-
хајло, Коленовић Е. Шабан, Коленовић А. Замо, Ко -
леновић А. Хамо, Којић А. Каплан, Лазовић Р. Јо -
ван, Лалић Ф. Смајле, Лончаревић С. Милан, Лон-
чаревић Ј. Милан, Лончаревић А. Радомир-Рашо, 
Лончаревић М. Вукашин, Марковић X. Селман, Љ а -
ношевић П. Нош, Медуњанин 3. Ризо, Метовић И. 
Јакуп, Малевић Р. Аљид, Милачић С. Милка, Мрку-
лић Ј. Беган, Мусић А. Халил, Мусић М. Халил, 
Муминовић И. Исљам, Мулић X. Јазо, Мулић Р. Р а -
мо, Муратагић Р. Амир, Никочевић Р. Нуро, Нико-
чевић Ј. Џафер, Никочевић Б. Амир, Новићевић Р. 
Радуле, Никић М. Благота, Нељковић М. Нуро, Оле-
вић М. Хамо, Олевић Р. Шабан, Перовић В. Вели-
мир, Перовић Петар, Пјетровић М. Шабо, Прељвукић 
М. Адем, Прељвукић М. Селим, Пуповић Ф. Хамо, 
Раденовић Саво Душан. Раденовић Симо Душан Ра -
деновић С. Милован, Раденовић Ј. Трифо, Раденовић 
Ж. Величко, Раденовић Џ. Милорад, Радончић М. 
Јунуз, Радончић Д. Авдо, Радончић Р. Брахо, Радон-
чић Ј. Јунуз, Радончић М. Јунуз, Радончић С. Зајо, 
Радончић X. Медо, Радончић С. Медо, Радончић М. 
Шућо, Реџепагић X. Јусуф, Реџепагић 3. Емин, Ре-
џепагић X. Ибрахим, Реџепагић 3. Медо, Реџепагић 
3. Шабо, Руговац Р. Ћазо, Руговац С. Бајрам, Салић 
Б. Рамо, Секуловић Василије, Улевић С. Џемо, Уле-
вић Е. Ахмет, Улевић М. Брахим, Фератовић М. Ћ е -
рим, Фератовић X. Шабо, Хаџовић Д. Зећир, Хоџић 
Р. Мурат, Хот Р. Аљо, Хот Ф. Идриз, Цановић М. 
Зумбер, Цановић С. Шаћир, Цириковић Е. Адем, Ци-
риковић Ч. Гаљо, Цириковић X. Халил, Цириковић 
Ј. Шабан, Цириковић Ш. Хасо, Цецуњанин С. Б а х -



тијар, Цецуњанин А. Ујкан, Ћ у л а ф и ћ Ф. Бранко, 
Ћ у л а ф и ћ Ф. Радосав, Чекић X. Шабо, Чекић М. Ј у -
суф, Чекић Ф. Демо, Џудовић Р. Урош, Шабовић М. 
Назо, Шабовић А. Амир, Шабовић Ј. Ахмет, Ш а х -
мановић Ј. Хајро, Шахмановић М. Халим, Шахино-
вић М. Авдо, Шекуларац Ђ. Љубомир, Ш у ј а к А. 
Аљо, Шошкић Ј. Радован, Шошкић Р. Драго, Шош-
кић Б. Александар, Јововић Вучко. 

Преживјели: 

Ахмекулић Б. Махмут, Ахмовић А. Зуфер, Аџо-
вић Д. Асан, Аџовић Д. Ариф, Асанђекић М. Рахман, 
Асанђекић Е. Рама, Асанђекић Е. Бајрам, Асанђекић 
Џ. Музлија, Асанђекић С. Истреф. Ахметовић С. 
Адем, Ахметовић С. Шабан, Авдић А. Аљо, Аџиаље-
вић Р. Аљо, Аџиаљевић Р. Сака, Бојовић Тодор, Бо-
јовић Ђуро, Баковић Р. Емин, Баковић А. Хаљил, 
Барјактаревић О. Авдо, Барјактаревић Г. Адем, Б а р -
јактаревић Г. Амир, Барјактаревић И. Зајо, Б а р ј а к -
таревић И. Бејто, Башић Ш. Ибро, Башић М. Бајро, 
Башић Ш. Ахмет, Башић Н. Шабан, Башић М. Амир, 
Башић О. Рамо, Башић М. Рамадан, Башуљевић А. 
Алид, Бошковић М. Радомир, Булатовић Ј. Љако, 
Балидемић Б. Брахим, Балидемић Ш. Чеља, Бали-
демић X. Ука, Балидемић С1. Авдија, Балидемић С. 
Авдуљ, Балидемић Т. Реџеп, Балидемић М. Алија, 
Балић А. Замо. 

Балић X. Шабо. Балић М. Смајле, Балић Ј. Са-
лих, Бектешевић А. Бајрам, Бектешевић В. Рамо, 
Бектешевић М. Ахмет, Бектешевић А. Ако, Бекте-
шевић Б. Мурат, Бектешевић С. Хасим, Бектешевић 
С. Хусо, Бектешевић X. Купо, Бектешевић А. Хасо, 
Бектешевић X. Идриз, Бектешевић Р. Бајрам, Бојо-
вић Милан, Бојовић Алекса, Божовић М. Божо, Бо-
жовић М. Вукашин, Бицић X. Авдо, Бицић С. Саљо, 
Бицић С. Хусо, Бошковић М. Шћепан, Брдакић Р. 
Хусо, Бручевић М. Ризо, Вуковић М. Милован, 
Вековић В. Никодин, Вековић Ђ. Бошко, Вешковић 
B. Милован, Вујошевић М. Марко, Водопић Рамо, 
Вукељ И. Зумбер, Вучелић К. Радован, Вучетовић 
Т. Тахир, Вучетовић А. Тафа, Вучетовић С. Бајрам, 
Вучевић В. Петар, Вучевић В. Никола, Вучевић К. 
Милорад, Вучевић К. Драгица, Вучетовић М. Асан, 
Гавазовић Ј. Авдо, Гарић Н. Видо, Гарић М. Алек-
сандар, Гојковић В. Милоје, Гојковић М. Зарија , 
Гутић М. Ахмо, Гутић М. Аљо, Гутић М. Шаћир, 
Гутић М. Брахо, Гутић Р. Адем, Гутић М. Халид, 
Гутић Р. Амир, Гутић Р. Љан, Гутић Ш. Шарко, 
Гутић X. Рамо, Гутић А. Адем, Говедарица М. Ми-
ле, Говедарица М. Лале, Дедушевић 3. Ујкан, Дешић 
C. Ризо, Драговић Р. Новак, Драговић М. Владимир, 
Драговић Ђ. Јованка, Драшковић М. Милован, Дра-
куловић Н. Велимир-Вешо, Дракуловић Н. Љубо-
мир, Дракуловић Н. Радомир, Драшковић Б. Реџо, 
Дедушевић Д. Шабан, Дељанин М. Аљо, Дељанин Ј. 
Исо, Дељанин У. Јунуз, Дељанин X. Амир, Дељанин 
С. Рашо, Дервишевић Б. Салих, Дервишевић X. Иб-
рахим, Дервишевић X. Рамо, Дервишевић Ш. Незо, 
Дервишевић X. Фејзо, Дурковић С. Рамо, Дурковић 
Б. Адем, Дураковић О. Хајро, Дућић 3. Салих, Ђе-
шевић А. Сулејман, Ђешевић Ш. Селман, Ђековић 
Ђ. Марко, Ђонбалић Ш. Ибрахим, Ђонбалић М. Му-
фтар, Ђонбалић А. Бајрам, Ђонбалић К. Јунуз, 
Ђонбалић С. Селим, Ђонбалић М. Реџо, Ђонбалић И. 
Рамиз, Ђонбалић С. Тахир, Ђонбалић А. Реџеп, 
Ђонбалић Д. Душа, Ђонбалић Ј. Рама, Ђонбалић С. 
Балија , Ђукић Љ. Станко, Ђукић Љ. Раде, Ђукић 
Ђ. Павић, Ђукић М. Михајло, Ђукић М. Радомир, 
Ђукић М. Раде, Ђукић П. Миломир, Ђукић М. Вук-

сан, Ђуричанин Р. Бранко, Ђуричанин М. Комљен, 
Ђуричанин Р. Радомир, Ђуричанин М. Панто, Ђу-
ричанин М. Симо, Ђуричанин Р. Радомир, Ђурича-
нин М. Никола, Ђуричанин Н. Радован, Ђуричанин 
С. Милорад, Ђуричанин Ј. Периша, Ђуричанин Р. 
Вукман, Ђуричанин Т. Добрашин, Ђуричанин Дра-
го, Зоговић Р. Миладин, Зоговић И. Милунка, Ива-
новић М. Радивоје, Ивановић Л. Раде, Ивановић В. 
Ђорђе, Ивановић Р. Новак, Јагодић Р. Шећо, Јаго-
дић 3. Сеидије, Јагодић М. Ризо, Јагодић X. Халим, 
Јагодић Ш. Земиљ, Јашовић Д. Зајо, Јашовић X. 
Салих, Јулевић Б. Ибрахим, Јеврић О. Шабо, Јокић 
В. Драгутин, Јокић В. Радош, Кандић Б. Владо, 
Кастрат А. Азем, Коленовић С. Амир, Коленовић X. 
Адам, Коленовић Ј. Мухарем, Коленовић М. Арслан, 
Коленовић С. Шабан, Коленовић М. Хамза, Коле-
новић М. Идриз, Коленовић С. Рамо, Коленовић X. 
Хако, Коленовић Е. Шабо, Коленовић С. Ћазо, Ко-
леновић М. Салих, Кнежевић М. Миљан, Којић Д. 
Сеидо, Костић Душан, (књижевник), Којић X. Џе-
мо, Којић М. Хасо, Колашинац Р. Амир, Колашинац 
Р. Хако, Колашинац И. Ахмет, Колашинац Б. Ба ј -
рам, Колашинац М. Ахмет, Кораћ Б. Милојица, 
Крцић Д. Шабо, Крцић Д. Бајрам, Кукић С. Јусуф, 
Кукић С. Алија, Кукић С. Ујкан, Кукић Љ. Хусеин, 
Кукић X. Ахмет, Кукић X. Рамо, Кукић Р. Арслан, 
Кукић С. Тахир, Кукић Р. Идриз, Лабан В. Саво, 
Лабан В. Братислав, Лабан Д. Лека, Лабан Т. Ми-
лоња, Лабан В. Добрислав, Лазовић И. Радомир, Ла-
лић Ф. Хако, Лалић Ј. Зајо, Лековић Р. Шабо, Ла-
бовић М. Љубо, Лалић Б. Бранко, Лаличић Усо, Ла-
личић М. Хако, Лаличић X. Асо, Лаличић А. Реџо, 
Лаличић Исак, Лекић Л. Никола, Лончаревић М. 
Ђуро, Лончаревић А. Петар, Лончаревић А. Душан, 
Лончаревић А. Јован, Лончаревић М. Митар, Лон-
чаревић М. Милутин, Лончаревић Голуб, Љешнанин 
Б. Ахмет, Љешнанин Хасо, Лекутановић П. Марко, 
(Маркпашко), Љуцевић А. Мурат, Љуцевић А. На-
зиф, Марковић Б. Алија, Марковић Д. Хако, Мар-
ковић И. Салих, Марковић С. Зећо, Мартић П. Бош-
ко, Малагић Д. Јунуз, Малагић 3. Перо, Малевић Р. 
Бајрам, Маркулић X. Хако, Милић Н. Станко, Мрку-
лић М. Идрис, Мркулић А. Јусуф, Младеновић М. 
Мишо, Мијмалић А. Хамо, Мијмалић А. Мехо, Му-
лић А. Ћазо, Мулић А. Реџеп, Мемић Р. Мустафа, 
Мемић Р. Џева, Мемић Р. Амир, Медуњанин А. Ха-
тема, Медуњанин Б. Мехмед, Медуњанин Б. Хасан, 
Медуњанин X. Адем, Мекуловић Т. Адем, Метовић 
И. Бајрам, Меховић Ј. Рамадан, Мунић С. Алид, Му-
сић С. Зуфер, Миновић X. Купша, Мусић С. Јахо, 
Мусић С. Ибро, Мусић С. Реџеп, Мусић М. Медо, 
Мусић X. Хусо, Мусић М. Омер, Мусић Б. Осман, 
Мусић С. Зајо, Мусић Б. Шабан, Мујовић И. Арслан, 
Мујовић И. Хаљид, Никочевић Ј. Хазем, Никочевић 
Ш. Салих, Никочевић Ј. Рамо, Новићевић М. Мићун, 
Новићевић М. Милан, Новићевић В. Новак, Нови-
ћевић В. Вукота, Новићевић Р. Милован, Новићевић 
И. Грана, Новићевић М. Ратко, Новићевић М. Ко-
љо, Новићевић М. Симо, Нововић М. Богић, Олевић 
М. Адем, Олевић М. Ибро, Омерагић М. Хасо, Оме-
рагић Ш. Рамо, Омерагић Хусо, Омерагић А. Амир, 
К у ч М. Бранко, Куч Ј. Јако, Куч Ј. Михајло, Куч 
Ј. Благо, Палавртић Н. Хасо, Пејчиновић Б. Рамо, 
Пејчиновић В. Шабо, Пепић С. Селим, Пепић М. Уј-
кан, Прељвукић Б. Хаљил, Прељвукић М. Зеинељ, 
Прељвукић Д. Зећир, Прељвукић Д. Рама, Пуповић 
Ш. Брахо, Пуповић А. Рамо, Пуповић И. Аљо, Пу-
ришић Е. Амир, Радончић С. Џема, Радончић К. Му-

рат, Радончић А. Салих, Радончић А. Амир, Радон-



чић Б. Рамо, Радончић Б. Идриз, Радончић М. Х а ј -
рудин, Радончић 3. Идриз, Радончић Ф. Мухо, Ра -
дончић Р. Рамиз, Радончић 3. Јазо, Радончић Б. 
Хусо, Радончић X. Аган, Радончић А. Амир, Радон-
чић Ф. Феро, Радончић Б. Аго, Радончић А. Осман, 
Радончић X. Перо, Радончић Ј. Аљо, Радончић Ш. 
Хамо, Радончић Ј. Хајро, Радончић X. Шефкет, Ра -
дончић Ј. Ферат, Радончић X. Хајро, Радончић Усо, 
Рашић Д. Фејзо, ^ Радуловић Михаило-Цака, Раду-
ловић Милорад, Радуловић М. Радуле, Радуловић 
М. Душан, Радуловић М. Момир, Ракуш М. Данило, 
Реџематовић Б. Хасин, Реџематовић М. Адем, Ре-
џематовић Б. Зајо, Реџематовић С. Шабо, Реџема-
товић С. Рахман, Реџематовић Р. Феко, Реџематовић 
И. Бајрам, Реџематовић О. Зајо, Реџематовић М. 
Етем, Реџепагић X. Мустафа, Реџепагић М. Халим, 
Реџепагић М. Амир, Реџепагић М. Хамза, Реџепагић 
Б. Ахмет, Реџепагић М. Рифат, Реџепагић X. Ша-
ћир, Реџепагић Ф. Хусо, Реџепагић Е. Омер, Реџе-
пагић М. Хусеин, (Мулахуле), Реџепагић М. Шемсо, 
Реџепагић С. Демо, Речковић Б. Мехмед, Руговац С. 
Меља, Руговац А. Хако, Руговац А. Хуко, Руговац 
А. Бајрам, Салић Б. Шељко, Селиманин Р. Дема, Си-
моновић М. Петар, Симоновић М. Миљан, Симоновић 
Р. Никосав, Синановић У. Алид, Симоновић М. Са-
во, Синановић М. Реџо, Секуловић В. Секуле, Секу-
ловић Ј. Перван, Секуловић Б. Саво, Секуловић Ђ. 
Милан, Секуловић В. Деса, Срдановић Т. Шећо, 
Станишић С. Милован, Тошић М. Хафиз, Тошић X. 
Рамиз, Тошић X. Адем, Стојковић С. Велимир, Стој-
ковић С. Лука, Стојковић М. Славка, Тоскић У. Се-
лим, Усеиновић И. Адем, Фератовић X. Хамо, Фе-
ратовић М. Арслан, Фератовић X. Шаћир, Ферато-
вић О. Фериз, Фератовић А. Мазо, Фератовић М. 
Селим, Фератовић М. Сулејман, Фератовић А. Авдо, 
Фолић Зорка, Хаџовић Ш Аљо, Хоџић Б. Зећо, Хо-
џић А. Љуљка, Хоџић Ш. Салих-Сака, Хусеновић Б. 
Хаџија, Хоџић Р. Брахо, Хот Ш. Тахир, Хот Ш. Ху-
со, Хот А. Амир, Хот Б. Рашо, Хот А. Реџо, Хот 
Р. Акија, Цановић М. Зуфер, Цановић О. Јунуз, Ца-
новић Д. Шабо, Цановић X. Хаљил, Цановић X. Ид-
риз, Цецуњанин Р. Исљам, Цецуњанин А. Хусо, Це-
цуњанин А. Фејзо, Цурановић С. Ђерђ, Цурановић 
Т. Зеф, Цурановић Н. Деда, Ћосовић М. Саљих, Ћо-
совић М. Алија, Ћ у л а ф и ћ Ф. Ранко, Ћ у л а ф и ћ В. 
Чедо, Чекић X. Зајо, Чекић Б. Купо, Чекић Халита 
X. Зајо, Чекић М. Осман, Чекић С. Замо, Чекић А. 
Бешир, Чекић М. Салих, Чекић С. Јазо, Чекић X. 
Рамо, Ћириковић Р. Смале, Ћириковић Ф. Шема, 
Ћириковић А. Медо, Ћириковић Мухарем, Ћирико-
вић Ч. Ризо, Цимбаљевић Т. Миљан, Шаљанин П. 
Лека, Шијаковић М. Александар, Ш у ј а к С. Саљо, 
Шекуларац (прото Ђорђије), Шекуларац Ђ. Цвета, 
Шекуларац Ђ. Станка, Шановић Харун, Шабовић 
А. Шефкет, Шабовић X. Хамо, Шабовић Д. Рамо, 
Шахмановић С. Шабан, Шахмановић Ј. Бејто, Ш а х -
мановић М. Бахтијар , Шахмановић Е. Мехо, Шаи-
новић С. Емин, Шеховић О. Арслан, Шиљковић С. 
Бећир, Шошкић М. Радосав, Шабовић Р. Зувдија, 
Шекуларац Ђ. Зорица. 

ОФИЦИРИ 

Лончаревић М. Ђуро (генерал-пуковник), Мусић 
С. Зуфер, (генерал-мајор), Дракуловић Н. Велимир-
Вешо (пуковник), Дракуловић Н. Љубомир (пуков-
ник), Вучевић В. Петар (пуковник), Вековић Ђ. Бош-
ко, (пуковник), Шахмановић Хајро, Јусуф Реџепа-

гић, Алили Шахмановић, Хот Р. Аљо, Лончаревић 
Голуб, (мајор), Ш у ј а к С. Саљо (мајор), Дракуловић 
Н. Радомир (потпоручник), Ђукић Љ. Станко (мајор), 
Ђукић Ђ. Павић (официр), Лончаревић А. Радомир-
Рашо (поручник), Дељанин Исо, (поручник), Ћ у л а -
ф и ћ Ф. Ранко, Новичевић М. Ратко (поручник), Ах-
метовић С. Шабан (мајор) Аљо А. Авдић, мајор. 

ОДБОРНИЦИ НОО 

Реџепагић М. Хусеин — Мулахуле, Башић Ш. 
Ахмет, Хот Рашо, Никочевић X. Омер, Малагић Т. 
Бајрам, Секуловић Ђ. Миладин, Балидемић А. Б а -
лија, Асанђекић X. Хаџија, Прељвукић М. Реџо, 
Перовић Д. Велиша, Омерагић Ш. Хахо, Суљковић 
М. Хајро, Кељановић М. Милић, Тоскић Р. Фаз -
лија, Дељанин А. Мујо, Мркулић М. Аљо, Мркулић 

С. Хајро, Шестовић М. Хамо, Никач К. Ника. 

ПОПАЉЕНЕ И ОПЉАЧКАНЕ К У Ћ Е 
Вековић Вукадин, Лаличић X. Бајрам, Митровић 

Јефто, Фератовић М. Арслан, Радончић Р. Салих, 
Стојковић Раде, Коленовић А. Шабо, Бојовић Ан-
дрија, Лалић Стојан, Ивановић Л. Иван, Ивановић 
Л. Стефан, Ивановић Л. Душан, Ивановић П. Ни-
кола, Ивановић Ј. Ново, Симоновић Митар, Симо-
новић Велимир, Симоновић Миљан, Шошкић Бог-
дан. Шошкић Радоња, Шошкић Вучко, Шошкић Јо-
ван, Шошкић Миа, Шошкић Милан, Бабовић Мио, 
Ђукић Тиљо, Ђукић Љубо, Ђукић Трифо, Ђукић 
Тома, Ђукић Миломир, Ђукић Милорад, Шошкић 
Вукман, Шошкић Радослав, Кандић Владо, Џудо-
вић Ратко, Живољевић Боца, Живољевић Максим, 
Савић Милисав, Савић Радота, Раденовић Ђоле, Ра -
деновић Вукадин, Раденовић Радомир, Раденовић 
Пољка, Раденовић Анђа, Раденовић Радоје, Раде-
новић Радивоје, Раденовић Радојко, Раденовић Б л а -
гоје, Раденовић Рашо, Раденовић Радоје, Аудовић 
Радун, Раденовић Миља, Јокић Марко, Шошкић Р а -
шо, Ђукић Ико, Раденовић Недо, Раденовић Станко. 

ВОЈНИЦИ БИВШЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ 
ПОГИНУЛИ У 6-ТО АПРИЛСКОМ РАТУ 
1941. ГОДИНЕ 

АСАНЂЕКИЋ Цубо РАМА, рођен 1916. године, у 
Мартиновићима, земљорадник, погинуо у 38. пеша-
дијском пуку на фронту према Албанији. 

БАЛИДЕМИЋ Салих ДИН, рођен 1918. г. у Мар-
тиновићима, земљорадник, погинуо у 6-то априлском 
рату као војник у 38. пешадијском пуку на скадар-
ском фронту, 

ДУРАКОВИЋ Мето САДРИЈА, рођен 1912. г. у 
Дољи, земљорадник, прије рата гласао за опозицију, 
погинуо у 6-то априлском рату на скадарском фрон-
ту као војник 38. пешадијског пука. 

МЕЂУЊАНИН Аљо ИСЉАМ, рођен у Плаву, 
земљорадник, погинуо у 6-то априлском рату на 
скадарском фронту као војник 38. пешадијског пука. 

НИКОЛЕТИЋ РАДУН, земљорадник, погинуо у 
6-то априлском рату на скадарском фронту као во ј -
ник 38. пешадијског пука. 



ПОГИБИЈА У СЕЛО ДОЉА 

Партијска ћелија у Гусињу била је истовремено 
и једина партијска ћелија у срезу која је јула 1944. 
тодине, радила на окупираној територији. Иако је 
Срески комитет у Андријевици бројао само пет чла-
нова у јулу 1944. године, два су његова члана одре-
ђена да пођу на терен Гусиња, да одрже партијски 
састанак ћелије, да непосредно оцијене политичку 
ситуацију на том терену. Два члана Комитета Војо 
Нововић и Мустафа Мемић, боравили су у Дољу, а 
онда су одлучили да Аљо Хота и Аљо Авдића са 
Војом Нововићем у току повечерја обиђу своје кућ-
не пријатеље Ђондедиће. Након тога да Аљо Хот и 
Аљо Авдић отпрате Воја до границе слободне тери-
торије, а да Мустафа Мемић пође са Исом Дељани-
ном у Ћ а ф Бор, гдје се налазила једна група Косов-
ских партизана. Мустафа Мемић са Исом Дељанин 
требали су да испитају расположење и могућност 
боравка Косовских партизана на овом терену. 

Разговор Воја Нововића са Ђондедићевима обав-
љен је у пријатељском духу. Ђондедићи су били 
породични пријатељи куће Нововића у Цецуне. 
Ђондедићи су Албанци католичке вјере. То је била 
најимућнија кућна заједница на овом терену. Има-
ли су велике комплексе земље и преко 500 оваца. 
Били су врло вриједни и до тада се нијесу ником 
замјерили. Одржавали су пријатељске везе са више 
Црногорских и Муслиманских породица. Били су 
поштовани и уживали глас домаћинске куће. 

Оно што ће се десити сутрадан било је кобно за 
овај дом. Било је то велико изненађење за све оне 
који су познавали кућу Ђондедића и цијенили је. 
Како се то ипак десило и шта је утицало да се то 
тада деси да до тада мирни грађани пусте у на јтежи 
злочин није разјашњено. 

Послије разговора у кући Ђондедића, Војо је са 
Аљом Хотом и Аљом Авдићем пошао према Сто-
чици. На путу су неочекивано наишли на Бећа Б а -
шића, Јусуфа Реџепагића у пратњи Лекса Гарића 
пушкомитраљесца. Са њима су били Надира Ђур-
ковић и Н а з и ф Лакочевић, а у путу су им се при-
дружили Реџо Драшковић и Хака Хаџиалевић. Сви 
су они у току ноћи дошли у Дољу и смјестили се у 
базу изнад куће Иса Дељанина. По Бећовом налогу 
вратио се и друг Војо Нововић. 

Пред саму зору стигли су из Ћ а ф Бора Исо Де-
љанин и Мустафа Мемић. Исова мајка, која је на-
ше другове чувала као своју дјецу, дочекала их је 
и упознала да су дошли Бећо Башић и Јусуф Ре-
џепагић и да се налазе изнад куће. Нијесмо их 
одмах нашли и морали смо сачекати да се раздани. 
Били смо нестрпљиви јер смо очекивали да изне-
надни Бећов и Ј у с у ф о ф долазак носи посебне но-
вости. 

Ускоро смо били сви на окупу. Било нас је је-
данаест. Из непосредног разговора са њим сазнали 
смо да се ускоро припрема долазак Пете пролетер-
ске бригаде на овај терен и да предстоји ослобођење 
Плава и Гусиња. По ономе што је Бећо у том мо-
менту знао, долазак Пете пролетерске требало је 
очекивати за 5—6 дана. Тада у долини Грнчара по-
чели су одјекивати пуцњи, ко ји су постајали све 
чешћи. Док нијесмо били у могућности да оцијени-
мо што се збива партизани Пете пролетерске изаш-
ли су изнад тзв. шума Бахиних изнад нас; Прак-
тично били су изнад нас два до три километра. 
Дијелио нас је празан простор. Дјелимично обрастао 

шипрагом, у чијем се подножју налазило само пар 
разбацаних кућа. Послали смо извидницу да провје-
ри шта се збива и да покуша да успостави везу. У 
међувремену, од католичке цркве, покрај кућа Ђон-
дедића, појавила се дугачка колона, у којој је било 
око 500 наоружаних људи. Било је ту око 300 Ш а -
љана из Сјеверне Албаније, на челу са Цан Тахиром 
и око 200 Гусињана који су са Саљом Никочевићем 
напустили Гусиње, у ж е љ и да одступе испред пар-
тизана према Сјеверној Албанији. Морали смо се 
прилагодити новој ситуацији. Несхватљиво је и коб-
но било, да се партијски функционери шаљу на оку-
пирану територију, гдје се поред партијске ћелије 
налазе још два члана Среског комитета партије, а 
да нијесу ништа знали још о планираној акцији 
бригаде. 

Двоумили смо се да ли смијемо дозволити да 
300—500 метара испод нас прођу они који б јеже ис-
пред наших бригада, да их ми не нападнемо и не 
спријечимо. Нас је истина било 11 а њих 500, али 
имали смо залеђе. Ако будемо морали, не би нам 
било тешко да оступимо у правцу положаја који су 
већ заузели пролетери. 

Послије краћег договора одлука је пала. Напаш-
ћемо на оне који б јеже од наших бригада. Одређен 
је положај за напад, одбрана група у следећем са-
ставу: Аљо Хот, Замо Чекић, Лексо Ганић и Муста-
ф а Мемић, Бећо Башић, В О Ј О Нововић и Јусуф Ре-
џепагић са Аљом Авдићем, Исом Дељанићем, Исом 
Дељанином, Надиром Ђурковић и Назифом Луцевић, 
остали су у Бази. Нас четири пошли смо да заузмемо 
положај за напад. Ишли смо у колони по један. Мус-
тафа Мемић је био на зачељу. Кад смо прелазили 
пут који иде према Равни Ључу и Попадији, десет 
до петнаест метара испред мене стајао је непознат 
човјек. Непознатог човјека смо разоружали и пос-
лали Бећу Башићу на рапорт и пожурили да зауз-
мемо положај . Приликом нашег сусрета са овим 
непознатим човјеком испаљена је бомба. То је био 
сигнал онима које је требало да дочекамо да смо 
ми ту и да прелазе без борбе. Они су променили 
правац свога пута. Отишли су лијево уз Браду Ве-
зирову. Село је постало пусто. Отишли су. Са брда 
изнад нас ишчезли су и партизани. Повукли су се. 
Бећо Башић је пустио овог непознатог човјека јер 
је то био познати пријатељ партизана из Врмоше. 

Бећо Башић и Јусуф Реџепагић спустили су се 
из базе у кућу Иса Дељанина. Куће Муља и Јунуза 
Дељанина биле су јако партизанско упориште. Све 
је то трајало око два сата. За то вријеме из Мако-
Ђекине куће долазили су нам „гости", којима ни-
јесмо поклањали пажње. У међувремену, они којима 
смо пореметили план за бјегство средили су се. Они 
су видјели да су се дјелови Пете бригаде повукли. 
Када су схватили да се код Исове куће налази само 
група партизана, договорили су се да нас опколе и 
нападну. Очекивали смо могућност напада, али ни-
јесмо примјетили опкољавање. А онда је почео на-
пад из правца Браде Везирове. Остали су чекали 
у засједама вјешто постављеним, као што их зна ју 
поставити они који су овуда провели своје дјетињ-
ство, који познају сваку грану и камен. Нас четири, 
који смо се до тада налазили на истуреном поло-
ж а ј у почели смо се повлачити према бази. Из Исове 
куће дошли су Бећо, Јусуф и Исо. Шта да радимо? 
Исо Дељанин је предлагао да заузмемо одбрамбени 
положај , да чекамо и да се бранимо док не падне 
мрак, а онда да се користећи ноћ, пробијемо према 
Тројану. Бећо се није сложио. Формиране су групе. 



Једну је предводио Аљо Хот и другу Исо Дељанин. 
У међувремену, рањен је Аљо Авдић. Код њега је 
остала Надира Ђурковић. Ишли смо кроз шуму. 

А када смо наишли на пут према Равни Кључу, 
из засједа је одјекнуо платун. Чекали су групу. Ту 
је погинуо Аљо Хот. Мустафа Мемић се одвојио, по-
шао у правцу старе жандармеријске станице. Није 
рањен. Извукао се из обруча. Мимо своје воље и 
плана и једна група партизанска сабијена је према 
селу. Када су до ивице ливаде били су то посебни 
шумовити заклони. У једном грмену нашли су се 
Бећо, Војо и Јусуф. Али за кратко. Непријатељ их 
је засуо бомбама. Бећо је процјенио ситуацију. Из-
лаза није било. Испред њега била је ливада, а иза 
камени зид гдје су чекали зликовци као мрави. 

У неравноправној борби опкољени са неколико 
стотина вулнетара Зликоваца и издајника свог на-
рода, пали су херојском смрћу Бећо Башић, Војо Но-
вовић а Јусуфа Реџепагића метак није докрајчио. 

Тешко рањен и непомичан лежао је обливен крв-
љу на земљи. 

Дошао је Ђакот-Уљка, зв јер а не човјек. За њим 
се скупио чопор зликоваца који су врискали и 
пуцали. Пришао је Ђакот рањеном Јусуфу: „одреци 
се да нијеси комуниста живот ћу ти спасити". 

Рањени Јусуф лежао је непокретан, немоћан. 
Презриво је погледао и одговорио: „Зликовче, ко-

муниста сам био и комуниста ћу умријети". Зликовац 
се није двоумио. Докрајчио је рањеног Јусуфа. Су-
више је скупа и ненадокнадива била цијена која 
се платила. Четири друга — четири стварна народна 
хероја пали су на домаку слободе а то је на јтежи 
губитак овога краја . Све се то десило само три дана 
прије него што је Пета пролетерска бригада ушла у 
Гусиње. 

Опробани јунак, месарски радник, Аљо Хот, храб-
ри и чврсти комуниста Ј у с у ф Реџепагић падоше 
храбро, заједно на истом мјесту борећи се за исту 
ствар. Одушевљени борац и јунак, велики прегаоц 
Бећо Башић, политички секретар Среског комитета 
и Војо Нововић познати ратник као организациони 
секретар Среског комитета одржали су последњи са-
станак Среског комитета на коме је била једна је-
дина тачка дневног реда борба кроз братство и је-
динство до слободе. 

Крв истинских хероја Бећа и Воја, као и крв њи-
хових другова у парампарчад исцепала је заставу 
издајника Риза Феровића, Васа Лабана, Саља Ни-
кочевића, Вуксана Гојковића и других петоколона-
ша и паликућа који су организовали проливање 
крви у верској и племенској борби. 

МУСТАФА МЕМИЋ 

ПЈ1АВ И ГУСИЊЕ У ДАНИМА 
ЈУЛСКОГ УСТАНКА 1941. 

Послије окупације наше земље априла 1941. го-
дине на територији Плава и Гусиња била је веома 
тешка ситуација. Неповјерење, мржња, свађе из ра-
нијих борби, вођених од кра ја XIX вијека између 
црногорског ж и в љ а које се борило за национално 
ослобођење, и муслиманског и шиптарског, које је 
било на страни турског освајача, дошли су до пу-
ног изражаја . Све ове размирице вјешто су распи-
ривали режими старе Југославије. Због тога је си-
туација била врло погодна за изазивање тешких 
сукоба у једном општем хаосу априлског слома. 
Завладала је општа несигурност. Плавска и гусињ-
ска реакција и петоколонаши почели су да органи-
зују банде и подстичу муслиманско и шиптарско 
становништво против црногорског. Већина ових ре-
акционара били су главни ослонац пропалог ре-
жима. То су били људи који су за вријеме старе 
Југославије примали разне „националне пензије" и 
којима је власт пружала могућност да се разним 
шпекулацијама обогате. Они су у почетку врло оп-
резно радили јер је муслиманско становништво ово-
га кра ја имало горко искуство из 1919. године, када 
су га баш овакви подстакли на отпор српској војсци, 
па га оставили да испашта репресалије предузете 
против њега. У почетку нијесу успјели да окупе 
око себе већи број људи. Они што су их окупили 
били су углавном познати зликовци и бивши оп-
штински жандарми. Поред тога, јасно се видјело 
да они немају никаквог смисла за организацију би-
ло какве власти. 

Због тога у овом кра ју практично није постојала 
никаква власт скоро пуна два мјесеца. Владало је 
у пуном смислу право безвлашће. 

Приличан број муслиманских омладинаца поха-
ђао је прије рата средње школе и студирало на ф а -

култетима у Београду и Скопљу. Мањи број је већ 
био завршио средње школе и факултете али је био 
запослен ван овога краја . Са врло малим изузетком, 
сви су ови интелектуалци били врло напредни и 
антифашисти. Њихов утицај на муслиманско ста-
новништво био је врло позитиван, али на жалост не 
толико да га потпуно отргне од утицаја реакције. 
Мада је из овог кра ј а још од раније било неколико 
чланова К П Ј (то су били студенти), партијска ор-
ганизација формирана је тек фебруара 1941. године, 
У првој половини априла 1941. године, партијска 
организација имала је седам чланова. Секретар је 
био Милија Миличић, радник из села Пепића а 
чланови: Ђуро Лончаревић, Бећо Башић, Цвјетко 
Турковић, Хајро Шахмановић, Ј у с у ф Реџепагић и 
Вуко Турковић, студенти. Као што се види, партиј -
ска организација по броју чланова била мала. По-
ред тога њу су сачињавали млади комунисти без 
довољно политичког и организационог искуства пот-
ребног за рад у таквој ситуацији. Али, с обзиром 
на тадашњу тешку ситуацију чланови К П Ј су се 
доста добро снашли и правилно и на вријеме ори-
јентисали у политичком раду. 

Партијска организација је тежиште свога рада 
усмјерила на објашњавање настале ситуације. На-
стојала је да људима објасни да је окупатор свима 
заједнички непријатељ и да се од њега ништа доб-
ро не може очекивати. Преко угледнијих људи, које 
је оцијенила као поштене, настојала је да утиче да 
се не распирује мржња, да се смире страсти и 
спријече сукобе и међусобна обрачунавања, до ко-
јих је сваког момента могло доћи. Међутим, утицај 
партијске организације на муслиманско становниш-
тво, у овој ситуацији, био је недовољан да би га 
отргао од окупатора и реакције. Већ су почеле по-
јединачне пљачке и убиства. Због свега тога сваког 
момента су се очекивали тешки сукоби. 



Оваква ситуација једино је погодовала да се пот-
пуно спроведе директива Партије да се оружје не 
предаје окупатору. И поред низа мјера, које су оку-
патор и квислинзи предузимали, врло мали број 
људи је предао оружје, мада га је имао скоро сваки 
одрасли мушкарац. Послије капитулације бивше 
југословенске војске Комски одред, ко ји је насту-
пао у правцу Скадра, а у чијем је еаставу, поред 
још неких јединица, био и пјешадијски пук из 

Пљеваља, све наоружаше је оставио у овоме крају . 
Ово оружје је народ разграбио и склонио. Свако 
село се бринуло о својој сигурности и заштити. На-
рочито је сигурност села са црногорским станов-
ништвом у овом кра ју била угрожена. Због тога су 
у неким селима, одмах послије капитулације орга-
низоване сеоске страже и људи су били спремни да 
да ју отпор насиљу ма од кога долазило. Зато у Б р е -
зојевицу, Војно Село, и Метех организоване банде 
нијесу смјеле да долазе, па чак и касније, када су 
добиле статус неке милиције и појављивале се у 
улози извршних органа окупационе власти. 

У другој иоловини априла и почетком маја из 
Београда и Скопља су у Плав и Гусиње дошли сви 
студенти из овог кра ј а и извјестан број службеника 
запослених на страни. Са врло малим изузетком, 
сви су они били антифашисти и под утицајем КПЈ . 
Због тога се послије њиховог доласка могућност за 
рад повећала. Предузете су мјере да се од њих што 
већи број ангажује за активнији политички рад. 
Средином маја са њима је у Плаву, у кући Ба јрама 
Метовића, одржан састанак. Присуствовало је око 
30 другова. Већином су били интелектуалци. У 
име партијске организације Хајро Шахмановић је 
изнио политичку ситуацију и задатке који стоје 
пред народном, студентеком омладином овога краја . 
При томе се испољило пуно јединство и сагласност 
о свим разматраним питањима. Послије краћег вре-
мена је, на истом мјесту и са истим учесницима, 
одржан и други састанак. На њему је Исо Омерагић, 
дипломирани правник са још неколико интелек-
туалаца муслимана, иступио са предлогом да власт 
у општини треба да преузме омладина. Међутим из 
његовог иступања видјело се да је са још извјесним 
бројем интелектуалаца, ко ји су га подржали кренуо 
на пут повезивања са окупатором тражећи код њега 
ухљебије и могућност за даљу егзистенцију. Против 
њега су врло енергично иступили чланови К П Ј и 
још неколико интелектуалаца муслимана блиских 
Партији. Тако је предлог одбијен и оцијењен као 
неправилан и неизводљив, уколико се отворено не 
мисли прећи у службу окупатора. Мада се на овоме 
састанку ни је отворено иступило, ипак се осјетила 
тенденција, коју је ова група касније отворено ис-
црљила, да пропаст старе Југославије и стварање 
„Велике Албаније" треба примити као национално 
ослобођење шиптара и муслимана у овом крају . Так-
ву творевину би, по њиховом мишљењу, требало 
прихватити и у таквој држави се борити за побољ-
шање економског положаја и шира права шиптара 
и муслимана. На скоро истој, или сличној платфор-
ми развио је своју политичку дјелатност и Ризо 
Феровић, ко ји је прије рата живио као емигрант 'у 
Албанији и одмах се послије капитулације вратио 
у Плав. Он је у Албанији постао члан фашистичке 
партије и чим је стигао у Плав, почео је да ствара 
фашистичку организацију. Став ове групе у суш-
тини подударао се са ставом окупатора и реакције, 
која је већ почела да организује власт. А пошто је 
у тој ситуацији био „рез ризика" то је био примам-

љив и за све колебљивце, тако да га је касније 
већина активно или пасивно подржавала. Почели 
су да се друже са Ризом Феровићем и осталим при-
сталицама стварања „Велике Албаније" које су биле 
повезане са Косовским комитетом и радиле по ње-
говим директивама. 

Кра јем априла 1941. године са Космета је дошло 
на територију величке општине, код својих рођака, 
неколико чланова КПЈ, међу њима Урош и Милош 
Џудовић. Са њима и члановима К П Ј који су одра-
није жив јели и радили на територји Плава и Гу-
сиња одржан је у мају састанак у селу Брезојевици. 
Ту је претресена политичка ситуација у овоме кра ју 
и анализирани су резултати рада партијске орга-
низације. Одлучено је да се развије још интензив-
нији политички рад у масама, да се стварају групе 
напредних људи и да се најбољи и најоданији од 
њих кандидују за чланове КПЈ . Затим да се по-
јача акција за прикупљање оружја и муниције, 
ко ји ће се чувати у сигурним складиштима под над-
зором партијске организације. На састанку је са-
општена и одлука МК К П Ј за срез андријевички 
да се од чланова К П Ј из овога к р а ј а формирају 
двије ћелије : једна (од 6 чланова) за плавску и гу-
сињску, а друга за величку општину. За секретара 
ћелије за плавску и гусињску општину изабран је 
Ђуро Лончаревић а чланови су били: Бећо Башић, 
Ха јро Шахмановић, Цвјетко Турковић, Ј у с у ф Ре-
џепагић и Вуко Турковић. Дотадашњи секретар ове 
организације Милија Милачић одређен је за секре-
тара ћелије за величку општину. 

Послије овога састанка обје партијске ћелије су 
појачале рад, који је постао организованији и пока-
зао резултате. Услови за рад на територији величке 
општине били су много повољнији. Овде је од нап-
реднијих омладинаца и људи блиских Партији фор-
мирано неколико група, са којима су одржавани 
редовни састанци. Од њих је осам примљено за 
кандидате Партије (Радош Симоновић, Милан Ву-
четић, Леко Кнежевић, Чедо Кнежевић, Љубо Пет-
ровић, Војо Пауновић, Радош Џудовић и Михајло 
Жижић) . На територију Плава и Гусиња формиране 
су такође четири овакве групе и за њихов је рад 
задужен по један члан КПЈ . Са њима су исто тако 
одржавани редовни састанци. Једна група форми-
рана је у селу Брезојевици, друга у Плаву, трећа 
у Војном Селу и четврта у Гусињу. Радом ових гру-
па био је обухваћен врло мали број муслимана, што 
је био и највећи недостатак партијске организације. 
За кандидате Партије примљена су четири друга 
(Милован Љутић, Емин Реџепагић, Вајрам Метовић 
и Цвето Прашчевић). 

Међутим, за ово вријеме ни реакција није сје-
дила скрштених руку. У Велици су, поред познатог 
петоколонаша Новице Поповића и бившег среског 
начелника Вуксана Гојковића, тада жив јели и Све-
то Поповић, познати предратни организатор „Црне 
руке" за борбу против комуниста у Пећи и његов 
агент Стево Протић. Они су ширили приче да су 
комунисти криви за пропаст Југославије, да се у 
Велици сада са стране сакупљају и да им треба 
онемогућити боравак и рад на том терену. Но, зах-
ваљујући правилном раду партијеке организације, 
на овом терену је, и поред 'њиховог реварења, за 
кратко вријеме створено упориште Партије, која је 
имала ј ак утицај и подршку великог броја људи. 

На територији Плава и Гусиња ситуација је била 
много тежа. Утицај Партије на муслиманске масе 
није био толики да би их отргао од реакције окуп-



љене око Шемска и Ризе Феровића и Саља Нико-
чевића. Поред њих у Плаву је у мају кратко ври-
јеме боравио Бејто Хаџи-хајров, познати официр 
квестуре из Тиране, ко ји је плавској и гусињској 
реакцији доста помогао да се повеже са Италија-
нима и организује власт. То и с друге стране, при-
лично слабе и неорганизоване форме рада партиј -
ске организације са муслиманским и шиптарским 
становништвом урловили су да се утицај Партије 
није појачавао, него је из дана у дан слабио. Није 
се прилазило појединачно млађима, отреситијим и 
поштеним људима, нити су предузимане ефикасне 
организационе мјере за њихово окупљање. Оних 
неколико одржаних састанака ограничили су се уг-
лавном на муслимане у Плаву и Гусињу. Додуше са 
њима се редовно одржавао контакт, али је изостао 
организовани политички рад, који би омогућио да 
се продре у шиптарске и муслиманске масе. Мада 
је то, објективно гледајући у то вријеме било доста 
тешко; ипак се могло нешто учинити. Тачно је да 
су чланови К П Ј и извјестан број напреднијих мус-
лиманских интелектуалаца у том периоду политички 
активно дјеловали, али се та активност у највећој 
мјери сводила на разговоре да се договоре са оку-
патором и представницима великоалбанске клике 
од којих су неки били и главни протагонисти заош-
травања односа са црногорским становништвом и 
распиривачи шовинизма у овоме крају . 

У овом периоду утицај партијске организације 
на црногорско становништво на територији Плава и 
Гусиња био је много порастао. Већи дио станов-
ништва био је спреман да сваку акцију помогне и у 
њој учествује. То се нарочито испољило у јуну када 
су присталице квислинга Секула Дрљевића из По-
лимља неколико пута без успјеха покушавале да 
одрже састанке у овом кра ју да би људе придо-
биле за себе и привољеле на послушност окупатору. 
Додуше, у Гусињу су одржале један састанак и ус-
пјеле да неколико људи вежу за себе, јер је утицај 
партијске организације на територији гусињске оп-
штине био у то вријеме много слабији него на те-
риторији плавске. 

Негдје кра јем јуна у селу Брезојевици одржан је 
састанак партијске организације, којем је прису-
ствовао и Бранко Делетић, члан Окружног комитета 
К П Ј Колашин. На састанку је анализирана ситуа-
ција у овоме кра ју и даљи задаци организације. 
Бранко је опширно изложио политичку ситуацију, 
упутства за даљи рад и мјере које треба предузети 
за припрему оружане борбе. Остало ми је у с јећању 
да нам је том приликом пренио поздрав ПК К П Ј за 
Црну Гору, Воку и Санџак и да је то на све нас 
снажно дјеловало. Шеснаестог јула 1941. године одр-
ж а н је састанак ггартиј ске организације на Брезо-
јевачком пољу. На њему је Милија Милачић пренио 
директиву да се формирају герилски одреди и од-
мах отпочне са извођењем оружаних акција. Одлу-
чено је да се одмах формирају два одреда: један 
у Брезојевици, а други у Војном Селу и да први 
одмах отпочне са акцијама, а други (у Војном Селу) 
да их у прво вријеме не изводи, већ само органи-
зује одбрану села у случају напада. 

У ово вријеме у овом крају , налазило се више 
стотина одметника из сјеверне Албаније, ко ји су 
побјегли и склонили се од италијанских власти, по-
што су се при наступању југословенске војске овим 
правцем у априлу са њом борили против, италијан-
ске војске. На састанку је оцијењено, мада је то 

било погрешно, да је могуће и њих наговорити на 
борбу против Италијана. Ради тога је одлучено да 
се са њима повеже Хајро Шахмановић и покуша да 
их придобије за акције против Италијана. У случају 
да у томе не успије, предвиђено је да дође у Војно 
Село и прикључи се одреду који ће се тамо форми-
рати. Ђуро Лончаревић, Бећо Башић, Цветко Тур-
ковић и Ј у с у ф Реџепагић остали су у Брезојевици 
да тамо формирају одред. Њима се у току дана при-
дружио и Ба јрам Метовић, кандидат за члана Пар-
тије из Плава. Вуко Турковић је упућен у Војно 
Село да тамо формира предвиђени одред. 

Одред у Брезојевици формиран је 16. јула увече 
и већ је рано ујутро 17. јула исјекао телефонске 
стубове и прекинуо везу између Мурине и Плава. 
Када је истог јутра наишло неколико италијанских 
војника са једном каретом, спроводећи из Плава 
једног муслимана, ко ји је због шверца ухапшен, на 
њих је у Брезојевачком пољу отворена ватра. Том 
приликом од Италијана нико није убијен нити ра-
њен. Случај је хтио да буде рањен само муслиман 
којег су спроводили. Италијани су успјели да се 
врате у Плав, носећи са собом и рањеног мусли-
мана. Одмах послије тога командант мјеста, са ј а -
чом групом војника и неколико реакционара из 
Плава, на челу са Ризом Феровићем дошао је код 
лимског моста испред села Брезојевице, гдје је од-
ред већ запосјео положај . Италијани нијесу смјели 
да пређу мост, већ су са друге стране заузели поло-
ж а ј е и послали једног муслимана из Плава да тра-
жи да неко дође код команданта на разговор. Из 
одреда је упућен Страшимир Прашчевић са још 
једним другом, не на разговор већ да захтијева да 
положе оружје. Разумије се да су они то одбили и 
запријетили да ће Брезојевицу запалити. 

Јасно је да није требало овако поступити. Морало 
се оцијенити да од самог позива на предају неће 
бити никакве користи. Јер, тада је била већ форми-
рана доста јака милиција од мјештана, власт до-
некле организована, а реакција је већ имала велики 
утицај на муслиманско и шиптарско становништво, 
које је било добро наоружано. Италијани су знали 
да ће им се они придружити у случају напада. Због 
тога би било много боље да их је одред напао и, 
уколико би успио да их уништи или зароби, то би 
свакако имало великог моралног ефекта, јер је у 
овој групи било неколико најистакнутијих омрзну-
тих плавских петоколонаша, а затим већи број во ј -
ника и најстарији официр италијанске посаде у 
Плаву. 

Одмах послије овога Феровићи и остали плавски 
реакционари приступили су мобилизацији мусли-
манског и шиптарског становништва из Плава и 
околине, а у исто вријеме су послали поруке у Гу-
сиње и села севјерне Албаније. Мобилизациј а је 
вршена под паролом: „Борба против Црногораца за 
спас својих домова и породица". Они су рањавање 
оног муслимана у Брезовичком пољу искористили 
да покажу муслиманском ж и в љ у „да се Црногорци 
не боре против Италијана, него само против мусли-
мана и Шиптара". То а и опште прилике и ситуа-
ција у овоме кра ју ишли су им на руку да у борбу 
ангажују скоро све муслимане и шиптаре. Мобили-
зација је успјела невјероватно брзо. Успјели су да 
код тог заосталог свијета створе психозу „да је 
дошло вријеме а и обавеза да се све што је српско 
утре". Истина, било је угледнијих и шиптара и мус-
лимана који су то осуђивали али, нешто и због стра-



ха, они у тој општој стихији нијесу могли много да 
учине, сем да неког свог комшију или пријатеља 
прикрију. Истог дана отпочели су са паљењем свих 
црногорских кућа у околини Плава и Гусиња и с 
хапшењем и стријељањем становништва. 

Рано ујутру 17. јула у Војном Селу, на састанку 
са свим друговима који су били обухваћени радом, 
пренесена је одлука о отпочињању оружаних акција 
против окупатора и формирању одреда и његовим 
задацима. Том приликом правилно је оцијењено да 
ће доћи до напада на село, па је ријешено да се 
организује отпор. Оружје, које је већином било 
концентрисано на једном мјесту, одмах је подије-
љено. Поред пушака, располагало се са два пушко-
митраљеза, већом количином муниције и са нешто 
бомби. Послије одржаног састанка примијећено је 
да муслимани и шиптари у великим групама запо-
сједају истакнуте чуке изнад села. Они су знали да 
су Војносељани добро наоружани, а познавали су 
их као храбре и одважне људе који ће пружити јак 
отпор. Због тога нијесу одмах насрнули на село, већ 
су се припремали за организовани напад јаким сна-
гама. Напад је отпочео негдје око 12 часова, али 
врло опрезно. Пошто су куће у овом селу грађене 
од тврдог материјала, биле су врло погодне за од-
брану. Међутим, у једном дијелу села биле су из-
мијешане муслиманске и црногорске куће, па је, 
због напада из тих муслиманских кућа одбрана била 
знатно отежана. Било је нарочито тешко другог и 
трећег дана, пошто се у току ноћи 17/18. јула у 
њима концентрисао већи број шиптара и муслимана 
из других села. Па ипак свака кућа је брањена. 
Упорност одбране најбоље ће илустровати овај при-
мјер: На кра ју села, у једној кући, бранили су се 
Јово Чађановић и Ника Арсовић. Борили су се 17. 
и цијелу ноћ 17/18. и тек када је 18. јула кућа за -
паљена, напустили су је и пребацили се до групе 
која се борила из друге куће. Карактеристичан је и 
примјер одбране куће Вукмана Турковића на сасвим 
другом кра ју села. Вукман је са сином Спасом у 
току два дана водио борбу из куће, а у току ноћи 
су излазили напоље и мијењали мјеста са којих су 
отварали ватру, да би код нападача створили утисак 
да их има више на том правцу. Тако су за све ври-
јеме борбе остали у својој кући или у њеној непо-
средној близини. 

У Војном Селу борбе су се водиле 17, 18. и 19. 
јула. Нападао је приличан број муслимана из Плава 
и скоро сва муслиманска и шиптарска села од Пла-
ва до Гусиња, а у току 18. и 19. јула и приличан 
број шиптара из пограничних села сјеверне Алба-
није. Врло је тешко оцијенити и приближан број 
нападача. Али, пошто је та огромна маса била неор-
ганизована, било је могуће толико времена водити 
борбу у овом селу. Сви људи су се борили толико 
храбро и дали су врло јак и организован отпор. У 
току ноћи 19/20. јула Војно Село је потпуно спа-
љено. Погинуло је око 10 другова, а преостали од-
расли мушкарци и нешто жена прешли су у три 
групе на слободну територију. Једна која се про-
била преко ријеке Љупче и падина Виситора, дошла 
је у Брезојевицу, друга, коју је из села „на бесу" 
извео Али-Шабан Селимањин из Ваљбона, пробила 
се преко Великог и Малог Рида, Баина Поља, Ј а -
ворја и Метеха и стигла на Јечмиште, а трећа, коју 
је такође „на бесу" извео из села барјактар из 

Краснића са својим људима, пробила се дан кас-
није истим правцем као и друга на Јечмиште. 

У току 17, 18. и 19. јула положаје према Брезо-
јевици држале су доста слабе непријатељске снаге 
углавном муслимани из Плава и нешто шиптара из 
села Мартиновића. Остале су, како је већ изнијето 
биле ангажоване у нападу на Војно Село и у па-
љењу и пљачкању црногорских кућа и другим се-
лима око Плава и Гусиња, које нијесу брањене. Да 
би се избјегле борбе са муслиманима и шиптарима 
у овоме крају, став МК К П Ј за срез андријевачки 
био је да се не напада на Плав и Гусиње. Он се до-
некле могао и прихватити као правилан док нијесу 
отпочеле борбе. 

Али касније, када су они отпочели да пале црно-
горске куће, убија ју и пљачка ју и када су се у 
Војном Селу водиле тешке борбе, овакав став је био 
потпуно погрешан. Да се напад извршио у току 18. 
и 19. јула, сигурно је да би се Плав брзо заузео и 
тиме нападачима одузело једно упориште и главни 
центар за снабдијевање непријатељских снага које 
су касније нападале слободну територију. Тиме би 
се разбила плавска реакција, а што је најважније, 
уколико би се међу устанике завела дисциплина и 
спријечило паљење, убиства и друга насиља над 
муслиманским и шиптарским становништвом, вје-
роватно да би се један његов дио отргао од оку-
патора. 

Послије одржаног састанка партијске организа-
ције 16. јула, Ха јро Шахмановић је отишао за Плав, 
гдје се нашао са Емином Реџепагићем, кандидатом 
за члана Партије. Они су, према добивеном задатку, 
пошли у правцу Бабиног Поља да се повежу са од-
метницима — шиптарима из сјеверне Албаније. Дру-
гог дана су се са њима повезали, али нијесу успјели 
да се договоре о њиховом учешћу у акцијама против 
Италијана. Тада су већ биле отпочеле борбе око 
Плава, а међу ове одметнике протурена је вијест да 
су их Италијани амнестирали под условом да уче-
ствују у борби против устаника. Тако су се ова два 
друга нашла у врло тешкој ситуацији и једва су 
успјели да се спасу. Нијесу могли ни да се пребаце 
у Војно Село, како је на састанку било предвиђено, 
већ су пошли на Јечмиште и тамо се прикључили 
нашим снагама које су ту држале положаје. 

Пошто су спаљене све црногорске куће у селима 
око Плава и Гусиња и заузето и спаљено Војно Се-
ло, непријатељ је јаким снагама отпочео притисак 
на положаје које су држали устаници од села Мар-
тиновића све до Чакора. Гро устаничких снага на 
овим положајима сачињавали су тада Брезојеви-
чани, Метешани, Величани, Ржаничани и Мури-
њани. На Чакор је дошла и једна чета из села 
Улотине. 

У то вријеме разни петоколонаши и дефетисти 
почињу да роваре на фронту: да народ подстичу про-
тив комуниста, окривљујући их за све недаће и теш-
коће које је преживљавао. Уз то су распиривали шо-
винистичку мржњу према муслиманима и шиптарима 
и њих приказивали као главне непријатеље, а Ита-
лијане као пријатеље, који би, да није комуниста, 
помогли црногорском народу. Све је то доста нега-
тивно утицало на један ' број устаника, уносећи 
извјесну малодушност. Но и поред тога, положаји 
су чврсто држани и напади успјешно одбијани не-
колико дана. Када на овај начин нијесу успјели да 
разбију устанике, петоколонаши су ступили у кон-
такт са плавским реакционарима. Послије разговора 



са њима, протурили су вијест „да су се са мусли-
манским и шиптарским првацима споразумјели да 
се устаници повуку до старе црногорске границе, а 
да ће они престати са паљењем и ту границу неће 
прелазити". Чак су почели и да пријете да ће, уко-
лико комунисти и даље дају отпор до те границе, 
пуцати на њих. Већина устаника је насјела овим 
лажима и 23. јула се без борбе повлачила. А када 
су наоружане шиџтарске и муслиманске групе ушле 
у Брезојевицу и почеле да пале куће, настала је 
паника и прилично расуло у редовима устаника. 
На положајима је поред комуниста остало мало ус-
таника да брани село, али су се ипак морали по-
вући до близу Мурине. У току 23. и 24. јула попа-
љене су све куће у Брезојевици, Новшићу и једном 
дијелу села Пепића. Истовремено су банде спалиле 
један дио села Велике. Како су у то вријеме већ 
пристигле и непријатељске снаге са Космета, пошто 
су овладале Чакором и продужиле према Сјекирици 
и Мурини, код устаника је наступила криза и оз-
биљно осипање. 

Петоколонаши у Андријевици и селима Полимља 
развили су још већу активност да деморалишу на-
род. У среској војној команди мајори бивше југо-
словенске војске, Ђорђе Лашић и Андрија Весковић, 
који су били одређени да руководе операцијама на 
овом сектору, у ствари су саботирали и ширили де-
фетизам међу устаницима. С друге стране, чланови 
МК К П Ј за срез андријевачки били су се сувише 
ангажовали на разним конференцијама и у рас-
кринкавању реакције на слободној територији, те 
нијесу предузели енергичније и организованије мје-
ре за сређивање ситуације на фронту. Тако су шира 
мобилизација и припреме за ослобођење Плава, вр-
шене доста неорганизовано, а нападом је требало да 
руководе мајори Лашић и Весковић, главни сабо-
тери не само напада него и сваке даље борбе. 

Двадесет шестог јула извршен је напад са Сје-
кирице према Ваганици, којим су руководили мајор 
Јанковић и Чедо Мијовић, а од села Крушева на 
Мурину под руководством Лека Марјановића. У 
овом нападу је учествовао приличан број комуниста 
и нешто Краљана, Мурињана и Машничана. Напад 
је потпуно успио и непријатељ је одбачен скоро до 

Чакора и Врезојевице. Приликом ослобођења Му-
рине код неколико убијених шиптара нашли смо 
личне карте из којих се видјело да су из околине 
Призрена. Ово говори да су Италијани извршили 
ширу мобилизацију шиптара са Космета за борбу 
против устаника. На овим положајима остали смо 
до 1. августа, када су пристигле јаке италијанске 
снаге из Пећи, па се 4. августа престало са фронтал-
ним борбама. 

Црногорско становништво из села гусињске и 
плавске општине из горњег Полимља склонило се 
у планине по збјеговима. У септембру се вратило у 
Брезојевицу, док се у остала села плавске и гусињ-
ске општине од црногорског становништва нико није 
вратио све до коначног ослобођења овога кра ј а 
1944. године. Послије престанка са фронталним бор-
бама, чланови К П Ј из ове двије општине прикљу-
чили су се, по одлуци МК К П Ј за срез андријевич-
ки, Краљском, Трешњевском и Трепачком одреду. 

Када се сада све ово оцјењује, може се стећи ути-
сак да се можда нијесу искористиле све могућности 
за припремање оружане борбе против окупатора и 
да су у току борбе направљени извјесни пропусти 
и грешке. То је могуће, али треба имати у виду 
да су прилике у овоме кра ју биле врло тешке, пар-
тијска организација је била млада, а чланови К П Ј 
са недовољно искуства да се снађу у тако тешкој и 
компликованој ситуацији. Међутим, чињеница је да 
су то били млади људи, потпуно одани покрету и 
храбри, да су до кра ј а остали вјерни К П Ј и скоро 
сви изгинули у народноослободилачкој борби. Од 
чланова партије који су радили на овоме терену 
прије и за вријеме јулског устанка погинули су: 
Милија Милачић (почетком 1942. године у селу 
Брскуте). Цветко Турковић (октобра 1943. године на 
Шар планини, близу села Вратнице), Ха јро Шахма-
новић (у јесен 1943. године у Плаву) Урош Џудовић 
(21. новембра 1943. годИне на Коз јаку близу Круше-
ва, Македонија) и Бећо Башић и Ј у с у ф Реџепагић 
(1944. године, у близини Гусиња). Рат и револуцију 
су преживјели: Ђуро Лончаревић, Милош Џудовић 
и Вуко Турковић. 

ВУКО ТУРКОВИЋ 

ИМАО ЈЕ САМО 22 ГОДИНЕ 

Мој брат Емин био је комуниста. Радио је још од 
1938. године за револуционарни покрет док је био 
у великој Медреси у Скопљу. Док је био на шко-
ловању затваран је а и за вријеме окупације био 
је у затвору у Београду. Јула мјесеца 1941. године 
био је ухваћен од стране окупатора и затворен, за -
хваљујући неком познанику успио је да изађе из 
затвора и пребаци се у Нови Пазар. Остао је и радио 
у Новом Пазару на организацији НОП-а. Чула сам 
да је ухваћен у Новом Пазару због убиства једног 
Њемца. Причали су ми да су га много' мучили на 
разне начине. По причању, успио је да побјегне из 
затвора. Мој отац је пошао у Р о ж а ј е да се распита 
за њега. Тада су му рекли да је Емин успио да 
побјегне из затвора и да је напустио Нови Пазар 

и побјегао у шуму. По казивању 6 недјеља је боло-
вао. Ми смо тек послије његове смрти сазнали од 
његових другова из Новог Пазара о његовом раду 
и животу. Емин је млад умро од фашистичке тор-
туре. Међутим, он је био велики ентузијаста. Ништа 
га није могло скренути са пута револуције и НОБ-е. 
Посљедњи пут смо га видјели када је ставио пето-
краку на капу и рекао да иде у Плав. Сви смо га 
молили да не иде сам али то нам није помогло. 
Отишао је са друговима и у 22-ој години је поги-
нуо. Неки Плављани су нам рекли да је погинуо на 
К љ у ч планини. 

Емин је имао доста добрих другова са којима је 
радио и који су на њега утицали као: Бећо, Ј у с у ф 
Реџепагић, Хајро, браћа Џудовићи. 

БАЉА ФЕРОВИЋ 



СЛОБОДА У РОДНОМ КРАЈУ 

После краћег предаха наша V бригада кренула 
је према Мурину, Плаву и Гусињу, где су још били 
Њемци и албанско-муслимански фашисти. Чим сам 
сазнао за покрет, мојој радости није било кра ј а : 
дала ми се прилика да послије дужег времена по-
ново видим своје родно Гусиње и да учествујем у 
борбама за његово ослобођење. Тамо сам имао доста 
блиских рођака и пријатеља. 

Идући ка Мурину, наш IV батаљон наишао је на 
мањи отпор групе „вулнетара", ко ји су покушали да 
нас зауставе. Брзо смо их разбили, тако да су на 
попришту оставили неколико мртвих, а једва су 
успјели да покупе рањенике. 

Мурино је било читаво у рушевинама још од 
1941. године. Наставили смо да напредујемо и исте 
вечери савладали отпор непријатеља у селу Новши-
ћима, где смо поставили засједу Њемцима и балис-
тима. Био сам очевидац када је пушкомитраљезац 
II чете, Драгиша Бућковић, родом из околине Иван-
града, покосио читаву групу ко ја је хтела да пређе 
преко Лима. 

Плав је нешто прије нас ослободила друга наша 
јединица, али смо садјествовали у гоњењу неприја-
теља који је већ бјежао. Гоњење смо завршили истог 
дана, без жртава . У Плав смо ушли с пјесмом и пок-
лицима, и одмах наставили покрет ка Шабовој Гла-
ви. Непријатељ се задржао на Чакору, док је наша 
чета држала положаје на Шабовој Глави, очекујући 
даља наређења. 

Сјутрадан, кад сам сишао у Плав, био сам изне-
нађен видјевши врло мало народа. Сазнао сам да су 
многи муслимани из тог к р а ј а склонили породице 
по околним селима, плашећи се борби. Затражио сам 
дозволу да одем у Гусиње и коначно видим своје. 
Оно је тада већ било ослобођено. 

За разлику од Плава, у Гусињу је било више 
народа на улицама и тамо сам срео доста пријатеља, 
другова и рођака. Били су то срдачни, а често и врло 
потресни сусрети. Ту сам срео партизанску ма јку 
Видосаву Лончаревић, чија су четири сина у пар-
тизанима, од којих двојица, Перо и Рашо у нашој 
У-тој бригади. Одмах сам јој рекао да је Перо теш-
ко рањен и да се налази у дивизијској болници на 
лијечењу, а да је Рашо ж и в и здрав у нашој бри-
гади.1) 

Убрзо сам срео и Ама Мулића, који ме је упи-
тао да ли знам нешто о његовим синовима З а ј у и 
Јазу. Казао сам му да сам видио За ја , а о Ја зу ни-
јесам знао ништа. Касније сам чуо да је Јазо, ње-
гов млађи син погинуо као борац IX бригаде. 

У својој родној кући затекао сам сестре од стри-
чева, стрине и друге рођаке. Ту смо размијенили 
обавјештења о својима. Било је и плача, јер су у 

' ) К а с н и ј е , п о ч е т к о м 1945. г . Р а ш о ј е х р а б р о п о г и н у о 
н а Т р н о в у . 

међувремену, у мају исте године, од бомбардовања 
у Подгорици погинули моја ма јка Стевка, стриц Ра -
де и брат од стрица Мишо. Тек тада сам сазнао да 
је мој млађи брат Рашо, ко ји је био са њима, пос-
лије бомбардовања изишао из града са збјегом у 
намјери да се пребаци код рођака у Гусиње, пошто 
у Кучима није имао никога од ближих. 

Сјутрадан сам поново дошао у Гусиње и на своју 
велику радост видио свог брата Раша. Пошли смо 
да заједно посјетимо своју кућу у којој је дотле 
становао неки фашиста, Алим Пруш. У амбару за-
текосмо доста кукуруза и случајно угледасмо како 
нешто вири из њега. Растргнусмо кукуруз, па на-
ђосмо тешки митраљез, „бреду", ко ји је ту био 
скривен. 

Положај изнад Плава држали смо још два до 
три дана, јер је у то време на фронту према Чакору 
владало затишје. Али наши извиђачи убрзо су ја -
вили да се тамо, од Пећи концентришу јаче непри-
јатељске снаге. 

И поред тога, непријатељ је успио да нас изне-
нади. Једне ноћи се готово непримјетно привукао и 
напао наше положаје пред саму зору, од Сјекирице 
до Шабове Главе и даље. Њемци и балисти су се под 
окриљем мрака и магле привукли сасвим близу, а 
негдје су чак зашли и у позадину наших положаја, 
па нам није преостало ништа друго осим да се пов-
лачимо, задржава јући непријатеља кад год је то 
било могућно. Тако нам је један дио артиљерије 
остао на положајима код Мурина. Ми смо у IV ба-
таљону имали срећу што је тог јутра била густа 
магла, па смо могли без жртава да извучемо све 
јединице и наоружање, чак и комору, да пређемо на 
лијеву обалу Лима, а затим преко Брезојевице уз 
Виситор и Зелетин стигнемо у састав бригаде. 

Послије краћег предаха наставили смо марш 
правцем Зелетин — Ђулићи — Трешњевик. Идући 
изнад Превије, могли смо одозго да видимо страшне 
призоре низ Полимље: густ дим, запаљене куће, шта-
ле и сијено, чули смо јауке жена и дјеце, рикање 
стоке. Њемци и вулнетари су немилице харали, све-
тећи се невином народу. Успут ми је мој рођак Ми-
ха јло Радуловић — Цака, интендант Васојевачког 
ударног батаљона, испричао о страшној судбини сво-
је породице у селу Велици: претходне ноћи његову 
жену Дарку и двоје дјеце Њемци и балисти су спа-
лили у кући, а стару ма јку одвели незнано куд. 
(Касније сам дознао да је и стара Вукана уморена 
у Шеренет Кули у Пећи). Упитао сам га како је 
дознао за судбину својих најмилијих? Одговорио је 
да је то чуо од свога рођака из истог села, који је 
то својим очима гледао из шуме. 

Слична судбина задесила је и многе друге поро-
дице у том крају . 

, ВЕЛИМИР ДРАКУЛОВИЋ 



СА ЗАРОМ У ПАРТИЗАНЕ 

Био је јуни 1942. године. Ђето у варошици Гу-
сиње, у подножју Проклетија, на изворима Лима, 
на тромеђи Црне Горе, Албаније и Косова. 

Тада још нијесам имала пуних шеснаест година, 
а већ четири сам била „под фераџом", јер је то била 
„света" традиција која се морала поштовати. 

Револуционарне идеје у овај крај , који нема ин-
дустрије и радничке класе, донијели су ђаци и сту-
денти, претежно школовани у Великој медреси у 
Скопљу, у гимназијама у Пећи и Беранама, као и 
студенти са Београдског и Скопског универзитета. 
Међу њима није било ниједне дјевојке. 

Наш кра ј је, у току 1941. године, припојен та-
козваној „Великој Албанији", али мада је Албанаца 
било једва 15°/о од укупног броја становника, али су 
и Муслимани, којих је било највише, проглашени 
Албанцима. 

Мој најстарији брат, покојни Аљо Хот, био је 
радник, занатлија. Прихватио је идеје Комунистич-
ке партије још прије априлског рата и постао запа-
ж е н и утицајан међу напредном омладином, па је 
израстао и у једног од руководилаца НОБ на овом 
терену. Он је и мене, као најстарију сестру, усмјерио 
на пут којим сам пошла. 

Једног јунског дана 1942. године, он мије рекао 
да треба да пођем на један састанак, први састанак 
овакве врсте у нашем крају . Било нас је тад пет-
наест девојака, од којих четрнаест „под фереџом". 
За мене је то био посебан доживљај . Слушала сам о 
борби партизана и нисам могла да вјерујем да сам 
ето и ја постала некакав припадник те борбе. Радо-
вала сам се када сам сазнала да су се црногорски 
партизани макар и под притиском четника, преба-
цили на нашу територију и да ми сада треба да им 
плетемо чарапе и пуловере, да прикупљамо храну и 
друго и да им све то шаљемо. Нијесам умјела да 
агитујем, али сам се уздала да ће ме моје другарице 
послушати и да наш допринос неће бити мали. 

Ускоро је образована ужа група од нас четири 
дјевојке, која је представљала руководеће језгро за 
рад међу женском муслиманском омладином. Одре-
ђена сам да руководим овом групом. Нијесам имала 
искуства и мало сам знала. Такве су биле и моје 
другарице. Међутим, организација СКОЈ-а у граду 
редовно је слала свог делегата на наше састанке и 
то нам је била велика помоћ. 

Наш рад је био сложен и специфичан. Знало се 
да у граду постоје комунисти, али се није знало и 
на јмање се могло вјеровати да су и дјевојке под 
фереџама укључене у организацију. 

Средина у којој смо жив јели много је држала 
до обичаја и традиције. Контрола махале и чаршије 
била је за нас тежа од контроле окупатора. Сваки 
наш корак средина је пратила уочавала. 

Ипак, ускоро је почео и васпитни рад и први 
марксистички часови. Наш успјех међу женама у 
граду био је све изразитији. Убрзо је број жена, 
који је на ма који начин сарађивао с нама, био 
већи него број мушкараца. Ж е н е су на одређен на-
чин почеле да утичу на своје мужеве. 

Када је свануо први мај 1943. године, око Гу-
сиња су плануле првомајске ватре, одјекнули су 
плотуни из пушака на самој периферији града, на 
свакој тараби никле су пароле, а у авлијама и на 
стубиштима првомајски леци. Било је то дјело ко-
муниста и комунистичке омладине Гусиња у чему су 

дјевојке под фереџом дале свој допринос. У знак 
одмазде становништво читавог подручја, града одак-
ле су одјекнули Првомајски плотуни (три на јвеће 
махале), стрпано је у затвор. За све оне, за које се 
посумњало да су комунисти, или да су ма на који 
начин са њима повезани, није више било мјеста у 
граду. 

Управо је тада, по одлуци Среског комитета 
К П Ј формиран познати Андријевачки партизански 
батаљон и сви они који су успјели да се извуку из 
града отишли су у црногорске партизане, предво-
ђени мојим братом Аљом, док је извјестан број ух -
ваћен и стрпан у политички затвор у Тирани, а 
неки у логор „Порто романо" у Драчу. Остао је само 
мали број омладинаца, за рад на терену. 

Џафер Никочевић дошао је у то вријеме у град 
да нам саопшти да смо нас четири дјевојке, које 
смо још биле под фереџом, примљене у СКОЈ. Ми 
образујемо посебан актив, јер се нијесмо могле ми-
јешати с мушком омладином. Био је то сигурно је-
динствен актив такве врсте и једини на подручју 
Црне Горе. 

Стицајем околности морали смо сад преузети и 
такве функције и одговорности за које нијесмо биле 
довољно искусне. Веза с партизанима на јчешће је 
одржана преко нас. Мало смо тада радиле на лич-
ном уздизању, али смо зато често морале бити у 
покрету да бисмо пренијеле одређене поруке и пош-
ту, доставиле информације, обавиле разговоре, при-
купиле чланарину, прилоге и слично. 

У непосредној близини града тада је створена 
слободна партизанска територија. Готово сва иле-
гална активност за потребе НОП-а на подручју Пла-
ва и Гусиња остављена је нашем активу СКОЈ-а , 
који је још дјеловао под фереџом. Она није могла 
остати незапажена. Почели су претреси по кућама 
и затварање девојака. Када су дошли по мене, поб-
јегла сам. 

Са ослобођене територије у град су сада дошли 
делегати Среског комитета Партије да би органи-
зовали извлачење омладине из окупираног града. 
На ослобођену територију пошло је 15 омладинаца. 
Дошао је ред и на нас четири скојевке, које смо, 
иако под фереџом, већ биле ступиле у илегалство. 
Дошао је и та ј дан да скинем чаршав с главе и вео 
са очију. Донијели су нам енглеске униформе и по-
вели нас на ослобођену територију. 

Окупатор је био бијесан. У знак одмазде позатва-
рао је петнаест муелиманских породица и стрпао их 
у чувену и злогласну Шермет-кулу у Пећи. Међу 
њима су биле моја мајка, отац, малотетна сестра и 
браћа. Никада и нико у овоме к р а ј у није жене под 
фереџом затварао као политичке кривце, али се, ето, 
у Гусињу и то догодило. Била је то велика срамота. 
Стидјели су се и окорели фашистички сарадници. 
Командант затвора у Пећи чудио се када је видио 
кога су му довели. 

Нас четири дјевојке. Скојевке, почеле смо да 
се прилагођавамо животу на ослобођеној територији. 
С дугачким плетеницама, по боји лица и начину 
хода није нас било тешко познати. Другови нам ни-
јесу дали да одемо у јединицу, али наш долазак на 
ослобођену територију широко је одјекнуо. Биле смо 
прве дјевојке које су скинуле фереџу и дошле у 
партизане. Сељаци испод Комова долазили су у Ан-
дријевицу да виде „буле" у партизанима. Пребацили 
су нас у Беране, гдје је била команда подручја. 

Одлазиле смо у квартове и насеља с муслиман-
ским живљем да непосредно утичемо на њихова 



опредељења. А онда смо, после упорног тражења, 
пошле у борбене јединице. 

Непријатељ је у нашем родном кра ју из злобе 
и пакости почео да шири лажне гласине да смо ви-
ђене „са трбухом до зуба" и сличне подлости. Ми 
смо достојно чували лик скојевки и партизанки. А 
када су јединице Пете пролетерске бригаде, августа 
1944. године, пошле у ослободилачки марш према 
Плаву и Гусињу, нас четири, с групом партизана из 
Гусиња, биле смо предходница. Пошто је 5. августа 
1944. године Гусиње ослобођено, нас четири одмах 
смо почеле да радимо с муслиманском омладином. 
Седам дана касније, када смо морали да напустимо 
град, више нисмо биле саме. Са нама је, поред муш-
караца, пошао већи број жена и дјевојака, Мусли-
манки из Гусиња. Поред борбене колоне, уз Комове 
се кретала и колона грађана и жена у димијама и 
шареним чаршавима. Била је то јединствена колона, 
чудна и за швабе, тукли су нас граната и хауби-
цама мислиће да смо специјални одред. Б ј е ж а л и 
су Гусињани и Плављани од разних непријатеља, 
али никад нијесу б ј ежали и према Кому и Кола-
шину. Први пут у својој историји сељаци из Кути 
и Цецуна, из Божића, Ђулића и Коњуха, нашли су 
се у истој колони с Муслиманкама из Гусиња. Први 
пут су били у једном строју. Ујединила их је К о -
мунистичка партија Југославије. Само она је то 
могла. 

Два мјесеца касније поново смо ушли у Гусиње 
и то је било његово коначно ослобођење. Готово чи-
тава омладина била је у нашим редовима. 

Дошао је новембар 1944. године. Изабрали смо 
делегате за Други конгрес уједињеног Савеза црно-
горске омладине, ко ји је требало да се одржи на 
Цетињу. У групи омладинаца из Плава и Гусиња, 
која није била малобројна за делегате је изабрано и 
нас пет муслиманских дјевојака-скојевки. 

Раздрагани делегати и конгресна атмосфера ос-
тављали су величанствен утисак. Биле смо одушев-
љене и — изгубљене. 

У тој ситуацији долази нам делегат Окружног 
комитета СКОЈ-а и к а ж е да треба да говоримо на 
Конгресу. Скаменила сам се. Зар и то од нас тра-
жите? Ми са стрепњом улазимо у салу, а сада да се 
појавимо и за говорницом. Не, ја то не могу. Али 
је делегат Окружног комитета СКОЈ-а био упоран. 

Избор је пао на Наџију Реџепагић из Плава, сес-
тру Јусуфа Реџепагића, ко ји је погинуо као секре-
тар Беранског окружног комитета СКОЈ-а. Ј у с у ф 
је говорио на Првом конгресу у Колашину, а његова 
сестра на Другом конгресу на Цетињу. Била је мла-
да. Имала је и нешто школе, другови су јој помогли 
да се припреми и она је свој задатак успјешно оба-
вила. Читава сала је аплаудирала. Ми смо се радо-
вале и плакале. 

А онда смо добиле нови задатак. На завршној 
приредби морале смо да наступимо као посебна еки-
па и да пјевамо муслиманске плаво-гусињске пјес-
ме. И то смо учиниле и сутрадан се вратиле за Гу-
сиње. 

Рат се завршио. Јединство наше омладине било је 
круна наших успеха. А онда, 1946. године, покре-
нуле смо акцију да све жене Муслиманке у Плави 
и Гусињу скину зар и фереџу. Акцију је повела 
Партија, а затим и Народни фронт. Сагласили су се 
и неки најистакнутији муслимански свештеници, 
међу којима се на јвише истицала Мула Хуље (Ху-
сеин) Реџепагић. Ж е н е су са чаршавима на глави, 
масовно изишле на митинг. На балкону је стајала 
њихова представница Ема, ма јка Џафера Никоче-
вића. Скинула је она прва чаршав, а онда је настало 
опште весеље, радост и грљење. Жене, Муслиманке 
Плава и Гусиња, скинуле су тада зар и фереџу, го-
дину дана прије закона, или како је писао наш поз-
нати пјесник и приповедчч Душан Костић, прије 
него у Сарајеву и Мостару, прије него у Скопљу и 
Пљевљима. 

ЏЕВАХИРА—ЏЕВА МЕМИЋ 

ШАМСИЈА БРАНИ ЧАСТ И 
ПРИЈАТЕЉЕ 

Било је то јула 1941. године. У Црној Гори уста-
нак у највећем јеку. Плав и Гусиње били су окупи-
рали не само Италијани већ и велики број наору-
ж а н и х група и појединаца, слугу окупатора који су 
по наговору и уз одобрење окупатора, почели да 
врше терор над црногорским живљем у Гусињу. 

Када су наоружане и подивљале банде почеле да 
убија ју припаднике црногорске националности, упа-
да јући у њихове куће, велики број Муслимана Гу-
сиња узео је у заштиту своје комшије и пријатеље 
и склањао их у своје домове да би им спасао живот. 
Неки у томе нијееу успјели, али највећи број поро-
дица је спасен. 

Био сам тада још дијете, али ми је догађај који 
се одиграо на прагу мог родног дома остао дубоко 
урезан у сјећању. 

У нашу кућу била се смјестила породица Ане 
Куча, комшије и пријатеља. Оца нисмо више имали, 
а најстарији брат Мустафа, као комуниста, већ је 
био отишао у НОБ, па смо у дому били нас три бра-
та и наша ма јка Шамсија, она никада у животу 

није имала оружја у рукама, а требало је заштитити 
пријатеље. 

Изненада су се, сурово и дивљачки отворила, 
авлијска врата и у двориште је ушло десетак до 
зуба наоружаних бандита. Усплахирени и бијесни 
стали су кра ј бунара и захтијевали да им се изручи 
црногорска породица. Настао је тајац. Та ј мучни 
призор прекинула је моја ма јка која је тада имала 
нешто више од 40 година. Узела је од Блага двије 
крагујевачке бомбе, отворила их, те са нама тро-
јицом малолетне дјеце сишла низ дрвено стубиште 
и стала на кућни праг. Како је у дјетињству ж и в -
јела у Косовској Митровици, знала је албански и 
на том језику рекла : 

„ЈА САМ САМОХРАНА ЖЕНА, МУЖА НЕ-
МАМ, ДЈЕВЕРА НЕМАМ, ПЛЕМЕНА НЕМАМ, 
ИМАМ ТРОЈЕ МАЛОЉЕТНЕ ДЈЕЦЕ, А НЕМАМ КО 
ДА МЕ УЗМЕ У ЗАШТИТУ, ОБРАЗ МИ УЗЕТИ 
НЕЋЕТЕ, НИТИ ЋЕТЕ ОПОГАНИТИ ОВАЈ ДОМ, 
АКО СЕ ПРИМАКНЕТЕ ОВОМ, ПРАГУ, БАЦИЋУ 
БОМБЕ И ДИЋИ У ХАВУ СВЕ, И ДЈЕЦУ, И ДОМ 
И ВАС". 

Наоружани бандити су се погледали. Били су из-
ненађени оваквим дочеком моје мајке, која је од-
важно, с нама тројицом, стајала на кућном прагу и 



није оком трепнула. Схватили су да је она спремна 
на све, схватили су да могу погинути од жене . Окре-
нули су леђа и покуњени напустили кућно дво-
риште. 

У ш л и смо натраг у к у ћ у и пали једни другима 
у загрљај , љубили се и п л а к а л и од радости. Тако 

су спашени ж и в о т и једне породице. Тако је спашена 
част једног дома. Тако сам ја као дијете, стицајем 
околности, у оне мрачне дане дожив јео и једну ве -
л и к у радост. 

АХМЕД МЕМИЋ. 

ПО КИШИ И СТУДЕНИ 

Родом сам из Гусиња. К р а ј е м 1943. године требало 
је да однесем неку пошту за батаљон скадарски, 
ко ји се налазио у селу Вусању, у засеок Жеровнице . 
Са мном је био тада Сали Ш у ј а к , успут нас је срео 
један чини ми се да се звао П у љ е ц Х и м а , иначе око-
рели вулнетар. Он је ч а к и покушао да нас спречи 
у томе и пријетио нам је да ће нас ликвидирати . 
Међутим ту су се н а ш л и неки Гусињани, тако да су 
нас узели у заштиту и ми смо однели пошту. То је 
било новембра месеца 1943. године. Тамо смо се з а -
држали , ј ер је претила опасност да нас успут не 
ликвидира ју . У том батаљону је био Ц а ф е р Никоче-
вић, онда Ј у с у ф Реџепагић, затим Осман Ч е к и ћ и 
сигурно ј о ш њ и х других, али знам да смо ту остали 
десетину или петнаест дана. Неколико дана ништа 
од хране нисмо добијали, а у тој згради је било 
нешто од тикава , ко је су ч а к и промрзле биле, а л и 
смо ми то ипак јели. 

К а д је батаљон добио наређење за покрет, добили 
смо по неколико клипова кукуруза , к о ј и ни је био 
ни куван, онако ж и в , и с обзиром да смо били и з -
гладнијели, то нам је била храна, ј ер је требало 
прећи преко Бора Радончића и послије се спустили 
у Череме. Даље смо и ш л и за Драгобију, онда за 
Малесију , то је т р а ј а л о неколико дана. Б и л о је ј а к о 
тешко нарочито кроз Малесију . Јесен је била и 
зима, к и ш е су. падале . Послије одлуке старешине 
села, да приме батаљон или неку групу партизана, 
распоређивали би нас по кућама. Свугде у Малесији 
углавном је била храна истоветна, пасуљ без меса 
за вечеру, у тим одајама се ни је ложило, а ми смо 
увек били покисли. Тако смо прозебли можда 15 
или 20 дана. Док смо били ј о ш у Жероницама дошао 
је ј едан курир из Македоније , рекоше да је лични 
курир друга Темпа и да носи пошту за Главни штаб 
Црне Горе и, даље, за Главни штаб Народноослобо-
дилачке во јске Југославије . Он је на себи имао ј ед -
не високе енглеске ципеле и друг Ј у с у ф је пред-
ложио да му ја дам опанке, с обзиром да је требало 
да се пробије кроз заседе нечујно. У замену, ја 

сам добио те ципеле, к о ј е су ми касни је биле доб-
родошле. 

Године 1941. нашао сам се у Косовској Митро-
вици. Тамо је било в и ш е интелектуалаца из П л а в а и 
Гусине. Неки су пошли к о ј и су били на матури, 
као и ја, да п о л а ж у матуру прво у Пећи, па пошто 
је било завршено полагање, пођу у Приштину, тамо 
се н и ј е могло, па смо отишли у Митровицу. Тамо 
смо се з а д р ж а л и и радили су скоро сви. Ја сам са 
Ибрахимом Реџепагићем радио у Среском суду једно 
време, све док ни је дошао Ибрахим Ганић, ко ји је 
изнео на једном састанку да по директиви треба да 
се сви вратимо у родно место и да радимо. На том 
састанку, Ј у с у ф Реџепагић, Б а ј р а м Метовић, Ибра-
хим Ганић, Ибрахим Реџепагић и ја р е к л и смо да 
ћемо се вратити. И прва група је пошла. Они су 
били старији, знало се да су комунисти и организо-
вани, били су откривени и затворени а после и ин-
тернирани за Тирану. Ја и Ибрахим смо пошли после 
неколико дана, и с обзиром да смо ми били мање 
познати усп јели смо да се пребацимо за Плав, од-
носно Гусиње. То је било чини ми се новембра ме-
сеца 1941. године. Од тада је и већина омладгЈцаца-
интелектуалаца радили смо у Гусињу по директиви 
и организовано оно што се постављало преко ско-
јевске организације . 

К а с н и ј е 1943., преко зиме и лета, врло често се 
одржавала веза са Пећи. Сећам се да сам ја неко-
лико пута ишао пешице са К и р а ј џ и ј а м а до Пећи, 
веза нам је била Салих Хоџа, он је имао к у ћ у в и ш е 
једне џамије, први пут кад сам пошао за ј едно сам 
отишао са Брахом Омерагићем, јер је он често пре -
носио жито за Гусиње. Лозинка је била: „Долазим 
са Охридског језера", Онда нас је Салих примао, 
дали бисмо му пошту к о ј у смо носили, морали би 
онда да сачекамо неколико дана да поново добијемо 
одговор и одређену пошту и да је вратимо поново за 
Црну Гору. Те матери јале смо обично стављали у 
жито, у вреће, да нам не би пронашли Итали јани , 
вулентери, а касни је и Н е м ц и . . . 

ХУСО ОМЕРАГИЋ 

ЦРВЕНА ПРВОМАЈСКА ЗАСТАВА 

Тешко је сетити се свих акци ја ко је је П а р т и ј а 
организовала на подруч ју општине Гусиње. Ј едан 
број интелектуалаца — Муслимана и Црногораца, 
ко ји су били у Скопљу, Београду и Сарајеву, оку-
пио је велики број омладинаца из радничких и се-
љ а ч к и х породица. Тако је т а ј покрет из дана у дан 
растао. Б и л о је п о к у ш а ј а са стране четничке и са 
друге стране Муслимана и Албанаца, ко ји су хтели 
да поставе ј а з између Црногораца, с једне, и Мусли-
мана и Албанаца, с друге стране. Но, постепеним 
утицајем Партије , та се ф а м а разбила. Грађани Гу-

сиња и сељаци су видели да П а р т и ј а стварно води 
правилну политику, они су се определили за иде је 
Комунистичке парти је Југославије . Послије тога 
формиран је ј едан партизански вод у к у ћ и Реџепа 
Мулића и Шабана Шаиновића , ту је формиран први 
вод на подручју Гусиња. Сећам се као мали 1941. 
када су овде под утица јем П а р т и ј е и скојевске орга-
низаци је организоване демонстрације, да се не плаћа 
десетак окупатору. Ове демонстрације су и ш л е кроз 
читав град и њихова парола била је да ни један гра-
ђанин не треба да плаћа десетак и порез окупатору. 
Мени је и остао у сећању 1. м а ј 1943. године. Под 
воћством скојевске организације, ко ја је била вео-



ма активна и имала неколико група, па и под ф е -
реџом Муслиманки, на Гребену се вила црвена зас-
тава, а на сваком кораку су 1. ма ја биле излепљене 
плакате, и то баш на кућама оних који су били 
национал-шовинисти. 

Септембра месеца 1943. године, под водством Џа-
фера Никочевића, ској евска организација и остале 
прогресивне снаге, добиле су задатак да нападну 
италијанску касарну. Том приликом је било 20 или 
30 што рањених што мртвих. То је било мислим, 8. 
септембра 1943. године. Послије тога формиран је 
Плаво-Гусињски батаљон. Командант је био Салих 
Радончић а комесар Ј у с у ф Реџепагић. Послије од-
ласка у Цецуне, у једној борби рањен је Исак Ла-
личић. Овај батаљон није дуго егзистирао као бор-
бена формација , на територији Васојевића, већ је 
одлуком среског комитета К П Ј Андријевице враћен 
на територију Плава и Гусиња, са задатком да се 
повеже са батаљоном Барјамцури који је оперисао 
јужно од Плава и Гусиња. 

Послије капитулације Италије на подручју Плава 
и Гусиња долазе њемачке окупационе снаге. Међу 
њима су били Черкези — Руси, ко ји су из зароб-
љеништва ступили у њемачку војску. Срески коми-
тет дао је у задатак комунистима Гусиња да се по-
вежу са Черкезима и резултат тога је био тај да су 
њих око четрдесет пошли у партизане. 

Због јачања оружаних снага НОП-а на терито-
рији Плава и Гусиња, окупатор је предузео драс-
тичне репресалије. Око 80 чланова породица са 
подручја Гусиња интернирано је за Пећ а касније 
за Исток, гдје су остали све до ослобођења земље. 
Међу тим породицама налазила се породица Реџа 
А. Хота, Суља Шујака , Меда Чекића, Меда Радон-
чића, Амира Омерагића, Маље Фератовић и других. 

Поред предузетих репресалија, њемачка окупа-
циона команда, да би паралисала НОП, наредила је 

да се сви омладинци способни за војску јаве ко-
манди ради укључивања у СС јединице. Захваљу-
јући раду чланова К П Ј и СКОЈ-а један већи број 
омладинаца је спријечен да не ступи у њемачке 
СС јединице, већ у партизане. Један број омладинаца 
је отишао за Пећ и ступио у њемачке јединице. Неки 
од њих су пребјегли у партизане и са собом донијели 
оружје. 

Ово је период ј ачања рада Партије и НОП-а. У 
том периоду формиран је један актив СКОЈ-а од 
Муслиманки које су носиле фереџу. 

Послије погибије Бећа, Јусуфа, Воја, Аља, и Џа-
фера, организован је збијег у коме су се по први 
пут у историји нашли заједно и на окупу Мусли-
мани, Црногорци и Албанци и то на територији Ва-
сојевића. Када се зна историја односа у погранич-
ним крајевима Црногораца, Муслимана и Албанаца, 
ово је био један велики успјех на платформи брат-
ства и јединства. То је могла да оствари само Пар-
тија, онаква каква је била, односно комунисти среза 
андријевичког. 

Постојало је доста база на територији Гусиња и 
околних села; у Крушеву, Драгијама, Дољи, Досуђу, 
Грнчару итд. 

Преко Гусиња ишле су везе, од октобра 1943. го-
дине, ка Албанији и Космету. Комунисти Гусиња и 
симпатизери превели су неколико делегација ка 
Албанији односно Космету и обратно. Са територије 
Гусиња у НОБ-и погинуло је око 53 борца а било 
је и око 30 жртава фашистичког терора. Обзиром 
на ситуацију и односе какви су били прије рата пре-
ма муслиманском становништву, К П Ј је успјела да 
од 1943. године развије и оснажи НОП на територији 
Гусиња и да народ од тог периода дадне солидан 
допринос НОП-у. 

ШУЋ.О ИБРАХИМАГИЋ 

ПОШТА У ЗАТВОРУ 

Ја сам почела да радим за Покрет 1941. и 1942. 
уз брата Саљу Шујака . Тада је било тешко да се 
ради, нарочито код нас Муслиманки. Била сам у 
СКОЈ-у друга по реду која је ту под фереџом сту-
пила, и то од 1942. године. Биле су још Надира Ђур-
ковић, Фадила Ђурковић, ЈБуљка Хот, Емира Б а -
лић, Муна Радончић, Фата Омерагић, Пашка Стој-
ковић, Дика Чекић, Секуловић Деса. Секретар ми 
је био за неко време Џ а ф е р Никочевић, а затим 
Амир Омерагић. Знам да су неких 25 фамилија биле 
затворене. Била сам и ја затворена фебруара 1944. 

и остала сам шест месеци у Истоку. Онда су ме хап-
сили Немци, а касније су ме пуштали јер су биле 
интервенције пријатеља. Затварали су и мушкарце и 
жене, све у једну кућу. Имали смо стражара и нис-
мо смели никуд да се крећемо шест мјесеци. Писмо 
нам је доносио Хајро Омерагић, имали смо везу, 
доносио је пошту. У логору су били активни: Реџо 
Хот, Нуро Пировић, Асан Пировић, Салих Хот, Исо 
Љуцевић, Кима Пировић, Баља Хот, Пемба Нико-
чевић, Ема Ферхатовић, Сума Шујак , Муна Шујак , 
Паша Хот. Имало је још доста, многе сам забора-
вила. 

МУНА РАДОНЧИЋ 

КОНГРЕС УСАО ЦРНЕ ГОРЕ И БОКЕ 

У јесен 1944. године налазио сам се у Петој црно-
горској пролетерској бригади на дужности коман-
дира вода у Првој чети Трећег батаљона. 

Новембра месеца бригада је водила борбу око Ти-
тограда на Вељем брду и око Биоча. Затим добија 
задатак да изврши покрет долином Мораче, преко 
манастира Мораче, Колашина, Матешева и Ветер-
ника, и да спречи продор немачких колона које су 
се из Албаније повлачиле преко Титограда и Кола-

шина за Сарајево. У овим борбама мој вод је имао 
улогу бомбашке јединице у оквиру батаљона. 

Између 15 и 20 новембра 1944. године јединице 
бригаде су стигле у реон Колашина. Истога дана 
када смо стигли у Колашин позвао ме комесар чете 
друг Пеко Одаловић и саопштио ми да рам још са 
два друга изабран за делегата Конгреса УСАО Црне 
Горе и Боке, који ће се одржати на Цетињу. Колико 
се сећам, Конгрес је одржан у времену између 20. 
и 25. новемба 1944. године, када је Цетиње већ било 
ослобођено од окупатора. Истовремено када ми је 



друг Одаловић саопштио да сам одређен за делегата 
Конгреса, саопштио ми је још једну радосну вест: 
постао сам члан Комунистичке партије Југославије. 
Тај дан ми је остао у дубоком сећашу, јер је то било 
за мене највеће признање које може добити један 
борац пролетерске бригаде. Имајући у виду да сам 
био млад (21. год.) то сам се осећао врло срећним и 
поносним што ћу представљати борце Пете проле-
терске бригаде на Конгресу омладине Црне Горе. То 
је било уједно и признање мом воду који је током 
протеклих борби постигао низ победа над Немцима и 
четницима. 

Истог дана када ми је то саопштио комесар, по-
шао сам на пут са још два друга, ко ји су били де-
легати, и стигли смо на Цетиње, мислим, 21. или 
22. новембра. 

Срдачаи дочек варода и омладине 

Од Колашина преко Вратла и К р њ е Јеле до 
Шавника ишли смо пешке. У Шавнику нам је дат 
камион, Шесте бригаде, којим смо се превезли до 
Рисна преко Никшића и Грахова, од Рисна до Ко-
тора бродом, а затим камионом до Цетиња. На путу 
од Колашина до Цетиња народ и омладина су нам 
чим би сазнали да пролазе делегати Пете проле-
терске бригаде, приређивали срдачне дочеке и нас-
тојали да се у њиховој средини осећамо што пријат-
није. Истовремено су изражавали и поздрав Кон-
гресу. По доласку на Цетиње омладина и грађани 
Цетиња организовали су нам величанствен дочек. 
Град је био окићен заставама и разним паролама, 
спреман да нам омогући нормалан и свечан рад 
Конгреса. Код грађана Цетиња осећало се задовољ-
ство и велика жеља да и остали кра јеви наше напа-
ћене домовине буду што пре ослобођени. Свим деле-
гатима и гостима Цетињани су приредили срдачну 
добродошлицу и организовали врло срдачан дочек. 

На сваком кораку су се осећале симпатије према 
борцима из јединица НОВЈ. 

Посебно ми је остало у сећању да је међу деле-
гатима било доста младића и девојака врло младих, 
чак и испод 15 година. На конгресу је био велики 
број младих бораца из НОВЈ, јер су они били нео-
бично храбри и врло одани борци, па им је и овим 
путем посебно дато признање. Конгрес је поздравила 
једна омладинка из Србије не сећам се имена и из-
међу осталог, изнела да је омладина Србије прику-
пила око 30 вагона жита и других намирница за 
напаћени црногорски народ. Ова другарица је под-
вукла и значај братства и јединства наших народа, 
а затим је осудила издајнике српског народа на челу 
са Дражом Михајловићем. 

Конгрес је у својим закључцима једногласно ус-
војио задатке целокупне омладине Црне Горе за 
даљи рад на вођењу борбе за ослобођење свих де-
лова Југославије, а по завршетку рата, рад на об-
нови и изградњи наше земље за сретнију и бољу 
будућност свих народа Југославије. Посебно исти-
чем да је на Конгресу сваки делегат изражавао 
спремност да чува братство и јединство, равноправ-
ност свих народа и народности који живе у Југо-
славији. 

По завршетку рада Конгреса пут нас је водио 
у јединице и на терен. По доласку у јединицу, од-
мах смо организовали одржавање састанака са свим 
борцима где смо пренели своје утиске и постављене 
задатке, које је Конгрес донео. Сви борци су свесрд-
но прихватили закључке Конгреса, а нас делегате 
су поново примили у јединице са посебном пажњом 
и одушевљењем, са жељом да што више сазнају о 
раду Конгреса и његовим задацима које је донео. 

На жалост време је учинило своје те се не сећам 
имена других делегата из бригаде са којима сам био 
на Конгресу, јер по повратку наша бригада је од-
маршовала под борбом за ослобођење Сарајева и 
других делова Југославије. 

ПАВИЋ ЂУКИЋ 

САМ ПРОТИВ ЧЕТЕ НЕПРИЈАТЕЉА 

Мој брат Јусуф Реџепагић је другарима на јед-
ној од приредби прије рата упутио следеће писмо: 

„Другови, у име плавских омладинаца поздрав-
љамо вас и желимо вам успех у будућем раду. Нека 
резултат тога рада буде јединство омладине. Нека 
то јединетво три јумфује још једном над онима који 
гаје наду да га разбију. Послужимо се и њиме у 
борби за мир, братство, слободу, правду и бољи и 
срећнији живот свих народа. Таквим радом ћемо 
најбоље послужити интересима омладине и свих на-
рода". 

Ово Јусуф пише после приредбе у Баљу. Он чес-
тита омладини Гусиња која је дошла да да је при-
редбу у Плаву, и поздравља их овим путем. 

Ово ми је н а ј д р а ж а успомена његова. Нема ни-
каквог датума, али карактерише кроз ово неколико 
реченица сав онај наш покрет, оне наше идеје, ње-
гову личност и све оно за шта се Јусуф борио и 
за шта су се сви борили, што је била полазна основа 
за све нас. 

Тада сам била још млада, имала сам 15 година 
и учила сам у Пећи четврти разред гимназије, а пре 
тога три сам завршила у Скопљу. 

Јусуф је учио у Великој Медреси, са Рифатом 
Бурџевићем, Бећом Башићем, и другима. Сећам се, 
као млада, када нам је причао о штрајковима, о томе 
како су се борили против оних професора који су 
иступили као реакционари, против оних ученика 
који уносе непријатељство међу омладину. То је 
била медреса краља Александра и власт је то посеб-
но контролисала. Сећам се и да ми је причао да су 
они једном копљима, која су употребљавали за в е ж -
бе фискултуре, напали њихове реакционарне про-
фесоре. Да би ми представио какав треба да буде 
лик комунисте, објашњавао је да, ма где било да 
пође, ако је без стана, новца, одела, обуће, . . . , да 
ће се ту наћи комуниста који ће му помоћи. То је 
на мене оставило врло снажан утисак. На једноста-
ван начин ми је дочарао како треба да буду везани 
један за другога сви чланови Партије. 

Пред саму капитулацију Италије, долазио је 
кући увече кришом, јављао нам се бацањем камен-
чића у стакло. Ми смо одмах знали ко је. Он нам 
је баш тих дана причао да ће ускоро бити капиту-
лација Италије. До тога је дошло после два дана. 
Мој отац је за то сазнао у вароши. Ј у с у ф је истог 
часа написао писмо, као позив онима који су се 
задесили у Плаву. Описао је да је последњи час 



да се узму пушке у руке и не дозволи Италијанима 
да изађу наоружани из Плава и однесу сав во.јни 
материјал. Нико се није јавио од оних којима је пос-
лао позиве. 

Кад су Италијани кренули низ Омерагића маха-
лу, ја сам одмах потрчала и јавила му то, а он је 
кренуо сам, и изишао пред њих. Ка њему су се 
окренули пушкомитраљези италијанских војника. 
Смака Реџепагић, доле, на улици, приметио га је, 
схватио његову намјеру и викнуо му: „Не, брате, 
погинућеш!". Он се онда предомислио, па се, пошто 
је цијела породица била ту, уз њега, вратио кући и 
изашао на други излаз, па преко њива, опет пошао у 
сусрет Италијанима. За њим сам пошла и ја. Имао 
је петокраку и ша јкачу на глави. Како сам ја ишла 
за њим, а он је јурио колико може, окренуо се и 
рекао: „Наџијо, брзо да се вратиш кући". Нисам 
хт јела да се вратим, он је и даље журио и кад смо 
прошли низ Шахмановића махалу, зауставио се и 
рекао: „Кад си ти са мном, мене ће препознати, па 
може неко да пуца у мене. Овако, кад ти ниси са 
мном, не зна се ни ко сам ни шта сам." На тај на-
чио је хтео мене да удаљи. Вратила сам се кући и 
само сам чекала кад ће се пуцањ огласити. Запу-
цале су пушке, и ја сам преко махале отишла право 
доље, где сам нашла чету Италијана на улици. Били 
су сви без оружја , Јусуфа сам затекла са рукама 
пуним пиштоља. Кад сам се ја појавила мени је 
дао све пиштоље и рекао: „Секо, ову колону мазги 
отерај право у Сјеницу". То је била наша парти-
занска база. Ја сам с оним мазгама отишла до града, 
до наших кућа, оставила оне пиштоље, а од мог 
брата од стрица Мурата Реџепагића, затражила да 
одведе горе ове мазге. 

У Албанији кад је мој брат Ј у с у ф био у затвору, 
неки од наших другова су били осуђени на смрт. 
Требало је тих дана да буде стрељање. А пошто је 
Ј у с у ф знао да ће се ургирати свим силама да се он 
спаси, да ће од стране мога оца, бити положен но-
вац за њихов спас, он је једном другу осуђеном 
на смрт, рекао да се кад прочитају име Јусуфа 
Реџепагића, да се он јави уместо њега и да изађе. 
Кад су прочитали име Јусуфа Реџепагића, нека 
купи ствари и нека иде, овај друг, који је осуђен 
на смрт, грлио се редом са свим друговима, од Ју -
суфа се на јтеже одвојио јер му је он поклонио ж и -
вот. Ј у с у ф нам, кад је дошао из затвора, никад о 
томе није рекао. То је после испричао неко ко је био 
у Албанији, са Јусуфом у затвору. 

Знам да је с њим у затвору још био Бећо Башић, 
а од живих мислим Предраг Ајтић. Мени Јусуф није 
никад дозвољавао да идем на слободну територију. 
То је била ж е љ а свих нас који смо радили у поза-
дини. Говорио ми је: „Ти си нам потребна овде, ти 
много више можеш да нам учиниш на терену, на 
неослобођеној територији, него што нам можеш по-
моћи тамо." Свако писмо завршавао је овим речима, 
у сваком је постојао понеки задатак који је он ди-
ректно постављао или преко некога који је требало 
ту да дође на састанак са мном. Он је свако писмо 
завршавао: „Твоја оданост према Партији огледаће 
се у извршењу овог задатка". Или: „Ако достојно 
извршиш овај задатак, пребацићемо те на слободну 
територију". И кад је он погинуо, сутрадан сам ја 
без обзира што нисмо знали ни где се налази парти-
занска база, кренула према Албанији. Нама је је-
дини излаз био тамо, јер су нам отуд долазили и 
курири, тамо се налазио Фадиљ Хоџа, штаб косов-

ски тамо је био. И баш тих дана кад су курири 
долазили ми, онако из радозналости питали смо: 
где су партизани, где је штаб партизански, где се 
сада налази. И по тој причи курира ми смо се у том 
правцу упутили. Овамо је пролаз био скроз затво-
рен. Ту смо биле Хаснија Реџепагић, Васвија Реџе-
пагић, Смаил Реџепагић, и ја. 

Са партизанима смо се одмах повезали у Алба-
нији. Са нама је дошао један партизан из Алба-
није, Мехмед Бермон, који је тада имао своје у 
селу близу Јесенице. Он је имао везу и са нашим 
партизанима, долазио је ту у базу више пута. И са 
њим смо се случајно повезали. Та наша база била 
је близу његове стрине. Питали смо да ли је он ту. 
К а ж е : јесте, он иде за Албанију. И ми смо право с 
њим отишли. Он нас је одвео у штаб код Фадиљ 
Хоџе. Ти другови су о нама знали све, добро су 
познавали Јусуфа, ту је био Џевдет Хамза, Џавид 
Нимани, Фадиљ Хоџа. Тамо сам остала три мјеееца. 
После тога Милош Џудовић који је био командант 
мјеста, не он је био комесар, а мој отац је био ко-
мандант мјеста, послали су Фадиљу писмо. Чини 
ми се да је Милош послао писмо Фадиљу, јер нико 
није остао да ради са омладином и са женама ту на 
терену Плава. Упутили су писмо Фадиљу да тражи 
нас. И он је рекао: „Другарице Наџија, ево, добили 
смо писмо од Милоша Џудовића, (можда се Милош 
тога и не сећа), и потребна си да идеш у Плав. Тамо 
нема ко да ради ни са омладином ни са женама. 
Нигде никога нема и треба да се вратиш натраг". 

Наше партизанске јединке које су тада деловале 
у Плаву имале су базу у Јесеницама. Моја стрина 
Баља Реџепагић им је била као мајка . Држала их 
је, чувала, неговала. Била је и храбра жена, није 
се ничега плашила што је у то време било врло 
важно. Била је слободна да и ноћу и дању однесе 
и храну и код ње се крио и Мирко Крџић. Радојица 
Шошкић, Бећо Башић, Ј у с у ф Реџепагић, Хајро 
Шахмановић, Ибрахим и сви остали ту код ње нала-
зили су вруће огњиште. Она је била свесрдно уз 
покрет, без обзира што није имала одраслих синова 
и кћерки, па да се к а ж е да је везана уз нас са те 
стране. Она је била ипак стрина и Јусуфа и Ибра-
хима и њихов утицај је био велики на њу. 

Да се вратимо опет, на Јусуфову акцију против 
Италијана. Јусуф је успио да разоружа цијелу та-
лијанску чету тако, што је изашао у један ров којег 
су Италијани направили пред Лимски сами мост и 
ту их је, где је уско грло, сачекао. Пошто је знао 
неколико талијанских ријечи позвао их је на пре-
дају. Међутим, војници су сви одмах скочили у 
кукуруз, један официр је остао на путу. Он је онда 
позивао да се предају под условом да сви положе 
оружје на пут, а да се пребаце поново у њихову 
команду. Успротивио се једино официр и окренуо 
пушкомитраљез према Јусуфу и почео да пуца. Ју -
суф је тада на италијанском позвао војнике да они 
сами разоружају официра. Како је даље било — 
не знам. Само знам да му је успело да их разоружа. 

У кући су штампани леци поп^то смо имали своје 
писаће машине и латиницом и ћирилицом. Ту је био 
сакривен и материјал, ту је била сакривена и марк-
систичка литература коју је он за собом донио. 

НАЏИЈА ВОДОПИЋ 



ПОУКА РАЊЕНОГ КОМЕСАРА 

Јусуф Реџепагић је био од првих дана активан 
радник СКОЈ-а, и то од дана кад је био у средњој 
школи у Великој Медреси па после на пољопри-
вредном факултету у Београду. Активизирао се од 
првог дана устанка, тј. од 13. јула, одавде је прешао 
у Црну Гору. 

Касније Јусуф је био омладински руководилац 
на подручју Плава и Гусиња, а касније је по задатку 
прешао за руководиоца Окружног комитета СКОЈ-а 
за Колашин. Сјећам се једног детаља када су били 
на скупу у кући Јусуфовој Мустафа Мемић, Аљо 
Хот, и остали разговарало се и Мустафа му је ре-
као: „Ево га, иде Мула Хуље по нас". К а ж е : „Нека 
га, нека дође, ми ћемо њему пренети све ове задатке 
што треба да изврши, и он ће то прихватити и пре-
нети тако како то буде требало". Имао је поверење 
у људе и они су га слушали. 

Сјећам се 1944. године био сам са покојним Хив-
зом горе у Јасеницу у месту званом Тумби нађемо 
Бећа, Јусуфа и остале другове. Покојни Хивзо је 
рекао: „Бећо, зашто сте дошли да погинете?". Бећо 
је одједанпут рекао: „Нисмо дошли да погинемо, 
него да покажемо прави пут људима". 

Ту новембра 1943. године Јусуф је био са Мус-
тафом Мемићем и осталим партизанима у нашој 
кући. Кад је пукла пушка у Плаву, а Ибрахима ра-
нили вулнетари, узели су га Плављани, довели у 
кућу Хилма Перовића. Ту је био два дана. 

Ибрахим је лежао у кревету и онако у агонији, 
добио је био тровање, ништа није знао за себе, они 
су му испричали: „Победа је наша, ми идемо напри-
јед". А он к а ж е : „Ви се спасавајте, и ја идем даље". 

Тих дана кад је Ибрахим погинуо, био је поли-
тички руководилац на овом подручју, у ствари ко-
месар Плавогусињског батаљона. 

МАХМУТ РЕЏЕПАГИЋ 

ИСЦЕПАНИ КУКАСТИ КРСТ 

Једног априлског дана 1943. године, испод пла-
нине Зелетина, код села Цецуна, на захтјев Љуба 
и Вида Шошкића, морао сам да напустим своју пар-
тизанску чету и да кренем за Плав. Тако је морало 
бити, јер сам био потпуно глув од своје седме го-
дине. 

То није било први пут да напуштам чету. И ра-
вије, кад би моја глувоћа, због опасности у којој 
бисмо се нашли, могла довести у опасност читаву 
јединицу, Љубо би ме отпремио: 

— Надам се — к а ж е ми — да ће ово бити пос-
ледњи пут. Доћи ћеш поново, можда с Бећом Б а -
шићем и његовим друговима плавогусињским ко-
мунистима, јер је ситуација и на источном фронту 
и код нас у Југославији добра, свуда смо у офан-
зиви, свуда напредујемо. 

Поучен ранијим искуством, рекао сам само: 
— Добро, одлазим, — А тешко ми је било јер 

сам се за комунисте одлучно везао и они ме прихва-
тили, мене ратног избјеглицу и усамљеног човека. 

Знао сам да на путу морам пазити на сваки ко-
рак, па сам у Плав стигао као у туђ град, иако ми 
је то завичај , где ме сви познају. 

Уточиште сам нашао у породици своје сестре од 
стрица, Вуке Новичевић, чији је муж Милорад стра-
дао од фашиста и балиста у Устанку против оку-
патора 1941. године, када је изведен на Плавско 
гробље и стрељан. Фашистички окупатор је свом 
онагом радио на томе да се, уз помоћ плаћеника Ри-
за Феровића, Плављани, из религиозно-верских раз -
лика, почну узајамно да истребљују. 

Вука је знала да радим за партизане, морала је 
због таквог госта стрепјети за себе и своју многу 
децу, али су рођачка веза, традиција и гостоприм-
ство били јачи. 

Уза се сам имао легитимацију и пропусницу да 
се слободно могу кретати по Плаву. Та документа, 
која су ми много помогла, дао ми је лично Авдо 
Авдић, тадашњи председник општине села Р ж а -
нице. 

У Плаву сам често размишљао како да без пос-
љедица изведем неку акцију против окупатора, јер 

ако би ме открили, страдала би и Вука са својом 
дјецом. 

Једног дана указала ми се прилика. Кад сам 
ушао у кафану Милића Дашића, која се налазила 
у приземљу куће Вукоте Цудовића, тада на јвеће 
куће у Плаву, опазио сам на зиду, изнад радија, тек 
истакнуту немачку заставу са кукастим крстом. Ис-
користио сам тренутак одсуства особља и стргао је 
са зида, па стрпао у џеп. 

Није прошло више од пола сата од тог догађаја, 
а ја сам се са заставом у џепу поново нашао пред 
истом кафаном. Ушао и видјео да опет нема никога, 
па се попео на столицу и са зида скинуо пароле 
које су позивале грађане да се ј авља ју на источни 
фронт и да се, заједно са „ослободиоцима, Хитлеро-
вом побједоносном војском, боре против црвене не-
мани, која је на издисају". Брзо сам згужвао та ј 
папир и гурнуо га у шпорет, који је био постављен 
уза зид, па наставио да скидам остале пароле. 

Тада ме спази један млађи Медуњанин, коме сам 
име заборавио, па позва пандура. Овај ме ухапси и 
поведе право у затвор на четвртом спрату исте 
куће. Рамо, да тако назовем пандура, закључа врата 
и ја остадох с њемачком заставом у џепу и петокра-
ком скривеном у капи. 

Прво сам се морао опростити од петокраке. Онда 
сам на ситне комаде исцепкао хитлеровску заставу, 
па их бацио кроз прозор на кров. 

Добро сам учинио јер Рамо убрзо дође, узе ми 
ша јкачу и капут, па их однесе. Вратио ми их је, ј е р 
приликом претреса у њима ништа није нађено. 

Онда ме поведе у нужник, а ја га при повратку 
замолих да ме пусти да уђем у једну општинску 
канцеларију, ту у истој згради, да би упитао шта 
ће самном бити. Рамо пристаде и ја се нађох пред 
Смаиљом Бандером, бившим комшијом мога оца. 
Љубазно ме је примио, позвао да сједнем и понудио 
цигаретом. 

Испричао сам му све што сам учинио и рекао да 
је ово подједнако и његова и моја земља, коју за -
једнички треба да бранимо од окупатора и уљеза. 

•— Немој тако да говориш, Перо, опасно је — 
рече ми он. Да те ко други чује, страдао би. Тебе 
су Италијани од нас већ тражили, али ми те нијесмо 
дали, већ смо се изговорили да нијеси ти та ј којег 



траже. Рекли смо да је та ј побегао у шуму, а да 
си ти затворен због тога што си се у, пијанству, а уз 
то глувонем, па и „луд", с некима тукао. 

Причекај мало, пусти ћемо те кроз два три дана, 
али ћути и буди стрпљив. 

Провео сам у затвору четири дана, а петог увече 
опазим светло иза врата. КаД се отворише, угледам 
читаву дружину студената из Плава и Пећи, с Ну-
маном Реџепагићем. Нуман к а ж е да сам ослобођен 
и да могу да изађем из затвора. За једно с њима 
сишао сам низа степенице. Ту ме је Нуман мало за-
држао да би ме посаветовао, док је неко отишао у 
к а ф а н у и донијео ми чашу ракије. Тих сам наздра-
вио свима са „Хвала вам и живео Тито". Оћутали 
су поздрав и рекли ми да не идем главном улицом, 
већ право према ријеци, па преко Главица у шуму 
друговима, партизанима, и да их поздравим. Дода-

доше још: ако ме на путу Плављани сретну и пи-
тају да ли сам пуштен из затвора да кажем јесам, и 
да идем мирно и нормално, а не да трчим, јер би 
ко могао помислити да бежим па и припуцати. 

Како су ме саветовали тако сам и учинио. У путу 
до Главице сретао сам се са доста Плављана који 
су ме познавали и питали: 

— Јеси ли пуштен, Перо? 
Одговорио сам „јесам". 
На то су сви узвраћали: 
— О, богу хвала, богу хвала! 

Стара веза била је стална веза и ја сам брзо 
нашао своје другове — партизане. 

ПЕТАР ЂУРИЧАНИН 

ЦРНИ ДАНИ У ПЛАВУ И ГУСИЊУ 

Ж и в е ћ и православни народ, у котлини Плава и 
Гусиња доживео је јула 1941. године црне дане и 
платио са много живота. Кампања је отпочела 17. и 
тра јала до 21. јула 1941. За то вријеме стријељано је 
око 60 људи на на ј зв јерскији начин. 

У Гусињу је отпочело 21. јула 1941. године у 12.30 
часова, када је извршен изненадни напад на пра-
вославни ж и в а љ и извршена одмазда над недужним 
људима. 

Један од организатора масовног уништавања пра-
вославног народа био је Мазо Хаџиацов Радончић а 
помагачи Хасан Кукић и Салих Ђукановић. Орга-
низоване банде у двије-три партије отпочеле су на-
пад на црногорске куће. Изненађене породице вид-
јевши шта им се спрема, нијесу имале другог на-
чина, а да би спасле животе, дале су се у бјекство 
напуштајући своје куће, куд ко. Неке породице су 
потражиле уточиште код својих комшија и прија -
теља Муслимана и Шиптара, који су их врло радо 
примили и пружили им заштиту да би им спасли 
голе животе. Појединци су то чинили под врло ве-
ликом опасношћу по образ и своје животе. Јер, била 
је парола — све што је православно преко десет 
година старости уништити. 

Као прва жртва зликовачке фашистичке банде 
пао је Јефто Митровић, затим је услиједио напад на 
кућу- Русте Мулића и из његове куће изведена су 
два младића, од по 16—20 година старости Шошкић 
Дамјан и Фолић Миливоје, које су спроводили кроз 
варош, одвели на Бегљук и на звијерски начин 
стријељали. Затим је иста банда од око 60 злико-
ваца, на челу са вођом Радончићем, напала куће 
Пепића у којима су били Дракуловићи, Ђ. Драго-
вић и Бранко Куч. Куће Пепића биле су једине ал-
банске куће у то вријеме у Гусињу. Међутим, Пе-
пићи — на челу са Метом, нијесу дозволили разула-
реној банди да уђе у кућу. Њима су притекли у 
помоћ рођаци, Рама и Т а ф а Вучетовић, из Вусања. 
Док нијесу стигли браћа Вучетовићи, Мета, Хако, 
Бећир и Селим Пепић су храбро одољевали снаж-
ном психичком притиску банде. Они су јуначки од-
бијали ултимативне захтјеве за изручење комшија 
и пријатеља са ријечима: „Примили смо их у заш-
титу са вјером и чврстом бесом шћиптарском, док 
смо ми живи и сви наши ближи и даљњи рођаци, 
па и дијете у колијевци, њима се не може десит 

ништа." Затим је Мета рекао: „А ако ја и моја браћа 
погинемо, онда нека и моји штићеници погину". У 
његовој кући били смо ја са синовцима Вуљом и 
Милом, Ђоле Драговић и доцније Бранка Куч. 

Прије тога Мета је обавијестио своје сестриће 
Раму и Тафу Вучетовића из села Вусања, да ако 
ништа хрђаво чу ју за православни народ, нека чим 
прије дођу у Гусиње јер он има обавезу спашават 
пријатеље и комшије. Он им је том приликом по-
ручио да по шиптарској беси и ријечи њему оде 
образ ако убију људе из његове куће, те да по том 
њиховом древном и лијепом обичају и они као ње-
гови сестрићи губе добар глас код народа. 

И баш за вријеме напада, односно опкољавања 
Метине куће стигли су оба његова сестрића, као 
Обилићи, наоружани до зуба, да ако устреба спасу 
образ своме ујаку, које ја до тог момента нијесам 
такорећи добро познавао, а ни они мене. 

Када су дошли, одмах су се питали са нама, 
загрлили и рекли нам: „Не бојте се ништа док смо 
ми живи". У том моменту зликовачка банда нашла 
се пред кућом, око 60 њих, и позвала Мету да изведе 
људе из куће, да се не би крв пролијевала. На то 
им је Мета одговорио: „Не дам људе из моје куће, 
ником док смо ми живи, без крви". 

Настало је гужвање, запеле се пушке у прса 
један другоме само да се омакне неком обарач и 
крв би се пролила. Упоран и ријешен Пепић Мета 
са својим синовима и браћом од стрица те сестри-
ћима као и својим јуначчким држањем, спремни на 
све, нису се дали. Банда, видећи да ту нема Црно-
гораца џабе, одједном је устукнула од страха, мада 
је читав сат била права кошница пред овом ју -
начком кућом Пепића. Банда је понизно окренула 
леђа и пошла даље. 

Затим се иста нашла пред кућом Аље Ђурковића 
у којој су се налазили: Митар и Гавра Лончаревић, 
Милић Нововић, Тодо Стојковић и Иван Фатић. 
Позвали су старешину куће Аља Ђурковића да пре-
да људе из евоје куће, да се не би крв пролила без 
потребе. Ђурковићи су прво одбили, али на предлог 
једног уплашеног Алита Ђурковића, ова иначе пош-
тена кућа је попустила и одмах предала банди свих 
пет људи које је банда са задовољством прихватила, 
јер се тако лаком и добром „лову" нијесу ни надали. 
Извели су их ван вароши, уз шенлук, мучећи их, 
а затим их на на јзв јерскији начин стријељали. 



После овог злочина банда број 2 пронашла је 
Стојана Т. Лончаревића у кући Идриза Луцевића, 
узела га без икаквог отпора старешине куће и од-
мах стријељала. 

Трећа банда ухватила је Филипа Јованова Мила-
чића који је б јежао без циља из своје куће. Ухва-
тио га је За јо -Кадрић Кољеновић и одвео на стри-
јељање. Затим је ухваћен, у кући Салиха Радон-
чића, Митар Пунишин Вујошевић и стријељан. Ово 
се све десило 21. јула као и пљачка црногорских 
кућа, њихово паљење и паљење села око Гусиња. 

Дана 24. јула узет је у заштиту, од стране пле-
мена Бајровића, Стојан Драговић и поведен у пла-
нину да га сачувају. Неко га је проказао Ђељошу-
Пралију па је Ђељош послао своју банду од 4 чов-
јека и Стојан је без ријечи одузет Бајровићима и 
то док им је косио. Банда је Стојана потом одвела 
шумом, око 300—400 метара, и ту га стријељала. 
Његов је љеш пронађен послије шест недеља. Њега 
су убили Вуксан-Марко Шаљанин и Адем Шабан 
Ђомбакић. Послије рата су осуђени били на робију 
и издржали по 10 година затвора. 

Напомињем да је као прва жртва пао 13. јула 
1941. године Божидар Милета Гарић идући са пла-
нине Зелетина пут Гусиња. Он је убијен од стране 
Мартиновићана. Исти је још за вријеме бивше Ј у -
гоелавије био организован као омладинац. Пред њим 
је од стране Мартиновићана био убијен и Вељо 
Лакушић у својој кући. Затим 2. маја 1941. године 
убијено је још пет Црногораца и то на свиреп на-
чин. Њима ни дан данас гроб није познат. Они су 
хт јели да се пребаце у Црну Гору. То су били: Божо 
Гарић, Милош Вешковић, Милан Лалић, Војин Љ у -
бић и Драгоје Митровић. За овај злочин после рата 
су осуђени Сејдо Бећов Радончић и Саљих Ђука-
новић. И они су издржали по десет па и више го-
дина робије. 

Као Мета Папић са браћом и сестрићима, иста-
као се од почетка до кра ја на спасавању синова 
Леке Лончаревића, Мухарем Хаџиљовић-Бекташе-
вић који није дао Перу, Дуку и осталу Лекову дјецу 
нити банди нити окупатору. Он им је говорио: „Ја 
ве не дам ни окупатору, јер не знам шта рн све 
мисли". Остали Муслимани који нијесу могли да 

спасу своје пријатеље који су били код њихових 
кућа, пријавили су то италијанским властима. Ме-
ђу италијанским официрима налазио се капетан Ј а н 
Диља као ортодокс-православне вјере, жао му је 
било што се ради о православном народу и одмах 
се ријешио да помогне. 

Одмах је организовао чету италијанских војника 
под своју команду и распитивао гдје и у којој кући 
има православаца. Тако их је проналазио и узимао 
са војском, спроводио до школе и ту их остављао 
под јаком стражом. На та ј начин је спасено 53 људи 
које су Италијани пребацили у Врмошу, а одатле 
куд је ко хтио. 

У току ослобођења и преузимања власти од 
НОП-а извјесни су зликовци похватани по нашим 
шумама и земуницама, а проналазила их је УДБ-а 
чак и по Албанији. Стријељани су за недјела од 
стране наших власти и гусињске општине: Хасан 
Ј у с у ф Кукић, Б а љ и д е м и ћ . . . и Никач Ујке Ђекота. 
Прилично је банде поубијано по шумама, док је већи 
број осуђиван од стране наших народних судова. 
Међутим један од вођа, крволок и паликућа, пљач-
к а ш од Гусиња до Трешњевика и Трешче, остао је 
и до дан данас некажњен од стране власти, али од 
бога није, како су говорили стари, пао је тек сада 
од хале и невоље, напао га рак од кога се неће спа-
сити већ у најтежим' мукама испашће му душа 
зликовачка. А као награду за сва недјела добио је 
инвалиднину од западних Нијемаца за свог у рату 
несталог сина кога је дао по злу чувеним њемачким 
СС трупама, да драговољно помаже Хитлеру. 

Ово су подаци који су тачни и истинити, али ук -
ратко изнесени (описани) јер да сам историчар не 
бих могао описати колико је јада било. Ово ви пре-
радите на мало зрелији начин. На к р а ј у крајева, 
за све вријеме окупације могу рећи да је мусли-
мански народ у Гусињу по свему бољи и поштенији 
био од плавског. 

Све стријељане тога дана купио је Мушо Ибра-
химагић са нашим женама, носио на лесе и сахра-
њивао. 

СПАСО ДРАКУЛОВИЋ 

ПРЕБАЦИВАЊЕ РАДИО СТАНИЦЕ 

На мене су утицали Рамо Водопић, Хусо Омера-
гић, Аљо Хот, који су били у овом нашем крају , 
затим Мустафа Мемић. По њиховом захтеву и ди-
рективи, ја сам био на селу. Ти другови су са мном 
сарађивали, а долазио је чак и Божо Савовић са 
Амиром Омерагићем у моју к у ћ у . . . Неке смо пре-
бацивали за Пећ, Црнчар, За Кути, пребацивали 
смо и пошту са Амиром Омерагићем, Аљом Хотом, 
који су били у оно вријеме у овим нашим крајевима 
врло активни и одакле су ишли за Црну Гору и за 
планине, гдје су имали базе. 

Доносио сам пошту из Трескавца кад је требало 
да се нападне на Италијане, јер су другови имали 
радио-станицу у Виситору гдје су партизани били 

повезани са овим илегалцима и партизанима који су 
били у планини званој Трескавац, код неких мо-
јих пријатеља. Тамо су били Бећо Башић, Јусуф 
Реџепагић, Аљо Хот и Аљо Авдић. Ми смо били за-
дужени да обезбедимо пут и пребацивање радио 
станице из Васојевића преко К р а љ а за Дољу и за 
Вусање. Били смо организовани и тежња нам је 
била да ослободимо Гусиње. Ја сам био на терену 
Грнчара. Био сам у шуми са покојним Суљом Шу-
јаком, тражили су нас Њемци, али ми смо се скла-
њали, обавијештавали су нас другови, који су били 
у илегалству и радили у Гусињу, па смо на вријеме 
б јежали у шуму. Постављали су ми задатак другови 
да прикупљам добровољне прилоге и прикупљао 
сам храну, материјал и све што је било потребно . . . 

АКО ОМЕРАГИЋ 



МОЈ СИН БРАНКО 

Ја сам некако увијек била за неко зло куражна. 
Прогоњена сам, затварана, овако болесна (шећерна 
болест), прогонили ме Вулнетари, Шемсо Феровић и 
други. То није било једампут већ сам три пута про-
гањана за Пећ а све због мога сина који је био ко-
муниста. Он дође да види мајку, ми га чувамо, па 
он послије тога побјегне у шуму а неко то прокаже 
и они мене ухвате па у затвор у Пећ. Сваки пут када 
су ме прогонили за Пећ и кућу су ми опљачкали. 
Ја сам много црна јада видила јер ми је муж Ђор-
ђије стријељан на самом устанку 1941. године. По-
хватали су један број Црногораца па и њега и стри-
јељали их на плавском гробљу. Син ми је погинуо 
1944. године у Санџаку. Он је радио за НОП колико 
је знао и умио. Био је млад, ђак гимназије. У рату 
је био на политичком курсу у Беранама па је пос-
лије тога политичког курса био комесар чете. 

Ја сам помагала НОП колико су ми материјалне 
могућности дозвољавале. Једном сам и вола заклала 

партизанима, све ради мога сина Бранка, па иако 
сам сиромашна, што се оно каже, ни кошуље не-
мам. Ми смо имали и продавницу и ја сам све из 
ње узела и дала партизанима. 

Мој син јединац Бранко стално ми је данас пред 
очима. Говорила сам му: „Чувај се, мајка једног 
тебе има". Он би се насмијешио па би ми на то 
рекао: „Мајко, слободе нема без жртава, нема свад-
бе без меса". Ја бих на то њему рекла: „Што ће ми 
сине слобода без тебе?" А он би на то: „Кад би свака 
ма јка тако говорила, шта би било од борбе?" Тако 
је сине мој, али ја ето, тако сад кажем а свака 
мајка воли своје дијете. 

Те и сличне разговоре које сам са мојим сином 
водила, касније сам увидила да нијесам била у 
праву, а поготову онда кад чујем да је неко погинуо 
и како је ојађено срце те мајке, па сам се стегла и 
понекад сам му и рекла: „Бори се сине, а и чу-
ва ј се!" 

РАДОСАВА АНТОНОВИЋ 

КУРИРКЕ ПОД ФЕРЕЦОМ 

Од 1941. године, другови Аљо Хот, Аљо Авдић, 
Мустафа Мемић и Марко Радончић били су пове-
зани и радили за НОП. Мој муж је такође био са 
њима повезан. Послије једног извјесног времена, 
у рад сам се укључила и ја. Овдје морам да истак-
нем да се тада на Муслиманке друкчије гледало 
уколико се повезују и састају са партизанима и 
мушким особама уопште, јер смо ми биле под ф е -
реџом. Поред оружја партизанима је тада била пот-
ребна одећа, обућа, а богами и н а ј в а ж н и ј а храна. 
Ми смо под фереџом врло лако могле да преносимо 
пошту, јер се о нама мање водило рачуна. Партизани 
су окупили један број жена које су пружале помоћ 
НОП-у. Међу њима је била и Малиће Хот. Уствари, 

ја сам била везана за њу. Носила сам помоћ код Ј у -
нуза хоџе Лаличића у Драгијама (Доље). У нашој 
кући је била једна база, којом је руководио Аљо 
Авдић. У нашој кући била је пекара коју је држао 
наш зет па смо из ове пекаре узимале хљеб и но-
силе га партизанима. Једном сам била одређена да 
идем у Лазе гдје су се налазили другови, а други 
пут и на Тројански гребен. 

У групи у којој сам ја радила биле су: Бахта 
Ибрахимагић, Када Лаличић, Муна Шујак , Ђула 
Дељанин. Муна Ш у ј а к је била скојевка а ћерка 
Ђуле Дељанин била је у партизанима. И друге ж е -
не су активно учествовале и помагале НОП као Ема 
Никочевић, Ђека Никочевић, Ђула Омерагић, Фата 
Омерагић и Фахрија из Вусања. 

САДИКА ЛАЛИЧИЋ 

ПОДНЕВНИ ИЛЕГАЛНИ САСТАНЦИ 

Ја сам организован новембра 1942. године. При-
падао сам припремној групи Аље Авдића. У групи 
су били: Омерагић Ибрахим, Балић Брахо, Рамо 
Хаџиалевић, Хасо Радончић и ја. Пошто сам био 
шегрт код Салија Хота у радионици, ту смо одржа-
вали састанке. Мајстор би отишао на ручак а ми 
смо са прозора к а ф а н е Илије Павићевића улазили 
да нас не би ко видио. Ту смо држали састанак 
по пола сата. На састанцима смо прорађивали разне 
књиге, једна међу њима је била „200 милиона Руса". 
Вијести смо добијали и читали. Аљо нас је учио 
како треба да се понашамо и како да се проналазе 
и други омладинци. Нарочити нам је био задатак 
да обухватимо што више дјевојака Муслиманки, 
које су биле под фереџом. Сваки од нас је ангажо-
вао по једну-двије кроз свој рад. Ја сам моју сестру 

од стрица убиједио и њу смо обухватили — Муламе-
кић Шефку. И остали су тако радили. Имали смо 
скоро у свакој махали по једну-двије. 

Ја још нисам био скојевац, али сам био у при-
премној групи. Ми смо онда прешли код Џафера 
Никочевића и чешће смо одржавали састанке код 
његове куће. Скупљали смо добровољне прилоге 
који су се састојали на јвише у пасуљу, житу, новцу, 
како је ко шта имао. Џафер и Аљо Хот и Аљо Ав-
дић су отишли у шуму. Мени је био задатак да 
носим пошту у Јесенице, код Мулахуље Реџепагића. 
Ту је била главна база. Тамо сам налазио Ха јра 
Шахмановића, Бећа Башића, Јусуфа Реџепагића, 
Ибрахима Реџепагића, Џафера, Аља Хота, Аља Ав-
дића. Кад бих ишао да однесем ту пошту, били су 
упознати Амир Омерагић, Рамо Водопић, Хусо Оме-
рагић. Шима сам доносио пошту. 



ПРИСОЈА, САЛЕВИЋЕ И ПЕОВАЦ 

У априлу 1941. године у три села: Присоја, 
Салевиће и Пеовац било је 109 домаћинстава, од 
тога 25 избегличких, углавном из Метохије и не-
што службеника, учитеља и других из осталих 
крајева који су због тада познатих прилика мо-
рали доћи у своје родно место. 

Прије рата, једва две три куће могле су се 
убрајати у богате, око десет у средшаке, а све 
остало била је сиротиша. У државној служби 
било је: 4 учитеља, 1 подофицир, 5 помоћних 
службеника, 3 службеника и 4 пензионера. 

ј Већина млађих људи завршило је четири раз-
реда основне школе. Ратом је прекинуло шко-
ловање 6 гимназијалаца, 1 студент, 2 подофицир-
ску школу и 1 официрску академију. 

Радне снаге је било напретек. Могућност да 
се нешто негде заради била је мала. У сезони 
понешто се радило код богатијих сељака. Радили 
су сељаци на цести, али је надница била мала 
и исплаћивала се са великим закашшењем. Од 
1937. године Компанија Мијушковић откупљивала 
је шљиве и ракију у Салевиће и ту се код ших 
повремено запошљавало од 3—5 људи. Тек од 
1939. године отварашем пољопривредног расадника 
на Пеовцу, иако уз ниске наднице запошљавало 
се око 30 људи. 

Тржишних вишкова било је нешто шљива и 
ракије, и маше количине млека. У Салевиће су 
радиле две кафане. 

Но без обзира на многе недаће које су пратиле 
и ова као и друга села, људе је одликовало по-
штеше, скромност, гостопримство и солидарност. 
Човек човеку нашао се оно што се к а ж е и у вољи 
и невољи. Уз све то, родбинска повезаност била 
је проткана са више нити — племство, кумови, 
пријатељи, комшије и тсл. 

Раднички покрет пре рата развијао се и у овим 
као и у другим селима у околини Андријевице. 
Од 1937. већи део омладине био је углавном под 

1 утицајем марксистичког кружока из Андријевице. 
Преко Леке Кастратовића добијала се маркси-
стичка литература и популарна белетристика. Са 
једном групом Андријевичана Лека Кастратовића 
1936. покушава да иде у Шпанију да се тамо у 
саставу интернационалних бригада бори против 
фашизма. Та група и поред ријешености није 
успела, јер су је жандарми дочекали на путу у 

I Салевиће, зауставили кола (такси) са којима су 
кренули из Андријевице и лишили их слободе, 
Чишеница је да су ти другови пошли на позив 
КПЈ, но исто тако стоји констатација да за та-
кав подухват нису извршене адекватне припреме 
и наравно акција није успела. Но, та ј покушај 
одласка у Шпанију у политичком смислу пози-
тивно се одразио, јер то је био повод да се ка -
сније нашироко прича и дискутује о комунистима, 
о циљевима радничког покрета, о грађанском рату 
у Шпанији, о режиму у земљи, о фашистичкој 
опасности и сл. 

Ђаци беранске гимназије били су популари-
затори напредних идеја код сеоске омладине. 

Кад је реч о радничком покрету, све је то ра-
није било појединачно и неповезано, но, тек у 
1938. години Вучета Лакићевић још као гимна-
зијалац а касније студент почише организовано 
на широкој основи, односно на платформи К П Ј 
да окупља омладину. То је била сеоска омладина, 
нешто гимназијалаца, такође сељачких синова. 
Активност се постепено све више развијала и та 
млађа генерација углавном годишта 1920—1926 
све маеовније је прилазила револуционарном ом-
ладинском покрету, тако је непосредно пред рат 
1941. омладинска група ова три села бројала 25 
омладинаца и омладинки. 

Окупљање омладине вршено је на на јширој ос-
нови, путем разноврсних легалних форми као на 
пример, лети се омладина окупљала око фудбала 
и других спортских дисциплина, на седељке на 
уобичајена места по селима, на мобама где се ко-
пао кукуруз и косило сијено и на планинским 
саборима. Преко зиме на јчешће су то била сео-
ска сјела. Но у то вријеме већина тадашње омла-
дине радила је у пољопривредном расаднику и 
тамо се одвијала најплоднија активност. 

На разним скуповима омладине наступало се 
са рецитацијама, скечевима, „врапцем", читали су 
се одломци из појединих популарних књига, ге 
приповедало се и водила се дискусија о појединим 
значајним и актуелним питањима, пјевале се ре-
волуционарне пјесме и тсл. За припрему поједи-
них тачака постојале су одређене секције, као 
драмска и рецитаторска. 

Једна од на ј знача јнијих активности омладине 
била је организовано читање књига, зашто је по-
стојала и секција која се старала за одабирање, 
набавку и организацију читања књига. Она је по-
ред осталог усмеравала омладинце на напредне 
писце. Већина књига имале су јавни карактер, 
но било је и оних за којим је полиција трагала. 
По сећању неких другова, поред многих, читале 
су се и књиге као нпр. „Мати" од Максима Гор-
ког — „Хајдук Станко" од Јанка Веселиновића — 
„Умовање здравог разума" од Васе Пелагића, то 
је био један примерак преписан мастилом на џеп-
ном блоку — затим, биле су неке брошуре о кол-
хозима и софхозима у Русији и тсл. 

Један број књига које су се читале у дубо-
кој конспирацији почетком априла 1941. затекао се 
код Неша Кастратовића, Драшка Лакићевића и 
Бранислава Арсенијевића, којима је Вучета Ла-
кићевић дао задатак да их склоне на сигурно 
место подаље од куће, што су ови тако и по-
ступили. 

Путем књига, рецитација и других облика на 
разним скуповима омладине пре рата биле су при-
сутне неке за тада актуелне теме као нпр. 

— Карактеристике, односно мањкавости режима 
старе Југославије. Насупрот томе популарисао се 
социјалистички поредак у Совјетској Русији. 



— Било је доста речи о циљевима радничког 
покрета, те о борбама југословенских комуниста. 
Објашњавано је зашто многи борци — комунисти 
труну по затворима и главњачама. Омладинци су 
били упознати да су комунистичка обележја цр-
вена петокрака, срп и чекић, поздрав песницом 
и тсл. 

— На мобама, сијелима, на раду у пољоприв-
редном расаднику и на другим местима где се ом-
ладина окупљала, наравно где није било ж а н -
дарма са одушевљењем су се пјевали стихови ре-
волуционарних пјесама као нпр. 

Ој, ђевојко другарице, 
прими поздрав из тамнице, 
Кило хлеба канта воде, 
ту се живи без слободе. 
Ал, ми није жао зато, 
велико је наше јато. 
Доле ланци и окови, 
чим се вежу соколови. 
Ој, слободо сунце јарко, 
за тебе је мријет слатко. 

— Нарочито у пољопривредном расаднику где 
је радило до 30 омладинаца и старијих људи, по-
ред осталих питања, живо се дискутовало о ску-
поћи и ниским надницама, те о опасности од ф а -
шизма и о спољној политици владе Цветковић — 
Мачек. 

— Доста је било речи и о Шпанији, о борбама 
интернационалних бригада, да се тамо боре југо-
словенски комунисти, да је тамо међу првима Да-
нило Лекић. Радо се пјевала и она позната пјесма 
о Вељку Влаховићу: 

Бјела вило кажи право 
јел Влаховић Вељко здраво? 
Ако није вило кажи 
омладина њега тражи. 
Отишо је у Шпанију 
где се врелџ крвца лије. 

Што се рат више ближио, и у овим селима као 
и у другим омладина старији људи све су више 

К А С Т Р А Т О В И Ћ Н Е Ш О , п у к о в н и к 

прихватали политику Партије. Владало је патри-
отско расположење за одбрану земље од агресора. 
Прихваћене су познате пароле . . . „нећемо пакт — 
хоћемо рат" . . . „боље гроб него роб". Са пјесмом 
је испраћена наша војска која је од Берана преко 
Андријевице прошла ка албанској граници. Одмах 
после мучког напада непријатеља на Југоелавију 
априла 1941. из Присоје, Салевића и Пеовца при-
јавило се 12 омладинаца за добровољачки одред. 
Том акцијом на основу директиве Среског комите-
та К П Ј руководио је Вучета Лакићевић. 

На основу политике К П Ј а у условима окупа-
ције већ од кра ј а априла до половине јула 1941. 
године на на јширој основи обављале су се припре-
ме за устанак, како политичког, тако и организа-
ционог и војног карактера. Припреме су углавном 
текле у повољним условима, наиме: 

— Италијански војници нијесу залазили по се-
лима, полиција и стара власт уколико је нешто 
остало од њих у првим месецима после капитула-
ције, није водила рачуна ни о чему. 

— Код људи је владало огорчење на официре 
и стари режим уопште због срамног пораза. 

— Организовање и усмеравање омладине и љу-
ди уопште од 1938. на новом курсу К П Ј фактор 
је од пресудног значаја . Пре рата у Присоји је 
било један члан К П Ј и 5 чланова СКОЈ-а . Ву-
чета Лакићевић се још као гимназијалац беранске 
гимназије почео упознавати са марксистичком ли-
тературом. Опредељен за револуционарни раднич-
ки, односно комунистички покрет у СКОЈ је прим-
љен почетком 1938. а за члана К П Ј почетком 1940. 
год. Тако опредељен још одмах је усмерио а к -
тивност омладине на остварењу политике КПЈ . У 
СКОЈ у Присоји су примљени: Драшко Лакиће-
вић, Бранислав Арсенијевић, Светозар Арсеније-
вић и Нешо Кастратовић, а Стево Протић прим-
љен је у учитељској школи. Поред чланова К П Ј 
и скојеваца преко 20 омладинаца било је обухва-
ћено радом омладинске групе, и око 10 старијих 
људи били су симпатизери Партије. 

У том периоду а у циљу припрема за устанак 
М И Ј А Т О В И Ћ М . А Л Е К С А Н Д А Р , 
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омладина је наставила активност, поред осталог, 
одржано је и више састанака где се окупљало и 
до 30 омладинаца. Састанци су одржавани у кући 
Милутина Арсенијевића, Милете и Милије Лаки-
ћевић, на Главицу Мијатовића и под Кострешом. 
Састанке је припремао и њиме руководио Вучета 
Лакићевић уз ангажовање Стева Протића, Дра-
шка Лакићевића, Васа Зековића, Илије Зекови-
ћа, Бранислава Арсенијевића, Неше Кастратовића, 
Зарије Протић, Александра Мијатовић и других 
омладинаца. Сваки сатанак, а некад их је било к 
два седмично, одржавани су у тајности и уз со-
лидно припремљен програм. Најпре би се играо 
фудбал, бацао камен и сл., а затим у поменутим 
кућама или скривено у шуми одржавана су пре-
давања, даване су информације, скромно се насту-
пало са „врапцем" и рецитацијама, као и водила 
се жива дискусија. На тим састанцима путем по-
менутих метода расправљало се о многим актуел • 
ним питањима. Углавном доминирале су теме: по-
литичка ситуација у земљи и свету, доста је било 
речи о Совјетском савезу, о последицама распада-
ња Југославије, о понашању окупатора и циље-
вима фашизма. На приступачан начин омладинци 
су се упознавали са суштином политике К П Ј уоп-
ште, и посебно о припремама за устанак. 

У вези са непосредним припремама за устанак 
сачињен је списак људи епособних за борбу, пре-
глед оружја и изводила се обука. Два пута је ор-
ганизовано гађање пушком. 

Према прикупљеним подацима крајем маја 1941. 
у три села било је људи од 16 до 50 година ста-
рости око 110, и жена (само девојака) од 16 до 30 
година старости око 35. Затим, било је око 115 пу-
шака, 15 пиштоља, око 30 хиљада пушчаних ме-
така и око 40 ручних бомби. Мало је било кућа 
без пушке, неке породице имале су по две и више 
пушака. Углавном пушке су сакупљене приликом 
расула старе југословенске војске априла 1941. го-
дине, где је било и оних са сломљеним кундаком 
које је непријатељ бацао под тенкове. Затим и 
сви војници из ових села приликом доласка са 
фронта донели су оружје. Вило је и ловачких 

пушака и оних старих разних модела што су их 
људи сачували од ранијих ратова. 

Директива партије била је да се оружје при-
купља и да се склања на погодна места. У нашим 
селима тога је доста сакупљено и приближно је 
установљен број оружја . Али људи нијесу били 
вољни да се одвоје од пушке. Наиме, нијесу при-
хватали да се оружје негде групно чува. С обзи-
ром на ситуацију људи су хтели да му је пушка 
при руци — говорили су кад треба ту смо да уста-
немо против окупатора за слободу домовине. Тако 
су само четри пушке прикупљене и предате у Сла-
тину да се тамо чувају са њиховим. 

Поред поменутих одржано је и неколико за-
једничких састанака присојачке и слатинске омла-
дине на Дубовике. То су били у ствари организо-
вани договори за устанак. Пред омладином на Ду-
бовике иступали су Милош Јелић и Драшко Вукић, 
а од Присојана у извођењу програма учествовали 
су Вучета Лакићевић, Васо Зековић и Бранислав 
Арсенијевић. 

Кад је реч о припремама за устанак треба по-
менути и да је радио-апарат на батеријама мон-
тиран у шифоњеру у кући Леке Кастратовића, оди-
грао значајну улогу. Т а ј радио је пре рата негде 
од 1938. у кафани у Салевиће био један у три 
села па и шире. Све до устанка долазили су и 
слушали вести Милош Јелић, Мишо Вуковић, Ву-
чета Лакићевић и још неки другови. Слушале су 
се радио вести Москве а и других радио станица. 

У мају и јуну месецу омладинци и старији љу-
ди окупљали су се и на мобама, и тамо се диску-
товало о устанку и многим актуелним питањима. 
По сећању неких другова 22. јуна копао се куку-
руз код Стева Протића. Било је око 20 омлади-
наца и старијих људи. За време доручка дошла је 
једна жена из Андријевице и донела вест, да су 
Немци извршили напад на Русију. У вези са тим 
биЛо је разних коментара. Углавном закључивало 
се да ће „баћушке" брзо сломити фашизам, да 
му је ту крах и да је ту близу та ј очекивани тре-
нутак за устанак у Југославији. 

Након агресије на Совјетски савез интензиви-
ране су припреме за устанак. Поред осталог, у При-

З Е К О В И Ћ Т . Ј Е К А , о д б о р н и к А Ф Ж З Е К О В И Ћ Р . Б Л А Г О Ј Е . к а п е т а н В А Н Д О В И Ћ . М И Л И Ц А , о д б о р н и к А Ф Ж 



соје је формирана герилска група која је била 
повезана са слатинским герилским одредом. За слу-
ча ј потребе одређена су зборна места по селима. 
Неколико омладинаца добило је задатак да се при-
купе подаци о непријатељском гарнизону у Андри-
јевици. Тако је за неколико дана неприметним по-
сматрањем утврђено број талијанских војника, згра-
де у којима су смештени, број пушкомитраљеза и 
тежег наоружања, магацини и тсл. Пажљиво се 
пратило понашање и кретање окупаторских војни-
ка и посебно карабињера. 

Од 15. јула непријатељ је појачао контролу 
уласка људи у Андријевицу, а 16. се ка њима 
готово није могло прићи. Тог дана око подне дошла 
је једна мања арт. јединица од Матешева и раз -
местила се у шљивику поред потока код куће 
Леке Кастратовића где је заноћила, ни ка њима 
се није могло прићи, јер нијесу дозвољавали ни-
какво комуницирање са људима. 

Навече 16. јула 1941. године одржана је кон-
ференција на Дубовике где су учествовали Слати-
њани, Присојани и Салевићани, док за Пеовчане 
било је речено да присуствују на конференцији са 
Андријевчанима и Божићанима. О тој конферен-
цији више су писали Слатињани, јер су они и око 
тога били главни носиоци. 

Припремама за устанак у Присоји, Салевиће л 
Пеовцу руководили су Вучета Лакићевић и Лека 
Кастратовић. Они су непосредније ангажовали на 
извршавање конкретних задатака и један број ом-
ладинаца и то: Драша Лакићевића, Васа Зековића, 
Илија Зековића, Стева Протића, Бана Арсенијеви-
ћа, Цвета Арсенијевића, Зарија Протића, Неша 
Кастратовића, Мила Вукадиновића, Данила Вука -
диновића, Лека Мијатовића, Миливоја Булатови-
ћа и друге омладинце. Поред омладинаца у при-
премама за устанак ангажовали су се Милета Ла-
кићевић, Томица Лакићевић, Милутин Арсенијевић, 
Тома Зековић, Драшко Зековић, Секула Мимовић, 
Миличко Мијатовић, Ђукан Ђукановић, Јован Ђе-
ковић, Михаило Кубуровић, Владо Протић, Миро 
Лакићевић и Крсто Радојевић. 

У јулу 1941. односно непосредно пред устанак 
у ова три села била су два члана К П Ј и то: Вучета 
Лакићевић и Васо Зековић (В. 3. је дошао као члан 
К П Ј и члан Среског комитета омладине из Ђако-
вице априла 1941. године, када су насељеници на-
пустили Метохију), затим, било је девет (9) чланова 
СКОЈ-а , омладинска група бројала је око 30, и 
рачунало се на око 30 људи спремних да на позив 
партије пођу у борбу. 

Још од 1938. године уствари, од када Вучета Ла-
кићевић почиње организовано да окупља омла-
дину Присо.ја, Салевиће и Пеовац повезују се у 
једну целину — то је била једна омладинска група, 
јединствене припреме за устанак и тсл. А Присоја 
се тако по партијској линији веже за Слатину, 
јер тамо је од 1935. постојала ћелија КПЈ , зато 
се и припреме за устанак одвијају усклађено са 
Слатињанима, отуда се и присојачка герилска гру-
па веже за слатински герилски одред — па и 
даље у народноослободилачком рату акције При-
сојана и Слатињана биле су усклађене. 

У свануће 17. јула 1941. прве пушке које су 
герилци Трешњева на Црвена прла испалили на 
италијанску колону означиле су почетак устанка. 
Допирали су плотуни и од Слатине, није се окли-
јевало, дигли су се и Присојани. За тили час из-
вађено је оружје из склоништа и изашло се на 
зборна мјеета. Једна група људи окупила се код 
Крушке Ђиновића и одатле је отворена ватра на 
непријатељске војнике који су бежали од Сла-
тине преко лугова и Дуванџика. Одјекнули су пло-
туни и од присојачког гробља и склопило је са 
свих страна. Убрзо, након краћих договора на-
ступило се у борбеном строју преко Краштице ка 
Андријевици. На простору Дуванџик истовремено 
су избили Слатињани и Присојани. Ту су се убрзо 
сјатили Салевићани и Пеовчани. На тој линији 
устаници су дочекани јаком непријатељском ватром 
од цркве и андријевачког гробља — код устаника 
било је погинулих и рањених. Затим се рокирало 
удесно путем преко божићских шума. Са свих 
страна јуришала су скоро сва села, и око 12 ча-
сова Андријевица је ослобођена. Борци Присоје, 

Л А К И Ћ Е В И Ћ М И Р О С А В А , о д б о р н и к 
А Ф Ж З Е К О В И Ћ . Р . Д Р А Г У Т И Н , к а п е т а н Б У Л А Т О В И Ћ М И Л И В О Ј Е , п у к о в н и к 



Д У Б А К Н И К О Л А - К О Ј О П Р О Т И Ђ . Л . В Е Л И Ч К О р а т н и и н в а л и д Д У Б А К М И Л Е В А , р а т н и и н в а л и д 

Салевића и Пеовца раме уз раме са осталим се-
лима јуришали су на непријатељска упоришта. За 
ослобођење Андријевице из свих села која су уче-
ствовала на устанак погинуло је 2 борца а 5 ра-
њено. Од тога из ова три села 3 су рањена и 1 
погинуо. Рањени су Ђукан Ђукановић, Бранко Ђу-
кић и Зејо Ђукић. Погинуо је Милорад Вукићевић, 
он је родом из Забрђа али је тог лета радио код 
Стане Протић у Присоји. Изјутра 17. јула почео 
је да коси, кад је чуо прве пушке бацио је косу 
и придружио се присојачким устаницима, где је у 
њиховом строју и погинуо на домаку Андријевице. 

Истог дана кад је ослобођена Андријевица фор-
мирана је присојачка чета која је 20. јула са оста-
лим устаничким четама упућена на фронт према 
Чакору. У чети је било 501) бораца, подељено у два 
вода — један присојачки и други салевићки. Ко-
мандир чете био је Милета Лакићевић. 

Чета је била наоружана пушкама, нешто пишто-
ља, ручних бомби и пушчане муниције било је у 
довољној количини. Од одеће устаници су носили 
оно сељачко што се коме затекло. Неки борци били 
су у војничкој униформи што су донели као вој -
ници приликом расула старе војске. Била је по 
нека италијанска блуза до које се дошло прили-
ком устанка. 

Што се тиче снабдевања, понешто се понело од 
куће приликом одласка, затим, повремено неке ж е -
не су долазиле на фронт, но, углавном, три омла-
динца била су задужени и доносили су из Мурине 
хлеб и месо као неко следовање. 

Чета је 17 дана провела у борбеном строју. Бор-
бе је водила код Новшића, на Јечмиште и код 
Брезојевице. Иначе на Јечмишту где је чета про-
вела око 10 дана био је организован положај за 
одбрану, истурени стражари, осматрачи, поставље-
не заседе, патроле и регулисано дежурство, као и 
редовно се одржавала курирска веза са командом 
устанка. За информисање чете био је задужен Ву-

1) С а с т а в ч е т е : 1 о ф и ц и р , 3 п о д о ф и ц и р а , 1 с т у д е н т , 2 
е л у з к б . , 2 ђ а к а , 3 з е м љ о р а д . од т о г а : 19 о м л а д и н а ц а — 2 
ч л а н а К П Ј и 9 с к о ј е в а ц а . 

чета Лакићевић, дакле, војнички ред, дисциплина, 
борбено расположење и спремност за борбу до 
кра ј а у чети било је на висини. 

Под притиском јаких непријатељских снага уста-
ници су морали да напусте фронт Чакор — Јечми-
ште. Повлачила се и присојачка чета као и остале. 
Непријатељ је палио све пред собом и поново је 
8. VIII 1941. окупирао Андријевицу, овога пута са 
многим јачим снагама. Народ из Присоја и Сале-
вића склањао се према Рудом Брду, Пеовчани у 
шумама према Великом Кршу. По сећању неких 
другова са Брежина је тужно било погледати како 
је тама притисла лимску долину, допирао је смрад 
дима, и од људи који су избежали из Салевића 
стизале су свакојаке немиле вијести, о паљевини 
кућа, пљачки, убијању људи и сл. — непријатељ 
је вршио одмазду, то је била права пустош. 

У таквој мучној ситуацији саопштена је ди-
ректива која је пропраћена са доста негодовања 
да се све враћа кућама, дакле то је била демоби-
лизација устаничких чета. Тако се из те бурне 
устаничке атмосфере прешло и прилагођавало но-
во-насталој ситуацији. Из ова три села за неко-
лико дана се све легализовало. 

Период од септембра 1941. и ту негде до фебру-
ара 1942. карактерише се, са једне стране, ожив-
љавањем и бујањем НОР-а, а на другој формира-
ње италијанске милиције и четника. То је уства-
ри била диференцијација на класној основи. Наи-
ме, јасно се видело ко је чврсто опредељен за по • 
литику КПЈ, односно за НОБ, и на другој страни 
неки колебљивци су подлегли притиску реакцио-
нарних кругова и пришли су непријатељским фор-
мацијама. Но, један добар део људи настојао је да 
неутрално што је могуће спокојније изчека исход 
рата. 

После устанка на Мосту Бандовића окупатор је 
појачао стражу, пољопривредни расадник и вели-
ки део шума изнад њега претворен је у отпорне 
тачке са бункерима, бодљикавом жицом и свим 
другим фортификационим елементима. На почетку 
Салевића на раскрсници путева у две к а ф а н е по-
чели су да се окупљају одмах после устанка ре-



акционарни елементи и друга багра са свих стра-
на. Ту у непосредној близини окупатора одржано 
је неколико четничких зборова. Формирана је ита-
лијанска милиција и дошло је до формирања чет-
ничких јединица. Ту је била четничка команда. 
Развија се црна пропаганда. Лансирале су се л а ж -
не вијести како су партизани поражени и како су 
у распадању. 

У том периоду око 30 људи углавном омладинаца 
из ова три села под руководством Вучете Лаки-
ћевића организовано је учествовало на страни 
НОР-а. Наиме, ако може тако да се каже, легално 
се живело а у дубокој конспирацији развијала се 
плодоносна активност. Један од значајних задатака 
било је политички рад. Људима се објашњавала 
политичка ситуација у земљи и шире у свету, а 

К У Б У Р О В И Ћ 
М И Л Е 

нарочито догађаји на источном фронту, те карак-
тер и циљ НОР-а, развој народноослободилачке 
војске и народне власти, и на другој страни гово-
рило се шта је смисао четника и италијанске ми-
лиције — да је то уствари стављање у службу оку-
патору и издајство свога народа. На тим основама 
ометани су четнички зборови. 

Омладинци су насупрот четничкој пропаганди 
одржали више састанака, поново је дошло до при-
купљања оружја, био је набављен и један пушко-
митраљез које је назван, како се сећају неки дру-
гови „магаре". Формиране су партизанске десетине, 
на присојачком гробљу заједно са Слатињанима ор-
ганизована је стража, ноћу патроле и заседе, и уче-
ствовало се у акцијама приликом рушења телефон-
ских стубова и мостова. У другој половини окто-
бра 1941. формиран је вод који је требао да уђе 
у састав неке веће партизанске формације, за ко-
мандира вода одређен је Лека Кастратовић а за 
политичког комесара Вучета Лакићевић, но, касни-
је почетком новембра формиран је Комски одред 
тако да су у састав андријевачког батаљона, одно-
сно краљско-требачке чете учествовали: Лакиће-
вић Милета, Лакићевић Вучета, Лакићевић Драшко, 
Зековић Васо, Зековић Драшко, Ђековић Јован, 
Ђековић Ђола и Ђековић Гавро. А у пљеваљској 
битци учествовали су Васо Зековић и Бранислав 
Арсенијевић. 

У циљу окупљања људи и омладине навече су 
често организована сијела где се развијала жива 
политичка активност. Пјеване су револуционарне 
пјесме којима се казивала суштина НОР-а, поред 
многих са одушевљењем су се пјевали и следећи 
стихови: 

Кажи вило где су ломци 
за народна права борци 
окупатор са слугама 
што их тражи по шумама. 

Синоћ ме је моја мати 
за четника хтјела дати 
нећу мајко, нећу мила 
за четника поћи жива 
четници су кратког века 
ја сам млада пролетерка. 

Посебан вид акције у овом периоду било је 
прикупљање и дотурање за партизане, жита, оде-
ће, муниције и др. 

Била је солидно организована обавештајна слу-
жба. Партизани су обавештавани о броју, покре-
ту, утврђењима, магацинима и уопште о намера-
ма италијанских јединица. Исто тако извештаји 
су се слали о четничким зборовима, те о форми-
рању и покретима италијанске милиције и чет-
ника. 

Од марта 1942. па све до септембра 1943. села 
су се нашла у тешкој ситуацији. Управо, то је 
било време владавине четничког терора. Још у 
новембру 1941. италијански карабињери ухапсили 
су Леку Кастратовића, а у првим месецима 1942. 
четници су стрељали Милету Лакићевића, Итали-
јани су такође ухапсили и затворили синове Ми--
лутина Арсенијевића, Цвета и Бана и Васа Зеко-
вића. У Салевиће италијански војници убили су 
Данила Вукадиновића. По селима су чешће врш-
љали Италијани, четници и милиција. Пљачкало 
се и вршило насиље. У кафанама у Салевиће би-
ло је стециште Италијана, милиције и четника. 
Ту, уз обезбеђење Италијана одржавани су чет-
нички зборови, ту се налазила четничка команда 
и база милиције Ђока Рачића. Код Љуба Вукса-
новића било је легло на јцрње реакције у сре-
зу. Људи ова три села много невоље су дожи-
вели. 

Под утицајем К П Ј у врло тешким условима 
преко 25 људи опет у дубокој конспирацији под ру-
ководством Вучете Лакићевић организовано је на-
стављена активност. Извршавани су многи задаци. 
Због свакојаких лажних вијести непријатеља била 
је још више потреба да људи буду обавештени о 
стварној ситуацији у земљи, нарочито о формира-
њу пролетерских бригада и дивизија и стварању 
народне власти. У том периоду мобе, сијела и сва-
ко окупљање људи било је ограничено, па је уто-
лико било теже развијати активност. Због тога је 
организовано више група — тројки ради инфор-
мисања и договарања о задацима. Растурале су се 
летке и краће информације које су у више слу-
чајева лепљене и на неким кућама људи који су 
били у талијанску милицију и четнике. И да-
ље се успешно одвијала обавештајна и курирска 
служба. Партизани — герилци су обавештавани о 
сваком покрету непријатеља и о лажним вијести-
ма које он растура. Прикупљана је храна и одећа 
и дотурана партизанима, и у неким кућама у При-
соји чувани су герилци. 



У политичко-пропагандне сврхе користили су 
се и скупови људи које је непријатељ организо-
вао. У том погледу послужиле су кафане у Сале-
виће. Тамо су се одржавали четнички зборови. Ту 
су заједно окупаторски војници, четници и мили-
ција, и многи други изроди пијанчили. Водиле су 
се разне расправе о свему и свачему, углавном 
како Нијемци продиру на Источном фронту, како 
су партизани поражени и сл. У тим кафанама и 
у таквој атмосфери милиција Ђока Рачића пра-
вила је планове за акцију. Када су се враћали из 
патроле, опет ту уз чашу ракије повишеним тоном, 
ваљда да их чују карабињери, причали су кога су 
тукли, ко им је измакао, чије су куће запалили, 
а које су на реду. Правили су спискове, ко је у 
партизане на терену среза, ко је у Босни у прол. 
бригади, ко су симпатизери партизана и тсл. У 
тим кафанама, у таквој атмосфери долазило се 
до многих података о непријатељу, о његовој на-
мери и акцијама и протурале су се од неких 

наших другова који су се тамо незапажено кре-
тали, истините вијести. У том погледу Нешо К а -
стратовић одиграо је значајну улогу, а исто тако 
и Драшко Зековић, Благоје Зековић, Илија Зе-
ковић, Стево Протић, Зарија Протић, Александар 
Мијатовић, Вукман Лакићевић, Миливоје Булато-
вић и још неки други омладинци. 

Од јесени 1942. и зима 1942. на 1943. биле су 
чешће везе са партизанима — герилцима. Путем 
непосредног контакта и материјала који се од њих 
добијао, као радио вести, прогласи К П Ј и тсл. 
информисање је било потпуније. Упоредо са тим 
расла је и активност присојачке омладине. Поново 
су оживеле партизанске десетине и нарочито је 
појачана политичко-пропагандна активност. Од изу-
зетног значаја било је сазнање да су четници по-
ражени на Неретви и да се пролетерске бригаде 
приближавају Црној Гори. 

Ђ У К А Н О В И Ћ . М . 
Ђ У К А Н , р а т н и 
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Навече је 1. маја 1943. одржан састанак акти-
виста из Присоје у кући Милутина Арсенијевића, 
којим је руководио Вучета Лакићевић. Анализира-
на је еитуација, јер четници су у априлу затво-
рили неколико другова из Слатине. Италијански 
карабињери такође су у другој половини априла 

ухапсили и интернирали Илију Зековића. Тог дана, 
односно 1. маја немачка дивизија дошла је од Ча-
кора у околини Андријевице. Све је то процење-
но, и на кра ју договорено је ко да иде у парти-
зане а ко да остане и даље на терену. Тако су 
у андријевачки партизански батаљон (3. маја 1943) 
отишли следећи другови: Лакићевић Вучета, Ла -
кићевић Томица, Лакићевић Драшко, Зековић Ва-
со, Ђековић Јован и Ђековић Ђола. 

То љето 1943. непријатељ је појачао терор над 
људима. Чешће су италијански војници и мили-
ција вршили преметачине, нарочито по Присоји. 
Пљачкали су и претили. На блоку у Салевиће 
појачано је обезбеђење, пооштрена је контрола и 
ограничен улазак људи у Андријевицу. Четничке 
патроле по селима често су вршљале, постављали 
су ноћне заседе, и претили „рогљом Лукачевића", 
али нису смели да је употребе у Присоји. Као и 
раније сада нешто појачано лансиране су л а ж и 
како су Нијемци у V офанзиви потукли парти-
зане у Босни. 

С обзиром да је у партизане пошло 6 најодго-
ворнијих другова из Присоја и да је непријатељ 
све више појачавао притисак, на терену је било 
још теже деловати. Но, ипак активност једног бро-
ја људи и омладине под врло тешким условима је 
настављена. Наиме, и даље се са успехом обав-
љала политичко-пропагандна активност, обавештај-
но-курирска служба, и с обзиром на постојање 
партизанског батаљона на терену среза сада је 
била још већа потреба за прикупљање и дотурање 
информација и материјалних средстава борцима. 

Половином јуна 1943. у Присоји је образован 
илегални народноослободилачки одбор кога су са-
чињавали: Милутин Арсенијевић, Јека Зековић, 
Нешо Кастратовић и Милица Бандовић. 

У овом периоду април — септембар 1943. знача ј -
ну улогу имали су Милутин Арсенијевић и Нешо 
Кастратовић, они су повезивали активност око 20 
људи претежно омладинаца. Поред многих задата-
ка они су у јулу 1943. у време „Лукачевићеве рог-
ље" уз помоћ Милице Бандовић и Ђура Ђорђије-
вића из Андријевице изнели и дотурили партиза-
нима повеће количине дувана, шибица, батерија и 
бензина. Та акција је изведена усред бела дана, 
што би се рекло под носом карабињера, милиције 
и четника, што је свакако био и велики ризик. 
Углавном преко Неша Кастратовића, Милице Бан-
довић и Радосава Зековића у Андријевицу су одр-
жаване везе са Драгом Лончаревићем, Ђуром Ђор-
ђијевићем, Вељом Дедовићем и Војином Радовићем. 

Од почетка 1942. до октобра 1943. активност 
Присојана на страни НОР-а развијала се углавном 
под утицајем Радована Лекића. У том најтежем 
периоду друг Радован је преко Вучете Лакићеви-
ћа, Драшка Лакићевића и Васа Зековића одржавао 
везе — преносио директиве и ставове среског ко-
митета КПЈ . Он, Ђедо Војводић и други партиза-
ни — герилци, повремено су долазили у кућама Ми-
лете Лакићевића, Милије Лакићевића, Томе Зеко-
вића и Милутина Арсенијевића. Иако су те куће 
биле на пушкомет италијанских бункера и под н а ј -
строжијом контролом четника и милиције, Радован 
и остали другови били су безбедни у Присоји. 
Радован је код приеојачких активиста уживао ве-
лико поверење. 

Италија је капитулирала у септембру, а већ по-
ловином октобра 1943. године пролетерске бригаде 
уз учешће беранско-андријевачког батаљона осло-
бодиле су Васојевиће. Но, тим рат није завршен. 



Напротив, он се наставља свом жестином све до 
коначног ослобођења Југославије — управо рат 
се водио до половине маја 1945. 

Само од октобра 1943. па до септембра 1944. год. 
Андријевица је неколико пута прелазила из руке 
у руку. Наиме, Немци су уз помоћ балиста и чет-
ника више пута упадали у Андријевицу и то: у 
октобру 1943. затим, у јануару, априлу, мају, јуну, 
јулу, августу и септембру 1944. Дакле, за непуну 
годину дана и на овом терену вођене су жестоке 
борбе. 

У периоду од октобра 1943. па све до кра ја 
рата настављена је активност, односно људи из 
ова три села све масовније учествују у НОР-у. У 
пролетерским и ударним бригадама и другим једини-
цама НОВЈ ступило је око 50 бораца, од чега око 
30 добровољно је ступило само у времену окто-
бар —• децембар 1943. Сви су се они са пушком 
у руци борили широм земље до коначног осло-
бођења Југославије. Многи од тих бораца били 
су храбри пушкомитраљесци и бомбаши, те добри 
командири одељења, водова и чета -— делегати во-
дова и политички комесари. Но, један број је остао 
на бојном пољу као и многи синови свих наших 
народа и народности пали за слободу и крвљу ко-
вали братство и јединство. 

Почетком новембра 1943. у Присоји је форми-
ран први легални народноослободилачки одбор. 
Председник је био Милутин Арсенијевић а секре-
тар Александар Мијатовић. Формирана је и пар-
тијска и скојевска организација, Одбор и остали 
активисти на терену одиграли су значајну улогу, 
они су до септембра 1944. до коначног ослобође-
ња Васојевића више пута организовали збјегове. 
На јпре су морали предузети потребне мере да се 
старији људи, жене и дјеца и уопште нејач скло-
ни према планинама од непријатељског зулумћара, 
а после тога, када наше јединице потисну непри-
јатеља да се на пустош изнова организује ж и -
вот људи. Нарочито се морало помоћи оним по-
родицама чије су куће запаљене, а таквих је 
било 34. 

С обзиром на честе борбе које су се у Андри-
јевици и околним селима водиле у то време, људи 
и нарочито жене ангажоване су око ношења и 
неговања рањеника, око сахране погинулих и но-
шења муниције јединицама на фронту. Затим, ор-
ганизоване су акције за обраду земље — орање, 
копање, кошење сијена и тсл. као и на оправку 
путева и мостова. Од посебног знача ја је било да 
се оно мало прехрамбених артикала рационално 
дели и троши. Поред свих невоља и недаћа у на-
шим селима биле су 25 избегличких породица, па је 
и то чинило посебне тешкоће око њихове исхране. 
И преко тога оно што се каже, последњи залогај 
хлеба издвајан је за борце НОВ. 

Од 17. септембра 1944. Андријевица је коначно 
слободна — кроз горње Полимље више није кро-
чила непријатељска нога. И у том периоду све до 
половине маја 1945. — до ослобођења Југославије 
настављен је организован рад народноослободилач-
ког одбора, чланова КПЈ , скојеваца и других ак-
тивиста на остваривању пароле антифашистичког 
народног фронта „сви на фронт — све за фронт *. 
Док се око 50 бораца у то време из ових села у 
саставу бригада борило против непријатеља широм 
земље, дотле су активисти на терену прикупљали 
жито, месо, кромпир и остале пољопривредне про-
изводе, и жене су исплеле повеће количине топлих 
џемпера, чарапа, шалева и рукавица и све то сла-

то јединицама НОВ на фронтовима. Затим су на-
стављене акције на изградњи колиба на место 
запаљених кућа, те обрада земље, поправка путева, 
мостова и тсл. 

Од октобра 1943. па све до кра ја рата одбор-
ници, чланови партије, скојевци и други активи-
сти поред ангажовања на многим задацима уче-
ствовали су и у заседама и патролама заједно са 
борцима комског одреда и другим јединицама 
НОР-а. Добар број ових активиста учествовао је 
у батаљону народних одборника у априлу и мају 
1944. године. Уз све то на терену се одвијала пло-
доносна политичка и културна активност. 

Током целог рата исхрана становништва причи-
њавала је посебну потешкоћу. И пре рата кукурум 
који је престављао основну храну углавном се ку-
повао. Међутим, од 1941. године у оптицају владао 
је окупаторски новац (талијанска лира и албански 
лек), до кога се тешко долазило. Па и када се 
нешто новца набавило још теже је било да се 
нешто купи за њега. Једно време Италијани су 
продавали неке трице и задовољан је био ко је 
успео да дође до њих. 

У време талијанске окупације људи су морали 
преко Зулевог ж а р а да иду ца пијацу која је по-
времено била источно од Андријевице на путу код 
куће Петра Дедовића, јер се преко два блока, која 
су била на улазу Андријевице са обе стране није 
могло проћи, па се тако заобилазно и беспућем 
долазило тамо на пијацу да би се купило по мало 
жита. У току 1944. и 1943. жене су одлазиле у 
Албанију (Врмоша) да за лекове (новац) или у за-
мену за неку робу од вредности купе и на леђа 
донесу помало кукуруза. Но, треба се подсетити, 
да су и у овом, као и у многим ранијим ратови-
ма у прехрани становништва главну улогу оди-
грале коприве, зеље и многе друге познате врсте 
траве. 

Ж е н е Присоја, Салевића и Пеовца активно су и 
што би се рекло раме уз раме са људима учество-
вале у НОР-у и револуцији. 

Миросава-Вага Лакићевић1), супруга Милетина 
кога су четници стрељали почетком 1942, Јека Зе-
ковић, супруга Томина и Милица Бандовић спа-
дају у ред заслужних жена и првобораца. 

Ђукић Даница из Пеовца као девојчица од 16 
година била је борац VII омладинске црногорске 
бригаде, храбро је погинула на сремском фронту. 
Дубак Милева, такође је била борац 2 српске про-
летерске бригаде, учествовала у многим борбама и 
као референт батаљонског санитета тешко је ра-
њена на сремском фронту, тако да је 100°/о ратни 
инвалид. Као борац у V црногорској бригади од 
октобра 1943. па све до кра ја рата учествовала је 
и Зора Зековић. И још неке жене учествовале су 
као борци у бригадама. Као жртве фашистичког 
терора на терену погинуло је 6 жена. Радојевић 
Олга (1930) и Ђукановић Радосава (1928) заклане 
су од стране непријатеља у лето 1944. 

Кастратовић Зора иако јој муж Лека интер-
ниран у новембру 1941. под врло тешким условима 
сарађивала је са активистима Присоја. Заслужује 
пажњу да се помене и Велика Мартиновић, јер 
она је из патриотских и комшијских побуда по-
четком 1942. послала ћерку Даницу, 'којој није било 
више од десет година код Милутина Арсенијевића 
да му јави, да карабињери иду да му ухапсе сино-
ве. Захваљујући благовременом обавештењу његови 

1 ) П о д а ц и с а ф о т о г р а ф и ј о м с т р а н а 30. 



синови овог пута су измакли карабињерима. То је 
утолико био њен већ ризик, јер је њена кућа 
била уз италијански блок и ту се налазила чет-
ничка команда. 

Ж е н е су у тешким условима, у дубокој иле-
галности извршавале многе значајне задатке за 
потребе НОР-а, оне су се са пушком у руци бо-
риле у саставу пролетерских бригада широм зем-
ље до коначног ослобођења. Носиле су и преви-
јале рањенике. Биле су одборници и активистч. 
Учествовале у поправци путева и мостова. При-
купљале и дотурале борцима храну и тсл. Помену-
те су само неке жене, но, доста је тога пало 
у заборав, јер сада многих нема међу живим, а 
и ово се пише са доста велике дистанце од око 
три ипо деценије, па су многи подвизи и жена и 
људи измакли људском памћењу. И на крају, чи-
њеница је значајна пажње, да у Присоји, Сале-
вићу и Пеовцу ниједна жена није учествовала 
на страни непријатеља, па ни оне жене чији су 
мужеви били у непријатељским формацијама. 

Стицајем околности ова три села, у току целог 
рата нешто више од других била су изложена 
непријатељским ударима, — наиме, с обзиром на 
географски положај готово све куће су у времену 
од августа 1941. до септембра 1943. биле у зони 
осматрања и непосредно под нишаном италијан-
ских митраљеза из бункера са Криваче. У том 
периоду окупатор је из оруђа често отварао ватру 
по Кострешу изнад Присоја. И дању и ноћу преко 
глава људи звиждале су топовске гранате и митра-
љески куршуми. Није био редак случај, да и по 
сеиу „залута" по неки рафал . Непријатељ је сва-
како био обавештен о комунистима, скојевцима, 
активистима и симпатизерима НОР-а, па је по-
ред честих преметачина по селима и на та ј начин 
вршио притисак на људе, што му наравно ни то 
ш. је помогло, јер се на супрот многих репресалија 
НОБ све више разгарала. 

Опет због таквог географског положаја преко 
ових села прошле су и за собом оставиле пустош 
све могуће непријатељске војске. Немци су н а ј -
пре у априлу 1941. пројурили, затим су их смје-
нили италијански солтади који су уз помоћ ба-
листа, милиције и четника харали све до септем-
бра 1943, па су их од октобра те године па све 
до 17. септембра 1944. опет наследили немачки 
фашисти који су уз помоћ балиста и четника уби-
јали, палили и жарили. 

Дакле, од 1941. до 1944. непријатељ је 9 пута 
пустошио Андријевицу са околином. Све је то 
прошло и оставило грдне последице и преко ових 
села. Јер ту је таква раскрсница где се сливају 
важни путеви, односно правци, — од Бијелог по-
ља и Рожаја , преко Берана уз лимску долину и 
десно уз корито Краштице — од Пећи и Плава 
низ Лим и опет уз Краштицу — и од Подгорице 
и Колашина преко Трешњевика, према Берана-
ма и десно преко Андријевице ка Чакору. Услед 
тако важних путева ова села ништа није могло 
да заобиђе. Не само што су тим путевима војске 
пролазиле, него су се и водиле жестоке борбе. По-
ред пљачке и велике материјалне штете која је 
причињена, на терену је приликом вођења борби 
погинуло, односно пало као жртве фашистичког 
терора 15 старијих људи, жена и деце и 5 их је 
рањено. 

И најзад, због такве значајне раскрснице пу-
тева тамо су се од раније налазиле две кафане 
Ту се одмах после устанка почела окупљати н а ј -

црња реакција из Васојевића, Црне Горе па и ш и -
ре. Ту је било стециште свих могућих изрода и 
издајника од свуд отдкуд. У таквој атмосфери је -
дан број људи подлегао је и пришао непријатељ-
ским редовима. Из ова три села од октобра 1941. 
до септембра 1943. у италијанску милицију било је 
13 људи (од октобра 1941. године 6, од пролећа 
1942. 7) а у четнике учествовало је 6 људи (од 
децембра 1941. један, од пролећа 1942. године 5), 
и од октобра 1943. и даље у 1944. години у чет-
нике је било нешто преко 30 људи. У непријатељ-
ске редове погинуло је 8. Карактеристично је да 
већина оних људи који су били неопредељени 
до октобра 1943. године, после у 1944. полазе у 
четничке редове. Нешто преко 30 четника и оних 
људи који су се кретали у четничким збјеговима 
углавном изгубио им се траг, тако да се ни дан 
данас о њима ништа не зна. 

До октобра 1943. Мост Бандовића био је цен-
тар непријатељских формација, а од октобра исте 
године па све до кра ј а рата ту је било седиште 
општинског и сеоског народноослободилачког од-
бора и често се налазила болница јединица НОВ-а. 
У овим селима у октобру 1943. налазили су се 
делови II далматинске пролетерске бригаде, а у 
љето 1944. делови II српске пролетерске бригаде. 
Борци ових јединица у својим бригадним хрони-
кама врло похвално пишу о сарадњи са народом 
на политичком и културном плану, те да су жене 
и људи носили и неговали рањенике и да се уства-
ри кроз борбу ковало братство и јединство срп-
ских и далматинских бораца са људима ових села. 

Још пре рата, а посебно 1938. године револу-
ционарни покрет и у ова три села континуирано 
се развијао под утицајем КПЈ . Па и у на јтежем 
периоду (септембар 1941. — септембар 1943). Срески 
комитет К П Ј одржавао је везе са позадинским 
радницима на терену и усмеравао је њихову а к -
тивност. По сећању неких преживелих активи-
ста из тог периода од изузетног знача ја било је 
сазнање да делује Срески комитет — да су ту 
на терену среза комунисти, односно партизани — 
герилци Ђедо Војводић, Спасоја Ђаковић, Радо-
ван Лекић, Видо Шошкић и др. Поред тога, пре-
ко ових другова знало се и о развоју и успесима 
НОР-а на ширем плану, и да се у пролетерским 
бригадама и дивизијама НОВ боре другови Да-
нило Лекић, Александар Марјановић, Мирко Но-
вовић и многи другови из Васојевића. Све је то 
говорило да је активност на терену део једин 
ственог НОР-а и социјалистичке револуције у Цр-
ној Гори и Југославији. Све је то уливало наде 
надахњивало и инспирисало да се истраје у бор-
би за идеале К П Ј до коначне победе. 

Ношени идеалима партије људи организовано 
и масовно учествују у устанку. Затим од септем-
бра 1941. до 15. маја 1945. у НОР-у и револуцији 
организовано и активно узело је учешће на разне 
начине 110 бораца. Од тога у пролетерским и удар-
ним бригадама и другим јединицама НОВЈ било 
је 55 борца, а остало на терену били су одборници 
и активисти. У јединицама НОВ-а 26 друга били 
су на официрским дужностима. 

Пре рата у ова три села било је 2 члана К П Ј 
и 5 скојеваца. У јулу 1941. опет 2 члана Партије. 
а број скојеваца порастао је на 9. Кра јем 1942. 
у Партију је примљен Драшко Лакићевић, и до 
кра ј а рата рачуна се да је у партију примљено 
око 42 људи, претежно омладинаца. 



Уз изложено, учешће људи села Присоја, Са-
левића и Пеовца у НОР-у и револуцији убедљи-
во илуструју и следећи показатељи. 

1. Од 1941. до 1945. у НОР-у је на разне начине 
сукцесивно учествовало 98 људи, од тога 27 ж е -
на. А од укупног броја, омладинаца 64 или 2/3. 

Око једна трећина су борци од 1941. године, 
остало је постепено прилазило НОР-у — већином 
од октобра 1943. и даље током 1944. као и мало 
нешто у 1945. години. 

Ради се о оним борцима — позадинским рад-
ницима, борцима разних јединица НОВЈ, одбор-
ницима и осталим активистима и то: 

— Лакићевић Милета, Миросава, Милија, Дра-
гољуб, Мара, Милка, Нада, Вучета, Томица, Вук-
ман, Миро, Милан — Арсенијевић Милутин, Све-
тозар, Бранислав, Момо, Милић —- Зековић Тома, 
Јека , Илија, Васо, Марко, Стевка, Радосав, Јелица 
Драгутин, Благоје, Зорка, Милева — Кастратовић 
Александар, Зора, Нешо, Милан, Иван, Петар — 
Протић Стево, Марија, Магдалена, Зарија, Илија, 
Величко — Вукадиновић Данило, Вукашин, Вели-
мир, Милица, Милорад, Вучина, Вучко, Новак, Ми-
лоња, Роса — Ђековић Јован, Милутин, Ђола, Гав-
ро, ДраШко, Милорад, Томица, Ника — Мијато-
вић Александар, Драгомир — Булатовић Мили-
воје, Драшко, Вељко — Кубуровић Миле, Радо-
мир, Михаило, Мираш, Ђорђије, Миро — Мимо-
вић Секула — Вуксановић Благић — Вучелић 
Милорад — Јелић Бранко — Ђукановић Ђукан, 
Душан — Радојевић Крсто, Станиша — Мартино-
вић Велика — Ђукић Даница, Бранко — Мићовић 
Томица, Радомир — Дубак Милева, Стана, Којо, 
Видак — Миловић Голуб — Радуновић Милан, — 
Бандовић Милица, Велимир-Лујо, Милисав, Ми-
лић, Драгутин, — Вуксановић Станица и Максим 
— Ђековић Стевка, Драга, Даница, Савка, Мар-
ко, Видак, Стака и Милић. 

2. У пролетерским и ударним бригадама и 
другим јединицама НОВ-а учествовало је 55 бора-
ца, од тога 8 у краљско-требачкој чети (њих 6 
из те чете учествовали је у андријевачко-партизан-
ском батаљону од 3. маја 1943). У времену сеп-
тембар — децембар 1943. год. добровољно је сту-
пило 22, а у 1944. години 20, и у 1945. 5. 

Ради се о следећим борцима: 
— Лакићевић Милета, Драгољуб, Вучета, То-

мица, Милан, Миро — Зековић Васо, Илија, Мар-
ко, Драгутин, Благоје, Зорка — Ђековић Гавро 
Јован, Ђола, Драшко, Марко — Кастратовић Алек-
сандар, Нешо, Иван, Милан — Булатовић Мили-
воје — Мијатовић Александар, Драгомир — Про-
тић Стево, Марија, Величко, Илија — Арсеније • 
вић Светозар, Бранислав — Вукадиновић Вели-
мир, Милорад, Вучина, Вучко, Новак — Ђукано-
вић Душан — Јелић Бранко — Кубуровић Миле, 
Ђорђије, Михаило, Миро — Радојевић Крсто, Ста-
ниша — Дубак Милева, Којо, Видак — Ђукић 
Даница — Миловић Голуб — Мимовић Секула 
— Бандовић Велимир-Лујо, Благоје, Милисав, 
Милић, Драгутин. 

3. У јединицама НОВЈ следећи другови били су 
на официрским дужностима и то: 

— Лакићевић Вучета, Томица, Милета, Драго-
љуб, Милан — Кастратовић Александар, Нешо — 
Зековић Васо, Илија, Марко, Дргаутин, Благоје и 
Зора — Ђековић Ђола, Јован и Милорад — Ар-
сенијевић Бранислав, — Булатовић Миливоје — 
Мијатовић Александар — Ђукановић Душан — 
Вукадиновић Милорад, Велимир, Вучина, Вучко 

— Протић Стево, Дубак Милева — Мимовић Се-
кула. 

4. У НОР-у и револуцији следећи другови и 
другарице били су одборници: 

— У Срески национално-ослободилачки одбор 
19. VII 1941. године Лакићевић Милета — У сре-
ски народноослободилачки одбор од децембра 1943. 
Лакићевић Драгољуб. 

— Вијећници ЗАВНО Црне Горе и Боке Ар-
сенијевић Милутин и Зековић Тома. 

— Илегални сеоски народноослободилачки од-
бор од јуна 1943. године: Арсенијевић Милутин, 
Зековић Јека, Кастратовић Нешо и Бандовић 
Милица. 

— Одборници сеоског и општинског народно-
ослободилачког одбора од новембра 1943. године: 
Арсенијевић Милутин, председник, Мијатовић 
Александар, секретар, Зековић Тома, Зековић Је -
ка, Бандовић Милица, Лакићевић Милка, Лаки-
ћевић Миро, Вукадиновић Милоња, Ђукановић 
Ђукан, Радуновић Милан, Кубуровић Милан, Ђе-
кбвић Милорад, Драга. 

Члан среског омладинског комитета од кра ја 
1943. године: Зековић Стевка и Лакићевић Милка 
крајем 1943. делегат Омладинског конгреса Црне 
Горе који је одржан у Колашину. 

5. У НОР-у и револуцији погинуло је 12 бо-
раца: 

МИЛЕТА Л. ЛАКИЋЕВИЋ, рођен 1882. с. При-
соја — Андријевица. Још од ране младости ва-
спитан је у духу људскости, поштења и љуба-
ви за слободу и домовину. Учесник је балкан-
ских и I св. рата. Од 1916. до 1919. бива зароб-
љен и депортован у злогласни логор Нађмеђер 
(Мађарска). Као официр (капетан I кл. бивше 

југосл. војске) био надахнут патриотизмом и ро-
дољубљем. Између два рата, односно у времену 
старе Југославије живео ј е ' у свом селу и бавио 
се земљорадњом. По свом напредном држању и 
поштењу важио је за угледног човека у селу, оп-
штини и срезу. Код људи и нарочито код омла-
дине био је уважаван и уживао је велики ауто-
ритет и поверење. 



На позив К П Ј 1941. учествује у припремама за 
устанак и 17. јула са својим сељанима јуриша за 
ослобођење Андријевице. Као напредан човек и 
угледна личност биран је за командира устанич-
ке-присојачке чете која је више од 15 дана под 
његовим руководством водила борбе са непри-
јатељем код Јечмишта. 

После устанка организовано и активно уче-
ствује у НОР-у. 'Постаје борац краљско-требачке 
чете. Услед тешке ситуације у краљско-требачкој 
чети, те због година старости и нарушеног здрав-
ственог стања партијско руководство му је пред-
ложило да се легализује што је после убеђивања 
од стране руководства и прихватио. 

Као осведочени припадник НОР-а, а с обзиром 
да су четници знали да је „непоправљив" и не 
одустаје од идеја и да ће поштени људи и ом-
ладина следити његов пут и пример, четничке 
старешине хтеле су по сваку цену да га приволе, 
односно да га одвоје од НОП-а. Но, он се није 
предавао нити колебао. Преварен је уз обећање 
да га зову на разговор. Отишао је, рачунајући 
да без обзира на политичку припадност да иде 
код рођака Љуба Вуксановића. Кад је пошао 
код Љуба уствари био је преварен, јер су га тада 
и ухапсили. Уз убеђивање држали су га два три 
дана и вршили притисак да приђе четничкој ор-
ганизацији. Обећавали су му да од њега неће за -
хтевати да иде у акције против партизана. Но 
стари јунак није се дао преварити нити сломити. 
Смело и одлучно, како је то њему било свој-
ствено, одлучно је рекао Љубу Вуксанови-
ћу и осталим четничким „главешинама" . . . „чет-
ничка организација доживеће судбину коју ћа 
неминовно доживети и окупатор". Раз јарен Љубо 
Вуксановић на то му је дрекнуо „наћићеш кола-
шински затвор и нећеш више видети свога дома", 
нашто му је Милета одважно одговорио: „то је све 
што можеш урадити!, можеш бити срећан што 
ти се дала прилика да овако разговараш са Ми-
летом Лакићевић, за овакав сусрет можеш да 
захвалиш само околности што сам морао да по-
слушам своје тешке године и довео сам сада 
себе до тога да ми се стеже срце од бола, што 
нијесам жртвовао и ово мало снаге и остао у ре-
довима партизана, где би свој живот могао да 
жртвујем славније за слободу". К а к о није хтео 
да се помири са слугама окупатора, одведен је у 
злогласни колашински затвор, где је после два-
наест дана, односно почетком 1942. године јавно 
стријељан на Брези код Колашина, и овог пута 
узвишен пркосио је брадатим џелатима. Сведоци 
говоре, да је на путу од затвора до стрелишта уз-
викивао пароле: „живела слобода, живела пар-
тија и омладина, доле слуге окупатора, омладина 
ће ме осветити". . . 

У сећањима људи и свих оних који су га по-
знавали остао је као један од светлих примера 
храброг и јуначког држања пред класним не-
пријатељем. И овог пута, као и увек, осведочио 
је лик храброг горштака — јунака, прекаљеног 
борца револуције и патриота. 

ВУЧЕТА М. ЛАКИЋЕВИЋ, рођен 1921. с. При-
соја — Андријевица. Потиче из сиромашне се-
љачке породице. Члан СКОЈ-а је од 1938. и члан 
К П Ј од почетка 1940. године. Гимназију је завр-
шио у Беране, и студирао на Правном факултету 
у Београду. Још као гимназијалац почео се упо-

знавати са марксистичком литературом и тако је 
у млађим годинама усвојио материјалистичко-ди-
јалектички поглед на свет. Опредељен за рево-
луционарни, раднички, односно комунистички по-
крет, ј ош од 1938. године почиње организовано на 
новом курсу К П Ј да окупља омладину у селима 
Присоја, Салевиће и Пеовац. Руководи припрема-
ма за устанак у селу и као борац учествује за 
ослобођење Андријевице 17. јула 1941. године, а 

затим као политички делегат Устаничке присојач-
ке чете од 17. јула до 8. августа која је провела 
на фронту код Јечмишта. 

После устанка организује људе Присоја, Са-
левића и Пеовца на страни НОР-а. Био је борац 
краљско-требачке чете. Затим, све до априла 1943. 
под његовим руководством активно и организова-
но око 30 људи претежно омладинаца развија 
активност на страни НОР-а. У то време нарочито 
.је организован политичко-пропагандни рад, оба-
вештајно-курирска служба, активност тројки и 
партизанских десетина, прикупљање материјалних 
средстава за партизане-герилце и тсл. У овом пе-
риоду одржавао је везе са партизанима-герилцима 
Ђедом Војводићем, Радованом Лекићем и другим. 
Са овим друговима одржавани су састанци и ор-
ганизовао је да се поменути другови повремено 
у најкритичнијим ситуацијама чува ју у неким 
кућама у Присоји. 

Са групом активиста из Присоје 3. маја 1943. 
полази у Андријевачко-партизански батаљон где 
учеетвује у свим акцијама и борбама тог бата-
љона све до октобра 1943. када та ј батаљон улази 
у састав IV црногорске пролетерске бригаде. Од 
октобра 1943. до априла 1944. учествује и храбро 
се бори у свим борбама које је 4 батаљон водио. 

Погинуо је 14. априла 1944. године у борбама 
са Бугарима и Немцима на месту Борково у Ср-
бији. Тада је био политички делегат вода у 2 чети 
4 батаљона. 

ВАСО Т. ЗЕКОВИЋ, рођен 1924. године с. При-
соја — Андријевица, потиче из сиромашне се-
љачке породице. Члан СКОЈ-а од 1939. а члан 
К П Ј од 1941. године. Гимназију је учио у Пећи, 

ЛАКИЋЕВИЋ 
ВУЧЕТА 



где је по успеху био запажен ученик, имао сми-
сла за сликарство и писање песама. Пре рата био 
је члан Среског омладинског комитета у Ђако-
вици. У априлу 1941. са родитељима који су били 
насељеници у Метохију прешао је у Приеоју. 
Доласком у Присоју био је један од блиских са-
радника Вучете Лакићевића са киме је активно 
учествовао у припремама за устанак. Имао је сми-
сла за хумор, на састанцима са омладином исту-

пао је са рецитацијама, скечевима — „врапцем" 
којег је сам припремао. Био је запажен и оми-
љен код омладине, и уопште у средини. Са При-
сојанима је 17. јула учествовао за ослобођење Ан-
дријевице, а затим у присојачкој чети која је 
више дана провела на фронту код Јечмишта 

био је курир преко кога је чета одржавала везе 
са командом устанка. После устанка са Вучетом 
Лакићевић активно учествује на организовању љу-
ди за НОП. Као борац је учествовао на пљеваљ-
ској бици, а затим, у краљско-требачко партизан-
ској чети. Ухапшен је у фебруару 1942. и све до 
септембра исте године провео је по италијанским 
затворима. Доласком из затвора организовано и 
активно учествује у саставу активиста Присоја. У 
врло тешким условима извршава задатке обаве-
штајно-курирске природе, одржава са партизани-
ма-герилцима везе, развија политичко-пропаганд-
ну делатност, организује чување партизана-гери-
лаца у неким кућама у Присоју, те прикупља и 
дотура материјална средства за партизане. 

Са групом активиста из Присоја 3. маја 1943. 
полази у андријевачки-партизански батаљон. За -
пажено и храбро учествује у борбама тог бата-
љона. Бива лакше рањен код Лубнице. Стиже да 
црта, да бележи ратне другове. Црта и насловну 
страну трећег броја листа „Слобода". 

У октобру 1943. постао је борац 4 батаљона IV 
Црногорске пролетерске бригаде, управо, када је 
беранско-андријевачки батаљон ушао у састав IV 
бригаде. У 4 батаљону као борац и руководиоц 
учествовао је у борбама све до јануара 1944. Храб-
ро је погинуо као командир вода 3 чете 4 бата-
љона у својој 20 години — 23. јануара 1944. го-
дине у борбама код Врбице у Црној Гори. 

АЛЕКСАНДАР-ЛЕКА КАСТРАТОВИЋ, рођег 
1912. с. Пеовац — Андријевица. Потиче из сирома-
шне сељачке породице. Због напредне активности 
искључен је из IV разреда беранске гимназије. 
Сарађивао је са марксистичким кружоком у Ан-
дријевици. Са неким друговима из тог кружока 
1936. покушава да иде у Шпанију, што им није 
успело. Долази у сукоб са жандарима због чега је 
2—3 пута хапшен. Године 1939. добио је посао 
у Пољопривредном расаднику као пословођа. У 
1940. и 1941. провео је као војник у резерву у 
Подгорици. У априлу 1941. храбро се борио као 
пушкомитраљезац у 38 пешадијском пуку против 
фашистичког агресора. 

Са Вучетом Лакићевић активно учествује у 
припремама за устанак. Са устаницима села При-
соје 17. јула 1941. учествује за ослобођење Андри-
јевице, а затим, храбро се бори у саставу уста-
ничке присојачке чете која је више дана провела 
на фронту код Јечмишта. 

После устанка са Вучетом Лакићевић органи-
зује људе и омладину за даље вођење борбе про-
тив окупатора, био је одређен за командира пар-
тизанског вода у Присоју, али је у другој поло-
вини новембра 1941. ухапшен од стране италијан-
ских карабињера. 

У италијанским затворима провео је око двије 
године. На јпре у Андријевици до марта 1942. за-
тим, пребачен у Подгорицу, па у Б а р и од јесени 
1942. па до септембра 1943. провео је по затвори-
ма у Италију. 

После капитулације Италије кратко време про-
води са партизанима у Италији, а затим улази у 
састав III прекоморске бригаде. Као борац и ко-

К А С Т Р А Т О В И Ћ 
А Л Е К С А Н Д А Р 

мандир вода учествовао је у свим борбама те бри-
гаде до јуна 1944. године. , 

Погинуо је 2. јуна 1944. у борби са Немцима 
на острву Брачу изнад места Супетар, тада је 
био командир 1 вода и заменик командира 2 чете 
1 батаљона I I I прекоморске бригаде. За члана 
К П Ј примљен је 1943. године. 

З А К О В И Ћ Т . 
В А С О 



кроз прозор, али су га том приликом фашисти 
убили. Тако је и та кућа заувек затворена. 

ВУЧИНА В. ВУКАДИНОВИЋ, рођен 1921. с. 
Присоја — Андријевица, потиче из сиромашне 
сељачке породице. Пре рата насељени у Мето-
хију, а априла 1941. са насељеницима долазе у 
Присоју код рођака. Гимназију је завршио у Пе-
ћи, а затим је студирао на Правном факултету. 
Био је одличан ученик зашта је добио јавна при-
знања. Још као гимназијалац определио се за ре-
волуционарни покрет, и пре рата примљен је у 
СКОЈ а затим у чланство КПЈ . У априлу 1941. 
је са својим родитељима прешао у Присоју где 
је кратко време боравио, али се одмах вратио 
у Витомирицу код Пећи, где су и били насељени 
пре рата, где је и даље наставио као и пре рата 
револуционарну делатност. Учествује у витоми-
ричком батаљону а затим, у I македонско-косовску 
бригаду. У бригади је два пута рањен, био је бо-
рац и руководиоц. Погинуо је као заменик ко-
мандира чете 2 батаљона 14. јануара 1944. г. на 
месту званом Богумила — Македонија. 

ВУЧКО П. ВУКАДИНОВИЋ, рођен 1927. с. 
Присоја — Андријевица, потиче из сиромашне 
сељачке породице. Завршио четири разреда ос-
новне школе. Пре рата са родитељима насељен 
у Метохију, а у априлу 1941. долази у своје род-
но место Присоју где су живели код својих ро-
ђака. Учествује у устанку за ослобођење Андри-

ДАНИЛО М. ВУКАДИНОВИЋ, рођен 1923. с. 
Салевиће — Андријевица. Потиче из сиромашне 
сељачке породице. Завршио четири разреда ос-
новне школе. Од 1938. као напредан омладинац 
учествује у свим акцијама омладинске групе ко-
јом је руководио Вучета Лакићевић, и у јуну 
1941. примљен је у СКОЈ. У саставу омладинске 
групе учествује у припремама за устанак и 17. 
јула 1941. за ослобођење Андријевице. Такође, био 

В У К А Д И Н О В И Ћ 
Д А Н И Л О 

В У К А Д И Н О В И Ћ 
В . В У Ч И Н А 

В У К А Д И Н О В И Ћ 
П , В У Ч К О 

јевице 17. јула 1941. а затим после устанка ак -
тивно је радио у саставу омладинске групе за 
покрет НОП-а. Од новембра 1943. ступа у комски 
одред, а од јула 1944. у II пролетерску српску 
бригаду. Погинуо је као делегат вода у октобру 
1944. године код Горњег Милановца — Србија. 
Члан СКОЈ-а је од почетка 1944. а члан К П Ј 
од јуна 1944. године. 

ВЕЛИМИР М. ВУКАДИНОВИЋ, рођен 1926. с. 
Присоја — Андријевица, потиче из сиромашне 
сељачке породице. Завршио 4 разреда основне 
школе, бавио се земљорадњом. Учествује у устан-
ку 17. јула 1941. за ослобођење Андријевице, а з а -

је борац присојачке чете која је у борбама на 
Јечмиште водила борбе против непријатеља. После 
устанка активно и организовано ради на страни 
НОР-а. Почетком 1942. повео је једног италијан-
ског војника који је дезертирао из своје једини-
це и предао га партизанима у Коњухе. У априлу 
1942. италијански војници опколили су његову 
кућу, кад их је приметио покушао је да побегне 



тим активно је радио за покрет НОП-а. Од 20. 
октобра 1943. ступа у бригаду где је све до кра ј а 
априла 1945. учествовао у многим борбама против 
непријатеља. Погинуо је 29. IV 1945. као делегат 
извиђачке чете I прол. дивизије код Ђакова — 
Славонија. Члан СКОЈ-а био је од II 1944. а члан 
К П Ј од јула 1944. године. 

В У К А Д И Н О В И Ћ 
М . В Е Л И М И Р 

МИЛЕ М. КУБУРОВИЋ, рођен 1925. с. Присо-
ја (Брежине) Андријевица, потиче из сиромашне 
сељачке породице. Бавио се земљорадњом. У 7 
омладинској бригади ступио - је половином 1944. 
године, где је учествовао у свим њеним борба-
ма. Погинуо је у априлу 1945. код Дуге Ресе — 
Хрватска. 

ДАНИЦА Р. ЂУКИЋ, рођена 1929. с Пеовац 
— Андријевица. Од јуна 1944. учествује као бо-
рац у VII омлад. црног. бригади. Погинула је на 
сремском фронту почетком 1945. године. 

ГАВРО Н. ЂЕКОВИЋ, рођен 1909. с. Присоја 
(Руда брда) — Андријевица, потиче из сиромашне 
сељачке породице. Пре рата насељен у Метохију. 
У априлу 1941. враћа се са породицом у Руда бр-
да код рођака. Учествује 17. јула 1941. у устанку 
за ослобођење Андријевице. После устанка орга-
низовано учествује у НОР-у као борац краљско-
-требачке чете. Погинуо је у фебруару 1942. код 
Колашина — Црна Гора. 

ЂОРЂИЈЕ-ЂОЛА К. ЂЕКОВИЋ, рођен 1911. с. 
Присоја (Руда брда) — Андријевица. Потиче из 
еиромашне сељачке породице. Бавио се земљо-
радњом. Учествује у устанку 17. јула 1941. за 
ослобођење Андријевице. После устанка органи-
зовано и активно учествује у НОР-у. Од новембра 
1941. борац је краљско-требачке чете све до мар-
та 1942. године. Затим, до априла 1943. организо-
вано ради за НОП. Од 3. маја 1943. борац је ан-
дријевачког, односно беранско-андријевачког пар-
тизанског батаљона, а од октобра 1943. борац је 
IV пролетерске црногорске бригаде. У свим бор-
бама био је одважан и храбар борац. Члан К П Ј 
је од децембра 1943. Погинуо је као командир во-
да у 2 чети 4 батаљона IV прол. бригаде у априлу 
1944. год. на планини Јелица — Србија. 

МИЛОВИЋ Б. ГОЛУБ — погинуо на сремском 
фронту 1945. год. као делегат вода. 

6. У току НОР-а и револуције пало је старијих 
људи, жена и деце као жртве фашистичког те-
рора, било да су убијени, заклани или изгорели 
са кућом 15-оро и то: 

Мијатовић Миличко, учитељ, Мијатовић Б л а -
жо, Вукадиновић Којо, Вукадиновић Госпава, Ву-
кадиновић Станица, Лакићевић Ђукан, Радојевић 
Олга, Ђукановић Радосава, Мартиновић Стево, 
Мартиновић Милутин, Радуновић Дмитар, Ива-
новић Раде, Бандовић Лакић, Бандовић Радосава, 
Вуксановић Милица. 

7. У НОР-у и револуцији било је рањено 13 
људи, жена и то: 

Приликом устанка 17. јула 1941. рањени су: Ђу-
кановић Ђукан, Ђукић Бранко, Ђукић Зејо. 

Као борци на фронту рањени су: Булатовић 
Миливоје, Миј атовић Александар, Лакићевић Дра-
гољуб, Дубак Милева, Дубак Којо, Зековић Или-
ја, Зековић Васо, Вукадиновић Вучина, Протић 
Величко, Бандовић Милић, Кастратовић Милан. 

У селу приликом вођења борби рањени су: Ра-
дојевић Милосава, Мартиновић Зека, Ђукић Бо-
са, Кубуровић Драгица, Мијатовић Томислав. 

8. Ратни војни инвалиди: Дубак Милева, Ђу-
кановић Ђукан, Булатовић Миливоје, Протић Ве-
личко и Кастратовић Милан. 

9. У току НОР-а и револуције било је интер-
нирано, односно по затворима и то: Зековић Је -
лица, Ђукановић Ђукан, Ђукановић Анђа, Кастра-
товић Александар, Лакићевић Милета, Зековић 
Васо, Арсенијевић Бранислав, Арсенијевић Све-
тозар, Зековић Илија, Рачић Саво. 

10. Поред огромне материјалне штете која је 
причињена током рата запаљене су и 34 куће: 
Лакићевић Милете, Лакићевић Милије, Лакиће-
вић Мира, Лакићевић Станице, Вуксановић Ста-
нице, Вуксановић Максима, Вуксановић Лепоса-
ве, Вуксановић Риста, Вуксановић Милице, Је -
лић Милосаве, Јелић Јована, Арсенијевић Милу-
тина, Зековић Томе, Зековић Јелице, Протић Сте-
ва, Протић Зарије, Протић Рада, Протић Ве-
личка, Вукадиновић Милице, Вукадиновић Мило-
ње, Вукадиновић Вукашина, Бандовић Јелице, 
Бандовић Магице, Бандовић Мира, Ђиновић К р -
стиње, Мимовић Милића, Радојевић Божане, Мар-
тиновић Стева, Мијатовић Б л а ж а , Кастратовић 
Александра, Кастратовић Ивана, Радуновић Ми-
лана, Радуновић Милуна, Дубак Милована. 

ТОМА ЗЕКОВИЋ (1888—1969). Рођен у Сла-
тини у бројној сиромашној породици. Рат га ни 
један није мимоишао. Из прва два Балканског и 
I светског, а са Скадра и Гласинца донио је по 
један куршум у тијелу. 

Послије тих ратова насељава се у Присоји, а 
1936. на Косову — Јуник код Ђаковице. То је 
била и прилика да се у друговању са безземља-
шима као што су били Раде и Брацан Војводић, 
Микета Вулевић и др. окрене критици друштве-
них прилика. То једно, а друго многобројна дје-
ца колониста на школовању у пећкој гимназији, 
познатој по својој револуционарној активности 
неодољиво су подгријавали своје очеве — старе 
ратнике. Такав је био случај и са његовим сином 



Васом. Априла 1941. опет са муком преко Чако-
ра. Јула 1941. са три сина на устанак. 

1942. година била је на јтежа. Читава породица 
Томина од жене Јеке до Новака ради за покрет, 
било да се преноси материјал из блока Андрије-
вице, па све до чување илегалаца, у његовој кући 
се крију Радивоје Вукићевић, Тмушић Вуко, Ле-
кић Радован и др. 

Послије, прогони, терор па затварање, све до 
1943. тада одлука пада: планине, катуни — при-
купљање помоћи за герилу. Преко одборника ор-
ганизација тече. Тома је заједно са Јованом Ву-
кићем и Милом Јелићем учесник историјске скуп-
штине ЗАВНО (ЦГ) у Колашину. Члан К П Ј по-
стаје 1944. Послије рата неколико пута биран у 
органе мјесне народне власти. Умро је 1969. го-
дине. 

У целини је Томина породица активно и орга-
низовано учествовала у НОР-у и револуцији — 
три сина у бригадама НОВЈ, супруга Јека извр-
шавала многе значајне задатке, ћерка такође, пре-
ко Радосава одржавана је веза у Андријевици са 
Ђуром Ђорђијевићем, Лончаревић Јеликом, Косом 

З Е К О В И Ћ Т О М А , * ' Ј ' * 
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СЛАТИНА И ВРАЊЕШТИЦА 

Слатина је насељена још у најстарија време-
на. То потврђују археолошка открића и писани 
документи. На надгробним споменицима нађеним 
у „Купиновцу" пише да је ту сахрањен Луције 
Луције, Дуумвир (члан комисије од два члана) 
још неоткривеног римског муницијума. На истом 
локалитету била је римска циглана о чему свје-
доче предмети пронађени још прије II светског 
рата. У писаним документима из 1402. године 
(персијски извори) помиње се Стефан Њежиловић 
као војник — коњаник Деспота Стевана Лазаре-
вића у битци код Ангоре коју је водио султан 
Ба јазит против татарског војсковође Тимура, а Ла-
заревић са коњицом учествовао као вазал. Го-
дине 1485. у турском тефтеру ради прикупљања 
данка помињу се старешине домаћинства села 
Слатине. Марјан Грбичић — Болица 1614. године, 
описујући скадарски Санџак помиње Слатину са 
37. кућа и 78 војника. 

Приликом досељења предака данашњих ста-
новника села Слатине, на тлу Слатине није било 
живља. Затечена је била разорена црква чије су 
се зидине сачувале до данас. Предање к а ж е да је 
цркву подигао неки Вранић који се вјероватно 
одселио за вријеме прве сеобе Срба 1690. године. 

Село Слатину насељавају братства Вукићи, Ра -
чићи, Јелићи са огранком Зековића, затим Кићо-
вићи, Ивановићи, Асановићи и Матовићи. Сва ова 
братства потичу од Новака потомка родоначел-
ника Васа Васојевића. Слатинска братства су се 
кроз своју мучну историју борила за опстанак и 
слободу. Она су као и друга братства имала своје 
прваке, четовође и харамбаше. Павле Ровински у 
својем другом Тому „Черногорија" помиње Шар-
ца Ивановића и наводи кратку пјесму о његовој 
погибији. 

Слатињани су се на јвише крвили са колашин-
ским Турцима и Плаво-гусињским беговима. Они 
су убили злогласног вођу колашинских Турака 
Мумина Курбашића. О томе како су Слатињани 

одбили да да ју четвртину Плаво-гусињским бего-
вима постоји више анегдота. 

Слатињани су видну улогу одиграли и у борби 
против апсолутизма краља Николе, јер је из Сла-
тине у Колашинском процесу било двадесетосам 
завјереника. Њ и х двадесетшест су ухваћени и осу-
ђени пресудом Војног суда на разне временске 
казне са укупно 207 година робије, а тројица 
од њих су осуђени на смрт. У борби против 
Аустро-угарске монархије у покрет отпора који 
је у почетку никао на територији Васојевића под 
руководством Радомира Вешовића и Милосава Ра-
ичевића ступио је велики број слатињана. У то 
вријеме четири Мојашевића су ухваћени и осу-
ђени од аустријских власти а тројица су била 
осуђена на смрт. 

И у Слатини као и другим селима некадашњег 
андријевичког среза још почетком тридесетих го-
дина почиње да се буди свијест о потреби мјења-
ња постојећег стања. То нарочито долази до изра-
ж а ј а код ђака и студената. Они већ тада пропа-
гирају револуционарне идеје и ставове КПЈ . Н а ј -
више се говорило о побједи Октобарске револу-
ције и њеном вођи Лењину, што је заинтересо-
вало и поједине сељаке, а посебно оно што се 
односило на положај сељаштва и његовог савеза 
са радничком класом. Напредну идеологију у 
Слатини систематски је почео да шири Милош 
Јелић, који је 1936. године на Београдском универ-
зитету постао члан КПЈ . 

Прва ћелија К П Ј у Слатини, основана је 1937. 
године, а сачињавали су је: Милош Јелић, Дра-
шко Вукић и Батрић-Бано Зековић. Иако по броју 
чланова мала, а она је вршила значајан утицат 
на развој напредне идеологије. Томе је поред 
осталог допринио и ауторитет ондашњих чланова 
Партије. Они су својим понашањем, комунистич-
ким дјеловањем и радом били запажени у селу, 
цијењени међу сељанима. Први су донијели ко-
мунистичку литературу и давали напредним се-
љацима да читају. Слатина је већ 1939. године 
имала писаћу машину и шапилограф за умножа-



вање партијског материјала. Ова средства донио 
је из Београда Драшко Вукић. Она су наравно, 
коришћена тајно и вјешто сакривана. Све је ово 
допринијело да се број чланова К П Ј у Слатини 
стално повећавао па је пред рат слатинска ће-
лија бројала десет чланова. Били су примљени 
још: Радоња Зековић, Милорад Рачић-Боровић, 
Милорад Мојашевић, Микета Ивановић и Мило 
Кићовић1). Послије устанка 1941. године у К П Ј 
је примљен и Божидар Кићовић. Поред тога, од 
1939. године у гимназијама у Беранама и Пећи 
у СКОЈ су били примљени Божидар Кићовић, 
Батрић Матовић, Батрић Вукић и други. 

Касније у току рата и револуције, Слатина је 
дала 56 чланова Партије, који су се борили ши-
ром наше домовине. 

За жандарме бивше Југославије Слатина је 
била увијек сумњива, пошто су знали да тамо 
д јелује јака комунистичка и СКОЈ-евска група. 
Када би ма гдје пронашли неки пропагандни ма-
теријал (летак и друго) одмах би посумњали да 
је то дошло из Слатине и да су аутори Милош 
Јелић, Драшко Вукић и други. Тако негдје 1939. 
године код Бана Арсенијевића, из Присоје, ж а н -
дарми су нашли једну пјесму, писану оловком, 
комунистичког садржаја . Када су га упитали ода-
кле му она — он је рекао да ју је нашао на 
путу. Одмах су жандарми посумњали на Милоша 
и Драшка, па су се упутили ка Слатини да пре-
тресу њихове куће. Милош Јелић, комшија Дра-
шка Вукића, примијетио је жандарме и знајући 
да је Драшко комуниста и да се код њега може 
да нађе компромитујући материјал, на својствен 
начин, кашљуцањем и довикивањем, упозорио је 
Драшка, који је брзо реаговао. Он је нешто ма-
теријала који се затекао код њега (брошуре и др.) 
ставио евојој местри Мари у њедра (остали ма-
теријал и машина били су закопани), а затим 
је искочио кроз прозор и непримијећен побјегао 
у правцу куће Милоша Јелића, да би га оба-
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вијестио о доласку жандарма. Милош није био 
код куће, па је Драшко, знајући гдје се налази 
материјал, узео и успио да га склони. 

Жандарми су претресли обје куће, али нијесу 
нашли ништа што их је интересовало. 

Партијско руководство имало је велико повје-
рење у чланове К П Ј и СКОЈ у Слатини, па им 
је повјеровало и веома одговорне задатке. Ми-
лош Јелић је био и члан Мјесног комитета Ан-
дријевице. Драшко Вукић био је задужен за тех-
нику, а 1940. секретар је МК К П Ј за Андрије-
вицу. Он је поред осталог био задужен да прено-
си и директиве које су махом писане бијелим бра-
шном (пером без мастила) да се не би, ако би 
пале у руке полиције, могле читати. Директиве 
су дешифроване на та ј начин што се папир пре-
мазивао јодом, послије чега су могле бити читане. 

Негдје 1939. године слатинска ћелија К П Ј до-
била је задатак да у Андријевици испише и на-
лијепи пропагандне пароле КПЈ-а . То је повјере-
но комуниетима из Слатине (Милошу Јелићу, 
Драшку Вукићу и Бану Зековићу). Тог јутра Ан-
дријевица је осванула са паролама исписаним 
масном бојом по зидовима, на платну и папиру. 
Тако је и остала неколико дана, јер се масна бо-
ја, а нарочито са зидова није могла скинути, па 
су власти приступиле кречењу. 

Уочи самог рата сви чланови К П Ј из Слатине 
одазвали су се на позив да се ј ављају у војску, 
како би се у датом моменту нашли тамо гдје би 
користили одбрани земље и народа. У вријеме 
априлског слома бивше војске, они су успјели да 
прикупе и донесу знатне количине оружја и му-
ниције, које је коришћено за устанак и у току 
НОБ-а. 

Радећи по директиви Партије, слатински чла-
нови К П Ј и СКОЈ-а сакупили су оружје и му-
ницију почетком априла 1941. године. У томе су 
на јактивнији били Драгомир-Драшко Вукић, Бат-
рић-Бано Зековић, Милун К. Јелић, Милош Б. 
Јелић, Васо Зековић, Бранислав-Бано Арсеније-
вић. Комунисти Слатине, Забрђа и Присоје дого-
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ворили су се да се оружје склони код Слатиња-
на и да се Слатињани старају о његовом ускла-
диштењу. За ово су конкретно били задужени 
Драшко Вукић и Батрић Зековић. Сандуке за 
оружје направио је Милорад Мојашевић. Тада је 
било прикупљено: 2 пушкомитраљеза „Брна", 18 
пушака, 20 ручних бомби и 3000 метака. Оружје 
је у сандуцима закопано у качари Батрића Зе-
ковића. Из Забрђа оружје су донијели у Сла-
тину Милош Д. Бакић, као и Вуксан Р. Бакић. 
Уочи устанка, оружје је подијељено устаницима. 

Одмах послије капитулације бивше Југоелавије 
комунисти су почели да на зборовима и састан-
цима упознају Слатињане са насталом ситуацијом 
и потребом за организованим отпором против оку-
патора и пете колоне. 

Пред устанак 16. 7. 1941. године, на Дубовику у 
шуми, у предвечерје комунисти су позвали сељане 
да дођу на договор за устанак. Сеоском скупу се 
одазвала огромна већина Слатињана, свака је ку-
ћа била заступљена са по 1 до 3 члана. На са-
станку се расправљало о припремама за уста-
нак. 

Главну ријеч су водили комунисти и имали 
су велики утицај на масе. Само мали број људи 
је био по страни. 

На скуп су дошли, непозвани, Милутин Јелић 
и Вуксан Бакић. Рачунајући на свој ауторитет и 
углед који су до тада имали, ова двојица пе-
токолонаша, мислили су да ће успјети растурити 
скуп и одвојити сељане од комуниста и повести 
их за собом. Замисао им није успјела. Они су го-
ворили да је за устанак преурањено; да треба 
сачекати повољнија времена; да су они, наводно 
за борбу, али не с а д а . . . Комунисти су водили 
рачуна о овој двојици петоколонаша па су били 
тактични у наступању против њих, мада је било 
оштрих дуела и међусобних расправа. 

Комунисти су извели тада вјешт маневар и 
придобили масе за себе. Наиме, они су рекли да 
Слатина неће прва напасти Андријевицу, али ако 
неко други нападне Италијане, срамота би било 
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да Слатињани остану по страни. Овакав предлог 
дали су да би везивали Слатињане за себе и да 
би их одвојили од оних који нису за борбу. Ко-
мунисти су знали са ким имају посла. Али, били 
су категорични за борбу и устанак. Наравно, мо-
рали су да тактизирају да би придобили масе за 
себе. Петоколонаши о којима је ријеч, када су 
уочили да је маса на страни комуниста, морали 
су се повиновати већини и неопажено су напу-
стили скуп. 

Овај сеоски скуп био је веома добро припрем-
љен од стране комуниста, па је тако и успио и 
био од пресудног значаја за учешће Слатињана 
у устанку. Тако је ујутру, 17. јула 1941. године, 
на позив Партије дошла огромна маса Слатињана 
на Потрк, звани „Дубовци". Под оружјем је била 
већина, а био је и извјестан број без оружја , који 
су били спремни да нападну Италијане у Андри-
јевици. Овде су били присутни и петоколонаши 
(Милутин Јелић и Ђоко Рачић). Поново су поку-
шали да одврате масу од борбе и напада са ста-
ром паролом „још није вријеме". Шиховој дема-
гогији мало је ко насео. Њима су се придружили 
једипо Драгиша Јелић и Драшко Кићовић и за -
једно су отишли у правцу Костреша (Милутин Је -
лић, Ђоко Рачић, Драгиша Јелић, Драшко Кићо-
вић). Они су жељели да се сакрију, односно скло-
не да не би били „кривци" за напад на Италија-
не, а говорили су: „Ми нећемо да нас дјеца воде 
с грлом у јагоде". 

Тако је тог историјског јутра, у раним часо-
вима, под руководством Партије а под командом 
командира чете Љуба Вукића, Слатина масовно 
кренула у напад на Андријевицу, коју су држали 
италијански окупатори. Уз помоћ осталих села 
тог дана је Андријевица ослобођена, прво среско 
мјесто у окупираној Европи. Тога дана Слатињани 
су заробили неколико Италијана и велики дио 
оружја, поред осталог, и четири топа 65 мм. Је • 
дан топ и нешто муниције Слатињани су истог 
дана, на рукама, уз брдо доста стрмо у дужини 
од око 2000 метара, изнијели на Потрк, код Ду-
бровника, изнад ливаде Милића Матовића. К а д 
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је топ постављен на мјесто за ватрено дејство, 
установило се да је неисправан. Наиме, чауре 
су биле без каписле и неки други механизми топа 
нису функционисали. Слатињанин, Илија Зеко-
вић са два Италијана (заробљеника) и још са не-
ким друговима, полако су оспособили топ. Грана-
те су оспособљене на та ј начин што су чауре 
метка од француске пушке (трометке) резане и 
са капислом стављене у лежиште каписле топов-
ске чауре. Негдје око 18 сати, 17. 7. 1941. године, 
испаљени су први хици из овог топа у правцу 
Костреша (брда изнад Слатине) ради пробе. Кад 
су установили исправност, топ је окренут у прав-
цу Андријевице да би бранио прилаз истој од 
правца Берана и Мурина . . . Вјероватно је ово 
био први хитац партизанске артиљерије, што су 
га слатињани извршили на дан устанка 17. 7. 1941. 
године. При нападу 17. јула 1941. године на Ан-
дријевицу пали су као прва жртва борац Сла-
тинске чете Арсо Р. Кићовић и својом крвљу 
обиљежили епопеју наше славне борбе. Касније 
Слатинска чета учествује у одбрани слободне те-
риторије и води борбу на Плаву и Гусињу, Ве-
ликој и Сјекирици. 

Масовност учешћа андријевичког среза у устан-
ку 1941. а у том склопу и Слатињана резултира-
ла је и тиме што је у новембру 1941. године када 
је формиран Комски одред у његов састав сту-
пило 19 слатинских бораца, од којих је 5 уче-
ствовало у бици за Пљевља (Батрић Зековић, Дра-
шко Вукић, Божидар Кићовић, Драгић-Ђемо Ву-
кић и Милош Јелић). 

Од устанка 1941. године па све до кра ја рата 
1945. године Слатина са Врањештицом не престаје 
да пружа отпор окупатору, па ни у на јтежим 
данима 1942. године, која је била не само за Сла-
тину критична, већ и за андријевачки крез у ц је -
лини. На сваком кораку владо је четнички те-
рор, вршене су рације и интернирања најпоште-
нијих људи села. Тада је заиста било тешко 
бити поштен. Нарочито је на Слатину вршио при-
тисак четнички идеолог Милутин Јелић и ита-

лијански доушник Ђоко Рачић. Али село Слати-
на је и тада нашло снаге да остане уз КПЈ и 
НОБ, и што су пријетње и терор непријатеља 
били већи, отпор слатинске омладине био је све 
јачи. У то вријеме највећи притисак је вршен 
на породице: Радоње Зековића, Бошка Зекови-
ћа, браће Асановић и Ђока и Благоја, Радомира 
Асановића, Мила Јелића, Крста Јелића, Микете 
Ивановића, Миличка Вукића, Гавра Вукића, Ра-
домира Кићовића, Стојана Кићовића, Милића Ма-
товића и друге. Породице Бошка Зековића, Мила 
Јелића, Крста Јелића, Микете Ивановића и Баћа 
Јелића, нијесу никако примале такозвано итали-
јанско требовање, а осталим набројаним породи-
цама, кад се сазнало ко су, скинуто је то „тре-
бовање". Набројене породице су биле обесправље-
не у сваком погледу и подвргнуте разним репре-
салијама и малтретирању. 

Но, уз помоћ поштених Слатињана успјели су 
да преживе та ј страшни период 1942. године. Ова 
година је нарочито била тешка и критична за 
партијско-политичке раднике (илегалце овог кра-
ја). Они су били прогоњени, физички су уништа-
вани. А њихов живот новчано уцјењиван (ко из-
да илегалца добије толико и толико лира итд.). 
Окупатор је претио сваком да ће га убити, кућу 
му запалити, а у најбољем случају интернирати, 
само ако сазна да има било какву везу са пар-
тизанима (илегалцима). 

Међутим, слатинска омладина, СКОЈ-евци, ко-
мунисти и добар дио Слатињана нису се уплаши-
ли од тих претњи окупатора и издајника. Напро-
тив, још је више усредсређена пажња на за-
штиту ових кадрова. Илегалци су чувани, пружа-
на им је сва могућа заштита. Слатински скојев-
ци, чланови К П Ј и омладина обезбеђивали су их 
од Присоје до Забрђа, извештавали их о дола-
ску непријатеља. Тако су се крајем 1942. године 
Тодор Војводић и Радован Лекић налазили у пе-
ћини под Кострешом (више села Слатине). Њих 
је једног дана открио зет Радомира Матовића 



(избјеглица који је становао код њега) и одмах 
је пожурио у правцу Краља да о томе обавијести 
четнике. На путу за Краље срео се са Митом Ду-
кићем, омладинцем из Слатине, и напао га ри-
јечима: „Ти знаш да се у Кострешу (показујући 
прстом на пећину) налазе Радован и Ђедо, а 
ниси никоме о томе казао. Знаћеш ти за то кад 
сад дођу четници". Мито у ствари није знао за 
партизане (Тодора и Радована), али је то брзо 
саопштио омладинки Рабији Мојашевић, која је 
то одмах пренијела Драшку Вукићу. Он јој је 
дао задатак да што прије оде у Костреш да обави-
јести Радована и Тодора да су откривени и да 
их пребаци на другу страну Костреша, где ће их 
сачекати Драшко. Рабија је задатак на вријеме 
извршила и довела их на одређено место. 

Драшко их је одатле превео на северну стра-
ну Граца, гдје су наоружани пиштољима и бом-
бама сва тројица остали цијели дан. Када је пао 
први мрак Драшко их је одвео до Лима, којег 
су прегазили и успјешно затурили траг четни-
цима. Четници су, заиста, дошли у Костреш, али 
тамо никог нису нашли тако да су два партијска 
руководиоца спасена захваљујући будности и од-
важности слатинских скојеваца и омладине. За 
овакве и сличне задатке у децембру 1942. године 
по директиви Партије Драшко Вукић је форми-
рао у Слатини илегалну десетину, којој су при-
падали Милован Асановић, Гавро Јелић, Милун 
Јелић, Вукман Ивановић, Батрић Матовић и дру-
ги. То је била десетина слатинских скојеваца. 
који су били спремни да изврше све задатке ко-
је им је поставила Партија. 

У том тешком времену 1942/43. године, иле-
галци су се прилично безбедно осјећали у Сла-
тини, а базе су им биле код следећих слатин-
ских породица: браћа Ђока и Благоја Асанови-
ћа, Радоње Зековића, Рабије и Мила Мојашеви-
ћа и других. 

Скојевци, омладина и поштени људи села Сла-
тине, стално су исмејавали оне који су били на 

страни четника. Ево једног момента, који се мо-
же сматрати као анегдота тог времена. Негде у 
априлу 1942. године, на једном сеоском скупу, би-
рао се кмет села Слатине. Пошто ниједан поштен 
сељанин није хтио да се прихвати тог задатка, 
Радоња Зековић члан КПЈ, предложио је за кме-
та села Милутина Јелића. Образлажући свој 
предлог, на њему својствен начин (помало ш а -
љив, а више циничан). На овај предлог маса се 
потцењивачки грохотом насмејала на рачун Ми-
лутина Јелића, четничког идеолога, на шта је 
Милутин поцрвенио од срамоте. „Јер, боже мој, 
како то да један бивши директор гимназије и на-
родни посланик буде биран за старешину села". 
Или, друга анегдота из тог времена. Негдје у зи-
му 1942/43. године четници су организовали по-
село у кући Вула Јелића у Слатини. Ова посјела 
су имала за циљ ширење четничке пропаганде, 
путем песама и других информација. Тако би 
једно 5—6 четника повело коло и запјевало „Кра-
љу Перо пиши из Лондона, колико ти треба ба-
таљона". А на другој страни маса би пјевала 
пјесму слободи и НОБ-у, као: „Ој, да ми је кроз 
планине да ме жива жеља мине; да ме жива 
жеља мине, од слободне домовине", итд. (Наравно, 
овде су били покретачи чланови Партије и 
СКОЈ-а). На ово би четници, пуцали из пушака 
с циљем да масу заплаше како би прекинули пје-
сму. Међутим, маса би на то одговорила све ја -
чим гласом уз пјесму НОБ-а и слободи. 

У то вријеме широке народне масе су већ пот-
пуно увидјеле ко је ко и ко се бори за слободу, 
а ко за окупатора. Стога, умјесто да НОП из 
1942. године изађе ослабљен због четничких и оку-
паторских репресалија, он је све више јачао и 
у 1943. години доживео праву ренесансу, како 
у Слатини, тако и у цијелом андријевичком сре-
зу. Почетком маја 1943. године формирао се Ан-
дријевички батаљон у чији састав одмах ступа и 
6 бораца из Слатине: Асановић Ђоко, Асановић 
Милован, Јелић Гавро, Јелић Милун, Јелић Ми-
лош и Ивановић Вукман. Од њих су четворица 

К И Ћ О В И Ћ М . М И Л И Ћ , о д б о р н и к Н О О т а х г г , Т 1 ™ = В У К И Ћ Д М И Т А Р , о д б о р н и к Н О О Д У К И Ћ М И Р К О , р а т н и и н в а л и д 



погинула и дала своје животе за побједу Ре-
волуције. 

У том времену Партија врши изузетан утицај 
на слатинску омладину и у плејади добрих омла-
динаца-скојеваца нарочито се истичу слатинске 
дјевојке, као што су: Кићовић Џана, Јелић К. 
Мара, Вукић Рабија -Баша, Мојашевић Рабија, 
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Кићовић Милица, Асановић Милка, Ивановић Ми-
ља, Рачић Милена и друге. Ове дјевојке изврша-
в а ј у на ј теже задатке. Оне у својим кућама у 
1942/43. години, у највећем огњу, када је било 
бити или не бити, чувају, хране и његују иле-
галце као што је, рецимо Џана Кићовић и Рабија 
Мојашевић. Оне извршава ју обавештајне задатке, 
задатке материјалне природе и све друге. 

Ево неколико примјера одважности слатинских 
дјевојака. Негдје у зиму 1943. године Радован 
Лекић, илегалац, боравио је у кући омладинке 
Рабије Мојашевић. Једног дана поручио је да 
дођу на разговор Гавро Јелић и Милован Аса-
новић, којима је требало да да неке задатке. Они 
су дошли код Радована, али није прошло дуго 
времена, на врата Рабијине куће закуцала је и 
група слатинских четника. Рабија је отворила 
четницима врата и увела их у другу собу. И тако 
су се у великој соби налазили четници а у ма-
лој (клијети) партизани. Рабија се уопште није 
уплашила, већ је са четницима разговарала и пра-
вила се да јо ј је драго што су навратили у 
њену кућу. Чак их је и частила ракијом. Чет-
ницима је то годило и задржали су се у кући. 
Рабија је с времена на вријеме улазила кришом 
и код ове тројице. Пошто су четници остали ду-
же, Гавро и Милован нијесу могли несметано 
напустити Рабијину кућу. Зато је Радован рекао 
Рабији да некако наговори четнике да оду, а 
она је нашла неки разлог да мора ићи у село, и 
да мора да закључа и кућу. Четници су устали а 
Рабија је пошла са њима и омладинци су не-
сметано напустили њену кућу. Или други прим-
јер, у зиму исте године, илегалац Радивоје Ву-
кићевић, у кући Рабије и Мила Мојашевића, по-
звао је на састанак другове Радоњу и Батрића-
-Бана Зековића, Вукмана Кићовића и Драшка 
Вукића. К а д је сатанак почео са Вукићевићем, 
на вратима је закуцао четник. У том тренутку 
завладао је та јац у кући и нико се није јављао, 

а Рабија је узела једну велику ћепаницу и рекла 
присутним: „Ако четник провали врата, ја ћу 
га ударити ћепаницом по глави, а ви изађите на 
друга врата и бјежите". Четник је лупао на вра-
та дуже вријеме па пошто му се досадило, јер 
му се не отварају врата, отишао је низ село. 
Након тога је Рабија добро осмотрила око куће 
и кад се увјерила да никога нема, обавијестила 
је другове на састанку и ови су безбједно на-
пустили њену кућу. Овакво хладнокрвно држање 
ове омладинке, примјер је одважности ондашњих 
партизанки. Ова млада сељанка није ни поми-
шљала шта би јо ј се све могло да догоди да 
су четници открили илегалце. 

Други примјер односи се на омладинку Мару 
К. Јелић. Августа мјеееца 1943. године Мара је 
цио дан у близини стана (колибе) у Рудом Брду 
чувала и хранила два партизана, мада је знала 
да се туда врзмају четници. Негдје предвече на-
ишли су четници Лукачевића, ухватили су Ма-
ру и почели је батинати кундацима да би је 
присилили да к а ж е гдје су партизани. А ова 
два партизана су била у житу (раж), на око три-
десетак метара од Маре и четника. Она је под-
носила батине, али није хт јела ни једну једину 
ријеч да к а ж е о партизанима. Напротив, снажно 
се одупирала четницима, псовала их и називала 
слугама окупатора и изродима народа. Четнике је 
то још више разљутило, а пошто од ње нијесу 
могли ништа сазнати, везали су је и повели у 
правцу Слатине. Уз пут су је свуда тукли али 
Мара је остала нема, мада је много знала, јер 
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су партизани сваког дана кришом код ње на-
враћали. Таквих примјера је било више код сла-
тинских омладинки па и у срезу анријевачком. 
Ево још једне анегдоте, али овог пута је реч о 
женама Слатине. 

Негдје августа мјесеца 1943. -године једна гру-
па од 10 партизана била је одређена да ликви-
дира издајника и италијанског плаћеника Ђока 
Рачића. Али овог лукавог и препреденог зликов-
ца тешко је било ликвидирати, пошто је са со-
бом увијек водио бројну пратњу (најмање по 



тридесет људи). Група партизана спустила се у 
село, одакле је било подесно да се осматра Ђо-
кова кућа. У ствари партизани су се смјестили 
у кући браће Асановић (Ђока и Благоја) и има-
ли су своје људе који су их обавјештавали о 
Ђоковом кретању. Међутим, првог дана није ни-
шта урађено, јер Ђоко и није долазио кући, па 
је одлучено да се храбри борци — Ново и Милић 
Нововић обуку у женско сељачко одијело и да од 
Слатине до Моста Бандовића шетају са просјач-
ким торбама. За ту прилику њих двојица су об-
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ријали бркове, али да би били вјеродостојни жен-
ском лику потребне су им биле плетенице (ки-
ке). Али, гдје да их нађу. Тада се јавила Ма-
рица Асановић, која је имала дивне велике пле-
тенице. „Другови, то није никакав проблем. Ево, 
ја ћу посјећи обје своје плетенице и дати их за 
извршење задатка" — рекла је. Када су је кас-
није упитали да ли јој је жао плетеница одго-
ворила је: „Људи да ју своје младе животе за 
побједу револуције, а ја дајем само прамен косе, 
који ће поново порасти". Ово је, заиста једин-
ствен примјер у срезу да је једна сељанка од-
сјекла своје сопствене плетенице за успјех а к -
ције. То није храброст, али је одрицање од не-
чег најљепшег што је имала ондашња сељанка 
овог краја . 

У 1943. години, а нарочито послије формира-
ња Андријевичког батаљона, развија се активност 
и нагло јача НОП. Негдје у првој половини 1943. 
године формиран је илегални народноослободи-
лачки одбор Слатине и Врањештице, од пет чла-
нова, у саставу: Вукић Јован, Јелић Мило, Ива-
новић Микета, Асановић Благоје и Зековић Ра -
доња. Слатина и Врањештица какве су биле у 
току цијелог рата, а нарочито у 1943. години, сме-
тале су окупатору и домаћим издајницима, па 
је такву Слатину требало „уразумити и опаме-
тити", што на себе испред окупатора узима Ђо-
ко Рачић са својом „милицијом". Он у прољеће 
1943. године пали куће Микета Ивановића и Бо-
шка Зековића, а у љето исте године куће Мила 
Јелића, Крста Јелића и Радомира Асановића. 

Са паљевином ових пет слатинских кућа, Ђо-
ко је хтео да заплаши не само Слатињане, него 
и остала мјеста андријевичког среза. То нијесу, 
једине куће које су четници запалили године 
1943. у андријевичком кра ју за одмазде за нагли 
пораст НОБ-а. Поред ових паљевина, Италијани 
су исто тако касније у току августа 1943. године 
у Врањештици запалили још дванаест кућа. Овак-
ве одмазде нису уопште заплашиле Слатину и 
Врањештицу, већ су их напротив, још више мо-
билисале у НОП-у. 

Послије ових паљевина многе слатинске по-
родице се нијесу више враћале у Слатину, већ 
је дом замијенила шума и планина. У том вре-
мену нарочито Врањештица игра значајну уло-
гу. Она постаје база и стјециште партизана иле-
галаца, њихових породица, као и читавих парти-
занских већих јединица, као што је Андријевачко-
-берански батаљон. Ту се сусрећу курири из ци-

јеле сјеверне Црне Горе. У Врањештици ври као 
у кошници. Врањештичани и последњи залогај 
хљеба да ју својој војсци. 

Када су септембра мјесеца, 1943. године преко 
Врањештице прошле партизанске бригаде, она их 
је дочекала као своју најрођенију дјецу, износећи 
пред борце све што су тада имали. Када су бри-
гаде ослободиле и Андријевицу, слатинско-врање-
штичка омладина масовно ступа у 4. и 5. проле-
терску бригаду. У слободној Слатини и Врање-
штици успостављена је потпуна народна власт. 
Почето је са формирањем у Слатини и Врање-
штици легални НОО у чији састав улазе; Вукић 
Миличко — предсједник, Зековић Радоња — се-
кретар, чланови: Јелић Лајко, Кићовић Милић, 
Ивановић Вукајло, Кићовић Џана, а за Врање-
штицу: Асановић Никола, Мојашевић Вукић, 
Вукић Дмитар, Кићовић Вељко, Ђукић Радуле, 
Милан-Шодо Зековић, Новица Асановић. Касни-
је, док је рат још трајао, одбор је допуњаван још 
са слиједећим друговима: Милорад Мојашевић, 
Ђоко Зековић, Милан Матовић и Милорад — Бо-
ровић — Рачић. 

Поред овог одбора формиран је и одбор А Ф Ж - а 
у чији су састав ушле: Асановић Марица, пред-
еједник, Јелић Јевросима, Кићовић Крстиња, Аса-
новић Милева, Јелић К. Марија, Рачић Ђурђа и 
Лекић Љубица. 

Први предсједник општине био је Јован Ву-
кић, а секретари Радоња Зековић и Микета Ива-
новић. Касније по ослобођењу предсједник оп-
штине био је Радомир Кићовић. 

Јован Вукић је био изабран, за вријеме устан-
ка јула 1941. године, у Народноослободилачки од-
бор среза Андријевице. Исто тако седам другари-
ца је бирано у одбор А Ф Ж - а . Слатина и Врање-
штица активно су учествовале у стварању народ-
не власти у току НОБ-е. 

Допринос Слатине и Врањештице у току НОБ-е 
види се и из ових чињеница у разним једи-
ницама (бригадама) учествовало је око 101 борац 
и око 58 позадинских радника, којима је при-
знат статус борца пре 9. септембра 1943. године, 
што значи да су Слатина — Врањештица дале 
укупно око 159 бораца, или више него по једног 
борца из сваке породице, од којих је 20 поги-
нуло у борбама за ослобођење наше земље. То су: 

1. Асановић Ђоко, 4. Асановић Милош, 
2. Асановић Благоје, 5. Асановић Драго, 
3. Асановић Радомир, 6. Ђукић Радисав, 



7. Ивановић Вукман, 
8. Јелић Милош, 
9. Јелић Драгомир, 

10. Јелић Љубомир, 
11. Кићовић Ника, 
12. Кићовић Арсо, 
13. Матовић Милосав, 

14. Рачић Милорад, 
15. Рачић Рајко, 
16. Вукић Јован, 
17. Вукић Љубомир, 
18. Вукић Драгић-Ђемо, 
19. Вукић Данило, 
20. Вукић Душан-Ђина. 

Поред другова који су погинули на бојном по-
љу, многи су били жртве фашистичког терора. 
Ријеч је о четири старца од којих је један ба-
чен у ватру и изгорио заједно са кућом (Ра-
досав Кићовић), две жене и два младића, што 

је укупно са погинулим борцима 29. жртава . 
У Слатини је од 1941. до 1945. године непри-

јатељ запалио 67 кућа и 11 у Врањештици, од-
носно укупно 77 кућа и једна школа чиме је око 
450 чланова породица остало без крова над главом. 

Од преживјелих бораца, из рата је изашло 
са чином официра 19 бораца, од којих је касније 
осам унапређено у чинове виших официра ЈНА. 

Пре устанка Слатина је имала 10 чланова 
К П Ј и 4 члана СКОЈ-а , а у току рата у СКОЈ и 
К П Ј примљено око 100 чланова. То је била ве-
лика снага која је носила огроман терет рата 
и НОБ-е. 

У току рата кроз концентрационе логоре про-
шло је више слатинских родољуба. 

Слатина има два носиоца „Споменице 1941" и 
то: Радоњу Зековића и Микету Ивановића, који 
су за читаво вријеме рата активно и организо-
вано спроводили директиве Партије и као такви 
имали огроман утицај на Слатину и шире. Они 
су у на јтежем времену организовали два актива 
СКОЈ-а и илегалне десетине (гериле), припрема-
ли су људство за одлазак у партизанске јединице 
и организовали Народноослободилачку власт. 

За делегате ЗАВНОЦГ, 1943. године, из Сла-
тине су бирани: Јован Вукић и Микета Ивано-
вић. За већника ЗАВНО Црне Горе изабран је 
Јован Вукић. 

БОРЦИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА 
ИЗ СЛАТИНЕ И ВРАЊЕШТИЦЕ 

Асановић Н. Ђоко, Асановић Н. Благоје, Аса-
новић М. Радомир, Асановић Р. Милован, Ђукић 
Марко, Ђукић Мирко, Ивановић М. Вукман-Ву-
лица, Јелић Б. Милош, Јелић М. Гавро-Гашо, Је -
лић К. Милун, Кићовић Р. Арсеније-Арсо, Киће-
вић М. Вук, Кићевић Р. Божидар, Кићовић С. 
Вукман, Матовић М. Батрић, Вукић М. Драгомир, 
Вукић Г. Драгић-Ђемо, Вукић Г. Батрић, Зековић 
Б. Батрић-Бане, Зековић Ђ. Данило, Мојашевић 
Мило, Рачић Михаило, Асановић М. Милош, Аса-
новић Н. Ново, Асановић Томица, Сановић Л. Бо-
гић, Дукић М. Радисав, Дукић В. Мирко-Мито, 
Ивановић М. Вукајло, Јелић Б. Драгомир-Драшко, 
Јелић М. Љубомир, Јелић В. Душан, Кићевић Ђ. 
Велимир, Кићовић М. Мило, Кићовић М. Мили-
сав, Кићовић Н. Ника, Кићовић Р. Бранко, Ма-
товић Р. Благоје, Матовић М. Иван, Радуновић 
Владимир, Рачић Станојка, Рачић М. Милорад, 
Матовић М. Милан, Матовић М. Видосава, Вукић 
Б. Данило, Вукић Б. Душан-Ђина, Вукић Г. Ми-
лорад, Зековић Ђ. Гаврило, Зековић Б. Илија, 
Ивановић Микета, Зековић Радоња, Асановић Ј. 
Драгомир-Драго, Асановић К. Милева, Асановић 
К. Милун, Асановић Л. Јанко, Асановић Рајко, 

Асановић Љубо, Асановић Павић, Дукић В. Љу-
бомир, Дукић Драгутин, Дукић Ђоко, Ивановић 
Иван, Јелић Б. Миомир, Јелић 3. Рајко, Јелић 
В. Милисав, Јелић Драго, Јелић Милош, Јелић 
Радомир, Матовић Милосав, Радуновић В. Саво, 
Рачић Н. Богић-Божо, Рачић Д. Богдан, Рачић 
Савић, Рачић Тома, Вукић Момчило, Зековић Н. 
Крсто, Ивановић Благоје, Ивановић Љубо, К и -
ћовић Томица, Вукић Мојсије, Вукић М. Милош, 
Дукић Д. Божо, Јелић М. Радуле, Рачић Милета, 
Рачић Шоро, Рачић Мирко, Кићовић Томаш, Ива-
новић Милутин, Зековић Милош, Ивановић Ран-
ко, Дукић П. Мило, Вукић М. Аксо, Дукић Ми-
лисав, Зековић Манојло, Зековић Миладин, Рачић 
Владимир. 

ПОЗАДИНСКИ РАДНИЦИ И 
П Р И В Р Ж Е Н И Ц И НОП-у 

Асановић Н. Никола, Асановић Б. Марица, 
Ивановић Михаило-Мишо, Јелић Т. Мило, Јелић 
Н. Јелена, Јелић Н. Крсто, Јелић К. Мара, Ки-
ћовић С. Џина, Кићовић-Ивановић Милица, Ра -
чић-Боровић Милорад, Вукић Љубомир, Вукић 
М. Рабија-Беша, Вукић 3. Јован, Вукић Гавро, 
Вукић М. Стојана, Зековић Р. Бошко, Зековић Р. 
Марија, Кићовић Вељко, Асановић Ђ. Милева, 
Асановић Р. Милка, Јелић-Зековић Радмила, 
Мојашевић Рабија, Зековић Р. Роса, Асановић Р. 
Ђурђа, Асановић Љубица, Бакић Плана, Ђукић 
Шака, Ивановић Жујо , Јелић М. Јевросима, Ј е -
лић Петра, Јелић Пуниша, Јелић Б. Лајко, Јелић 
К. Станисава, Ђукић Радуле, Кићовић Радомир, 
Кићовић М. Мирјана, Кићовић Крстиња, Лакић 
Љубица, Матовић Милић, Матовић М. Милан, 
Мојашевић Вукић, Мојашевић Милорад, Рачић 
Владимир, Рачић М. Милена, Рачић Т. Ђурђа, 
Вешовић П. Милева, Вешовић П. Ђурђа, Лабо-
вић Миливоје, Вукић Вуксан, Асановић Новица, 
Вукић Л. Миличко, Вукић Ј. Дмитар, Вукић Ма-
рија, Вукић М. Милева, Зековић М. Милена, Зе -
ковић Л. Јелица, Зековић Милан-Шодо, Зековић 
Б. Милош, Зековић Н. Ђоко. 

ЧЛАНОВИ К П Ј ПРИЈЕ 1941. 

Ивановић Микета, Јелић Б. Милош, Мојаше-
вић Милорад, Рачић Милорад, Вукић М. Драго-
мир, Зековић Б. Радоња, Зековић Б. Батрић, Ми-
ло Кићовић, Вучета Зековић. 

ЧЛАНОВИ СКОЈ-а ПРИЈЕ 1941. ГОДИНЕ 

Кићовић Р. Божидар, Матовић М. Батрић, Ву-
кић Г. Батрић. 

ЧЛАНОВИ СКОЈ-а И К П Ј К О Ј И СУ 
ПРИМАНИ У ТОКУ НОБ-а 1941—1945. 

а) Чланови КПЈ од 1941. године 
Кићовић Р. Божидар. 

б) Члаиови СКОЈ-а од 1941. године 
Асановић Р. Милован, Ђукић Марко, Ђукић 

Мирко, Ивановић Вукман, Јелић М. Гавро, Јелић 
К. Милун, Вукић Г. Драгић-Ђемо. 



в) Чланови СКОЈ-а од 1942. године 
Асановић Р. Милка, Ивановић М. Миља, Је -

лић К. Мара, Кићевић М. Милица, Мојашевић 
Мило, Мојашевић Рабија, Рачић Михаило, Вукић 
М. Рабија-Беша. 

г) Чланови КПЈ од 1943. године 
Асановић Н. Ђоко, Асановић Милован, Ђукић 

Марко, Ђукић Мирко, Јелић М. Гавро, Јелић К. 
Милун, Кићовић Ника, Матовић Батрић-Башо, 
Рачић Михаило. 

д) Чланови СКОЈ-а од 1943. године 
Ивановић М. Вукајло, Кићовић Ника, Кићо-

вић М. Мило, Вукић Б. Данило, Вукић Б. Душан-
-Ђина, Зековић Данило, Матовић М. Иван, Ра-
чић М. Милена. 

ђ) Чланови КПЈ од 1944. године 
Асановић Марица, Асановић Благоје, Асано-

вић Никола, Асановић Томица, Ивановић Вука ј -
ло, Ивановић Миља, Јелић Мило, Јелић Мара, 
Јелић Драгомир, Кићовић Вуко, Кићовић Милица, 
Кићовић Мило, Кићовић Вељко, Кићовић Џана, 
Кићовић Велимир, Радуновић Владо, Матовић М. 
Иван, Вукић Данило, Вукић Душан-Ђина, Вукић 
Батрић-Бајо , Вукић Драгић-Ђемо, Вукић Раби-
ја-Беша, Зековић Данило. 

е) Чланови СКОЈ-а од 1944. године 
Асановић Милош, Асановић Драго, Асановић 

Ново, Дукић Радисав, Ивановић Иван, Јелић Љ у -
бомир, Јелић Станислава, Јелић Милош, Кићо-
вић Мирјана, Матовић Благоје, Матовић Милан, 
Радуновић Саво, Рачић Милена, Рачић Станојка, 
Вукић Милева, Вукић Марија, Зековић Роса. 

ж) Чланови КПЈ од 1945. године 
Јелић Милош, Матовић Милан, Рачић Влади-

мир, Рачић Милева, Радуновић Саво, Рачић Ста-
нојка, и Мојашевић Мило. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ (СЛАТИНЕ И 
ВРАЊЕШТИЦЕ) 

АСАНОВИЋ Н. ЂОКО, рођен је у Слатини 
1911. године. Отац му је погинуо у I светском ра-
ту, па је он са братом Благојем као сироче осетио 
тежак и мукотрпан живот. Из Слатине сели се 
на Космет у село Љубрду. Пред рат Ђоко свата 
све усјеве напредне идеје К П Ј и радничког по-
крета —• симпатише комунисте. Зато они по до-
ласку са Космета у родни кра ј 1941. као избјег-
лице учествују у припреми за борбу против оку-
патора. Од првих дана устанка Ђоко са браћом 
учествује у борбама, при нападу на Андријеви-
цу а касније и у Одбрани слободне територије. 
Ђоко и његова браћа су били поштени људи, 
слободољубиви и волели су слободу. Организа-
ције К П Ј у на јтежим данима 1942. године Ђоку 
и његовом брату Благоју, поверава чување илега-
лаца. На 800 м. од талијанског блока у Андрије-
вици 1942/43. у њиховој кући живе илегалци. Њ и -
хова кућа постала је база и стециште курира и 
илегалаца из среза Андријевачког и Беранског. 
То су била тешка времена, јер је тада мач чет-
нички висио над сваком поштеном главом, а Ђо-
ко је пркосио четницима и презирао је смрт. У 

1943. години Ђоко ступа у партизански Андрије-
вички батаљон, а касније у IV пролетерску бри-
гаду. Партија га враћа на терен. Он то нерадо 
чини, али се повинује одлукама КПЈ. Он је ве-
чито у покрету, извршава на јтеже задатке које 
му поставља КПЈ . Кра јем 1943. године постаје 
члан КПЈ. А 1944. године руководство НОР-а Ан-
дријевице, поставља Ђока за опуномоћеника ОЗН-е 
за срез Андриј евички. Дато поверење испуњава 

А С А Н О В И Ћ н . 
Ђ О К О 

са великим радом и залагањем. Ђоко при повла-
чењу води бригу и о збјеговима народа. Орга-
низује заштиту народа. Августа 1944. године сту-
пио је са батаљоном народне одбране и збје-
гом ка Пиви. 16. 8. 1944. године, Ђоко је по за -
датку враћен у позадину, 17. 8. 1944. године, ноћу 
са Видојем Бракочевићем (из Шекулара) наишао 
је на четничку заседу. Прихватили су неравно-
правну борбу. Оба су допали рана. Ђоко тешко 
рањен пао је у несвијест. Четници су га живог 
ухватили. Видоје Бракочевић се убио ставивши 
активирану бомбу под своје тијело. Ђоко то није 
могао. Четници су довели љекара који му је дао 
ињекције и повратили му свијест. Четнички џе-
лати су га мучили. Тражили су од њега да к а ж е 
ко је и да им пружи податке о партизанима. Ђо-
ко је ћутао као стена, само је рекао: „ ја сам 
члан К П Ј и да са издајницима нема шта да 
разговарам". Више ништа није проговорио. Тада 
су се четници разбијеснили, газили су га и тукли 
кундацима. Када им се и то досадило убили су 
га, испаливши му цио ж а р ж е р у главу. Тако је 
завршио свој млади живот Ђоко Асановић. 

БЛАГОЈЕ Н. АСАНОВИЋ, рођен у Слатини 
1909. године. Земљорадник. Члан К П Ј од 1944. го-
дине. Погинуо је као командир вода у батаљону 
Андријевичких одборника, при нападу на Б е -
ране, убише га четници 4. маја 1944. године. По-
гинуо је јуначки с М. Перовићем, Ђ. Лончареви-
ћем, Анком Бојовић и другима. Истога је прош-
лост и судбина везала НОП као и брата Ђока, 
јер су онда жив јели заједно и као избјеглице де-
лили више зло него добро. Учествује на устанку 



1941. и 1942. године. Чува илегалце са братом Ђо-
ком у својој кући, а 1943. године постаје иле-
гални одборник села Слатина на тој дужности 
је и погинуо од четничких изрода. 

дине. При формирању ' 7 омладинске бригаде сту-
па у њене редове 1943. године. Погинуо је 13. 
новембра 1943. године на планини Трубјело код 
Никшића у борби са Нијемцима. 

АСАНОВИЋ. м . милош 

АСАНОВИЋ Ј. ДРАГОМИР-ДРАГО, рођен у 
Слатини — Андријевица, 12. 2. 1918. године, зем-
љорадник. Ступио у 9 црногорску бригаду 20. 2. 
1944. године, погинуо 5. 5. 1945. гОдине на Карло-
вачкој Дугој Реси у борби са усташама и Ни-
јемцима. 

ДУКИЋ М. РАДИСАВ, рођен у Врањештици 
23. 9. 1923. године. Земљорадник, ступио у 5 цр-
ногорску пролетерску бригаду добровољно окто-
бра мјесеца 1943. године. Погинуо маја мјесеца 
1944. године на планини Јадовник, штитећи про-
лазак IV пролетерске бригаде која је носила ра-
њенике. 

ИВАНОВИЋ М. ВУКМАН-ВУЛИЦА, рођен у 
селу Слатина — Андријевица, 1. јануара 1924. го-
дине, земљорадник. Учествује на устанку 1941. го-
дине. Члан је СКОЈ-а од 1942. године. Веома при-
вржен НОБ, па зато ступа 1943. године у Беран-
ско-андријевачки батаљон, а затим у IV црно-

А С А Н О В И Ћ Н. 
ВЛАГОЈЕ 

АСАНОВИЋ М. РАДОМИР, рођен 1898. годи-
не у селу Слатина — Андриј евица, земљорадник, 
као шездесетогодишњак одмах се укључио у 
борбу против окупатора. Учествује у устанку 1941. 
године. Ступа у Комски одред 1941. године а за -
тим 3. ма ја 1943. године у беранско андријевички 
батаљон, а касније у IV пролетерску црногорску 
бригаду. Гине на Малића брдо (Западна Србија) 
1944. године. Штитећи рањенике II пролетерске 
дивизије и пете кра јишке дивизије. Па је тако 
јуначки дао свој живот чика Радомир. 

АСАНОВИЋ М. МИЛОШ, рођен 12. октобра 
1926. године у селу Слатини — Андријевица, ђак 
пољопривредне школе, члан СКОЈ-а од 1943. го-

И В А Н О В И Ћ 
В У К М А Н 

горску пролетерску бригаду. Погинуо је при зау-
зимању Берана на Буковац, 1943. године, као бо-
рац друге чете 4 батаљона IV пролетерске црно-
горске бригаде. 

ЈЕЛИЋ Б. МИЛОШ, рођен 1914. године у се-
лу Слатина — Андријевица, студент права, пред-
ратни члан К П Ј и МК К П Ј за Андријевицу. Го-
дине 1941. организатор је устанка у овом крају, 
затим постаје командир чете (Краљско-требачке) 
у комском одреду, учествује у битци на Пљев-
љима. Године 1942. легализује се али и даље 
остаје уз НОП, па зато поново ступа у Беранско-
-андријевачки батаљон 3. ма ја 1943. године а за-
тим у IV пролетерску црногорску бригаду. Гине 
на Врбици код Иванграда 21. јануара 1944. године 
као борац I вода 3. чете IV батаљона IV про-
летерске црногорске бригаде. 



КИЋОВИЋ Н. НИКОЛА, рођен у Субу Гору 
— Слатина Андријевица, 10. марта 1920. године. 
Ђак матурант Беранске гимназије, СКОЈ-евац и 
члан К П Ј од 1943. године. Ступа у IV црногорску 
бригаду 1943. године, и то у другу чету IV ба-

К И Ћ О В И Ћ н . 
Н И К О Л А 

Ј Е Л И Ћ В . 
М И Л О Ш 

ЈЕЛИЋ М. ДРАГОМИР-ДРАШКО, рођен у се-
лу Слатина — Андријевица, 13. јуна 1924. године, 
земљорадник, ступа добровољно у V црногорску 
пролетерску бригаду октобра мјесеца 1943. годи-
не, погинуо је као командир вода 3. чете другог 
батаљона V црногорске бригаде на Клопоте код 
Биоча у борби са Нијемцима. 

ЈЕЛИЋ М. ЉУБОМИР, рођен у селу Слатина 
— Андријевица, 15. децембра 1925. Лздине. Окто-
бра мјесеца 1943. године ступа у посадну чету 
Андријевице добровољно, а затим при формира-
н>у IX црногорске бригаде улази у н>ен састав. 

таљон гдје брзо постаје делегат вода, погинуо 
је код Краљева у борби са Нијемцима 1944. го-
дине, као политички делегат вода. 

КИЋОВИЋ Р. АРСЕНИЈЕ-АРСО, рођен у се-
лу Слатина — Андријевица, 15. ма ја 1905. го-
дине. Трговачки помоћник — радник. Погинуо је 

К И Ћ О В И Ћ 
А Р С Е Н И Ј Е 

Ј Е Л И Ћ 
Љ У В О М И Р 

Погинуо је на Вјетерник у борби са Нијемцима 
2. децембра 1944. године као борац 1 чете првог 
батаљона IX црногорске бригаде. По занимању 
земљорадник. 

17. јула 1941. године при нападу на Андријевицу, 
као прва жртва рата и револуције Андријевичког 
среза (од Италијана). 



В У К И Ћ Д А Н И Л О 

М А Т О В И Ћ 
М И Л И С А В 

В У К И Ћ Г . 
Д Р А Г И Ћ 

Р А Ч И Ћ М . 
М И Л О Р А Д 

ла Глибавац — Горње поље Никшић као пушко-
митраљезац II вода 1 чете трећег батаљона VII 
омладинеке бригаде у борби са Нијемцима. 

ВУКИЋ Б. ДАНИЛО, рођен у селу Врањешти-
ца — Андријевица, 26. јуна 1920. године, земљо-
радник, члан К П Ј од 1944. године. Погинуо је у 
борби са четницима на Бјеласици — Троглав код 

септембра мјесеца 1943. године. По преласку фрон-
та пријавио се у Бари делегацији Врховног шта-
ба НОВ-е. Октобра мјесеца 1943. године ступио 

МАТОВИЋ МИЛИСАВ, рођен 1924. године у 
селу Слатина — Андријевица, од 1944. године ку-
рир посадне чете у Андријевици. Погинуо од чет-
ника на мјесто звано „Продо" више села Слатине 
1944. године. 

РАЧИЋ М. МИЛОРАД, рођен у Врањештици 
— Андријевица, 1921. године. Ступа добровољно 
20. новембра 1943. године у VII омладинску бри-
гаду. Погинуо је 18. априла 1944. године код се-

Колашина 1944. године. Ступио добровољно у V 
црногорску бригаду 1943. године. 

ВУКИЋ Г. ДРАГИЋ-ЂЕМО, рођен у селу Сла-
тина, 2. јануара 1923. године. Члан је СКОЈ-а од 
1942. године, а К П Ј од јуна 1944. године. Учес-
ник је НОР-а од јула 1941. године. Учесник је 
устанка и битке на Пљевљима, децембра 1941. го-
дине. Борац је Краљско-требачке чете до њеног по-
стојања. Априла мјесеца, 1942. године прелази на 
територију Бара, гдје наставља организовани рад 
у СКОЈ-у за НОП. Ухваћен је на Суторману од 
стране Италијана, 15. фебруара 1943. године. Био 
је у затвору на Суторману, Вир Пазару и Бару 
(логор), а јуна мјесеца 1943. године пребачен је 
у Италију, у логор Кампо Кампелу Сулкултино, 
код Фолиња. Организовано побјегао из логора, 



је у Прву прекомореку бригаду, децембра исте 
године прелази у Прву пролетерску бригаду. По-
гинуо је на Златибору у борби са Бугарима при 
ослобођењу Палисада, као командир извиђачког 
вода омладинске чете Трећег батаљона Прве про-
летерске бригаде, 26. августа 1944. године. 

РАЧИЋ Р. РАЈКО, рођен у Слатини. Године 
1944. ступа у неку бригаду и погинуо на Копа-
онику 1944. године. 

ВУКИЋ Б. ДУШАН-ЂИНА, рођен у селу Сла-
тина 1925. године. Члан је СКОЈ-а: од 1943. го-
дине. Био је борац Четврте пролетерске бригаде, 
IV батаљона, I чете, у коју је ступио 1943. го-
дине. Рањен је у борби на Баљ, јула мјесеца 
1944. године и одлази у болницу, а његова брига-
да за Србију. Када је се опоравио, болница га 
шаље на даљи опоравак кући у Врањештицу. 
Четници су, 4. септембра 1944. године, опсадирали 

ИУ.КИТ, в. 

Врањештицу и том приликом ухватили три Ву-
кића, међу којима и Душана. Стријељан је на 
Кривом Долу, код Кључа. Имао је правилно др-
ж а њ е пред непријатељем и часно је дао свој 
живот за слободу. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

ВУКИЋ Ђ. ЉУБОМИР-ЉУБО — професор, ро-
ђен 1900. године у селу Слатина. Учесник је 
НОР-а од 1941. године. За вријеме устанка, 17. 
јула 1941. године, командовао је Устаничком че-
том села Слатине при ослобођењу Андријевице. 
Вјечито бунтован и стално је пркосио непри-
јатељу и никада није поклекнуо пред окупато-
ром. Када су га Италијани, послије устанка 1941. 
године, ухватили у кући, побјегао им је скачући 
кроз прозор са висине од 4 метра. Четници су 
вршили притисак да пређе њима, али он се није 
дао завести и стално је остао на страну НОР-а, 
за цијело вријеме рата до његове погибије. Чет-
ници су га, 4. септембра 1944. године, заједно са 
Јованом Вукићем и Душаном Вукићем, ухватили 
и стријељали на Кривом Долу код Кључа. Пред 

непријатељем је имао јуначко и достојанствено 
држање — псовао их је и пријетио им је на 
стрељању. 

ВУКИЋ 3. ЈОВАН, рођен 1880. године у селу 
Слатина. Потиче из сељачке породице са свега 
четири разреда основне школе. 

Учесник је НОР-а од јула 1941. године. Од 
првих дана устанка, активно и организовано ра-
ди за НОП, на организовању и ширењу народне 
власти и напредних идеја покрета и револуције 
У току рата, као угледан човјек, редовно је би-
ран у Народноослободилачку власт у свим фору-
мима. По ослобођењу Андријевице, 1941. године, 
биран је у НОО среза — као предеједник. Касни-
је, у току 1943. године, биран је за предсједника 
илегалног НОО села, а затим за предсједника НОО 
општине, а 15. новембра 1943. године изабран је 
за Вијећника ЗАВНО Црне Горе и Боке. 

В У К И Ћ З . Ј О В А Н , 
ж р т в а ф а ш и з м а 

В У К И Ћ Ђ . Љ У Б О , 
ж р т в а ф а ш и з м а 



Уживао је велики углед међу људима и имао 
је утицај на масе. Зато је непријатељу било стало 
да Јована има на своју страну, па је чинио све 
да то постигне. Али, Јована није било лако за-
вести и савладати. Ево једног примјера који о 
томе говори: Приликом стварања четничке ор-
ганизације у Слатини, Ђоко Рачић — непријате-
љев доглавник, покушао је да разговара са извје-
сним виднијим људима, па је позвао и Јована 
Вукића. Састанак је организован у присуству 
Италијана. Јован је намјерно закаснио на са-
станак, да би ушао кад буду дошли сви позвани. 
Кад је Јован ушао, Ђоко Рачић се иронично на-
смејао и рекао: „Гдје си Јоване Вукић, срам те 
било"? На ово се присутни насмејаше. Јован виђе 
где је дошао па обруси: „Слушај ти, Ђоко Јова-
нин! Ово је Јован Заров, погледај ко ти сједи 
с десне стране (Италијан), па нека тебе буде 
срам и црн образ док си жив. А ви, бруке једне, 
што буљите у Ђока Рачића, остајте и даље код 
њега, а мени није мјесто овде. Окренуо се и иза-
шао из куће. 

Домаћи издајници — четници, 4. септембра 
1944. године, са специјалним задатком — хватају 
Јована Вукића, опсадирали су Врањештицу гдје 
је боравио Јован Вукић и том приликом га на 
превару ухватили заједно са Љубом и Душаном 
Вукићем. Након зверског мучења, стријељани су 
сви тројица на Кривом Долу код Кључа. Увијек 
је пркосио непријатељу, није се плашио смрћу. 
На стрелишту, са уздигнутом песницом, заприје-
тио је слугама непријатеља са „Смрт фашизму 
— Слобода Народу"! 

ИВАНОВИЋ РАДУЛЕ, рођен 1885. године, у 
селу Слатина — учитељ. Стријељали га балисти 
и Њемци 1944. године, на Малом К р ш у — изнад 
Андријевице. 

Ј Е Л И Ћ М. В О Ј И Н 

И В А Н О В И Ћ М . 
С Т А Н А 

ИВАНОВИЋ СТАНА, рођена у селу Врање-
штица 1895. године. Убили је Италијани 1943. го-
дине на Бачко Брдо. 

ЈЕЛИЋ М. ВОЈИН, рођен 1913. године у селу 
Слатина — Андријевица, земљорадник, ухваћен 
за вријеме VI офанзиве, одведен и стријељан у 

Мушовића Ријеку код Колашина 1944. године од 
стране Нијемаца. 

ЈЕЛИЋ М. МИРКО, рођен 1. 3. 1920. године у 
селу Слатина — Андријевица, земљорадник, ухва-
тили га Нијемци на VII офанзиви одвели га у 

Л Е Л И Ћ м . 
М И Р К О 

Мушовића Ријеку код Колашина и стријељали 
га 1944. године. 

КИЋОВИЋ РАДОСАВ, рођен 1870. године, у 
селу Слатина — Андријевица, био је стар и бо-
лестан. Балисти су га бацили у запаљену кућу 
па је сагорио, то су били Нијемци и балисти 
1944. године. 

ЈЕЛИЋ С. МИЛИЦА-РОКА, рођена 1881. годи-
не у селу Слатина — Андријевица, убили је Ни-
јемци 1944. године у Рудо Брдо стан — колибу 
јој запалили. 

МОЈАШЕВИЋ ТОМИЦА, рођен 1881. године 
у селу Слатина — Андријевица, земљорадник, био 
кмет, старешина села за вријеме окупације. Убили 
га балисти и Нијемци на М. К р ш 1944. године. 



К И Ћ О В И Ћ Р А Д И С А В Ј Е Л И Т х С . М И Л И Ц А В У К И Ђ . Ђ У К А Н , ж р т в а ф а ш и з м а 

ВУКИЋ ЂУКАН, рођен 1884. године у селу 
Слатина — Андријевица, убили га балисти и Ни-
јемци код М. Крша 1944. године. 

НАРОДНА ВЛАСТ 

Међу родољубима и патриотима у току НОР 
и револуције у селу Слатини истицали су се: Ми-
ло Јелић, Јован Вукић и низ жена које су по-
магале партизански покрет у Слатини. 

а) Илегални одборници изабрани 21. 6. 1943. 
године и то: 

Вукић Јован, Јелић Мило, Ивановић Микета, 
Зековић Радоња, Асановић Благоје. 

б) Први легални Народноослободилачки одбор 
изабран је септембра мјесеца 1943. године — по 
доласку бригаде на територију Андријевице, у са-
ставу: за Слатину: Вукић Миличко — предсјед-
ник, Зековић Радоња —• секретар, Кићовић Ми-
лић, Ивановић Вукајло, Јелић Лајко, Кићовић 
Џана, Рачић-Боровић Милорад. За Врањештицу: 
Асановић Никола — предсједник, Мојашевић Ву-
кић, Ђукић Радуле, Вукић Дмитар, Кићовић Вељ-
ко, Зековић Милан-Шодо, Асановић Новица. 

За предсједника Народно-ослободилачког, ле-
галног, општинског одбора, 1943. године, доласком 
бригада, изабран је Јован Вукић, а 1944. године, 
за предсједника општинског НОО изабран је К и -
ћовић Радомир, такође из Слатине. 

в) Илегални одбор АФЖ-а села Слатина—Вра-
њештица изабран 1943. године 

Асановић Марица — предсједник одбора, Јелић 
Јевросима, Кићовић Крстиња, Асановић Милева, Ј е -
лић Мара, Рачић Ђурђија и Лекић Љубица. 

г) У срески народнослободилачки одбор Андри-
јевице 1941. године 

Јован 3. Вукић. 

У току рата у Народноослободилачкој власти, из 
села Слатине, учествовало је 30 људи. Слатина је 
била заступљена у свим вишим органима власти 
— ЗАВНОЦГ-е, срезу и општини. Ови подаци очи-
то говоре да је Слатина у току рата организова-
но дјеловала за Народноослободилачки покрет и 
Народну власт и као таква имала повјерење да 
буде заступљена у вишим органима власти. 

БОРЦИ ИЗ СЛАТИНЕ К О Ј И СУ 3. МАЈА 1943. 
ГОДИНЕ СТУПИЛИ У АНДРИЈЕВИЧКИ 
БАТАЉОН 

Асановић Милован, Јелић Милош, Јелић Гав-
ро, Јелић Милун, Асановић Ђоко, Ивановић Вукман. 

ДРУГОВИ И ДРУГАРИЦЕ, К О Ј И СУ Б И Л И У 
КОНЦЕНТРАЦИОНИМ ЛОГОРИМА 
НЕПРИЈАТЕЉА 

ДУКИЋ БОГДАН, заробљен као резервни офи-
цир бивше југословенске војске, био у италијан-
ском заробљеништву. 

В У К И Ћ ДРАГОМИР, интерниран из колашин-
ског затвора 1943. године у Грчку, одакле исте го-
дине б јежи у грчке партизане, а затим у маке-
донско косовске јединице. 

К И Ћ О В И Ћ ДРАГОЉУБ, интерниран из Кола-
шинског затвора у Њемачку, гдје остаје до кра ј а 
рата 1945. године. 

К И Ћ О В И Ћ ВОЈИН, заробљен као војник бивше 
Југославије и остаје у Њемачком заробљеништву 
до кра ја рата 1945. године. 

Ј Е Л И Ћ МИЛИВОЈЕ, заробљен као резервни 
официр бивше Југославије и остаје до к р а ј а рата 
1945. године у њемачком заробљеништву. 



Ј Е Л И Ћ ПУНИША, интерниран из Колашинског 
затвора 1943. године, у Њемачку, гдје остаје до 
кра ја рата 1945. године. 

КИЋ.ОВИЋ БОЖИДАР, интерниран из Кола-
шинског затвора у Њемачку, гдје остаје до кра ја 
рата 1945. године. 

ВУКИЋ БАТРИЋ-БАЈО, ухапшен 15. фебруара 
1943. године, а јуна мјесеца исте године интерниран 
за Италију —• у логор Кампело сул Култино. Сеп-
тембра мјесеца 1943. године б јежи из логора и ок-
тобра мјесеца исте године прикључује се Првој 
прекоморској бригади, а децембра те године пре-
лази у Прву пролетерску бригаду. 

В У К И Ћ ДРАГИЋ-ЂЕМО, ухапшен 15. фебруара 
1943. године, а јуна мјесеца исте године интерни-
ран за Италију — логор Кампело сул Култино. 
Септембра мјесеца 1943. године б јежи из логора и 
октобра мјесеца исте године прикључује се Првој 
прекоморској бригади, а децембра те године пре-
лази у Прву пролетерску бригаду. 

Поред наведених хапшених и интернираних дру-
гова, непријатељ је, и да би Слатину умирио, ма-
совно хапсио и затварао у разним затворима и 
логорима следеће слатињане и слатињанке: Крсто 
Јелић, Петра Јелић Мило Јелић, Баћо Јелић, Ми-
раш Ивановић, Мирко С. Кићовић, Томица Кићо-
вић, Милорад М. Јелић, Божина Асановић, Петар 
Асановић, Милица М. Кићовић, Милосав М. Ра -
чић, Милосав М. Кићовић, Станоје-Зеко Ивановић, 
Зарија П. Јелић, Љубица — Ж у ј а Асановић. 

ОФИЦИРИ НОР-а И РЕВОЛУЦИЈЕ 

АСАНОВИЋ Р. МИЛОВАН, резервни потпуков-
ник ЈНА, Ђ У К И Ћ МАРКО, резервни пуковник, 
Ђ У К И Ћ МИРКО, резервни потпоручник, Ј Е Л И Ћ 
М. ГАВРО-ГАШО, резервни потпуковник, В У К И Ћ 
Г. БАТРИЋ, резервни капетан фрегате, ЗЕКО-
ВИЋ Б. БАТРИЋ-БАНО, резервни капетан, ЗЕ-
КОВИЋ Ђ. ДАНИЛО, резервни капетан I класе, 
Р А Ч И Ћ МИХАИЛО, резервни поручник, АСАНО-
ВИЋ ТОМИЦА, резервни капетан I класе, МАТО-
ВИЋ М. БЛАГОЈЕ, резервни поручник, МАТОВИЋ 
М. ИВАН, резервни мајор, РАДУНОВИЋ ВЛАДИ-
МИР, резервни потпоручник. 

ПОПАЉЕНЕ К У Ћ Е СЕЛА СЛАТИНЕ И 
ВРАЊЕШТИЦЕ 1941—1945. ГОДИНЕ 

а) Италијани и Ђоко Рачић — његова милици-
ја, запалили су прве куће у Слатини 

Јелић М. Милорада, остало без крова над гла-
вом 7 чланова, Јелић Н. Радисава, без крова остало 
16 чланова, Ивановић Благоја, без крова над гла-
вом остало 4 члана, Рачић Томе, без крова над 
главом остало 3 члана, Ивановић Микета, без кро-
ва над главом остало 2 члана, Бошка Зековића, 
без крова остало 6 чланова, Асановић Радомира, 
без крова над главом остало 4 члана, Јелић Мила, 
без крова над главом остало 7 чланова, Јелић К р -
ста, остало без крова над главом 7 чланова по-
родице. 

б) Италијани 1943. године запалили су у 
селу Врањештици куће и то: 

Јелић Вула, остало без крова над главом 16 
чланова, Јелић Јована, без крова над главом оста-

ло 5 чланова, Зековић Ивана, остало без крова над 
главом 7 чланова, Зековић Раша, остало без кро-
ва над главом 6 чланова, јер су му запалили две 
куће, Лабовић Миливоја, остало без крова над 
главом 6 чланова, Ивановић Рајка , остало без кро-
ва над главом 4 члана, Ивановић Риста, остало без 
крова над главом 6 чланова, Рачић Голуба, оста-
ло без крова над главом 5 чланова породице, Ду-
кић Нова, остало без крова над главом 3 члана 
породице. 

в) Нијемци, балисти и вулнетари и четници 
запалили су куће: 

Асановић Крста, остало без крова над главом 
4 члана, Асановић Мирка, остало без крова над 
главом 2 члана, Дукић 3. Зеја, остало без крова 
над главом 4 члана, Дукић Вучете, остало без кро-
ва над главом 4 члана, Ивановић Мина, остало 
без крова над главом 4 члана, Ивановић Мага, оста-
ло без крова над главом 4 члана породице, Ива-
новић Мираша, остало без крова над главом 5 
чланова породице, Мојашевић Милорада, остало 
без крова над главом 4 члана породице, Ивановић-
-Корачевић Лепаве, остало без крова над главом 
1 члан, Јелић Милорада, остало без крова над гла-
вом 7 чланова, Јелић Радула, остало без крова над 
главом 3 члана, Јелић Јелене, остало без крова 
над главом 1 члан, Јелић Вула, остало без крова 
над главом 16 чланова, Јелић Зара, остало без кро-
ва над главом 5 чланова, Јелић Вељка, остало 
без крова над главом 9 чланова, Јелић Драгише, 
остало без крова над главом 2 члана, Јелић Ђола, 
остало без крова над главом 6 чланова, Јелић Ма-
га, остало без крова над главом 3 члана, Јелић 
Љуба, остало без крова над главом 6 чланова, Је-
лић Милосава, остало без крова над главом 4 чла-
на, Кићовић Јелисаве, остало без крова над гла-
вом 4 члана, Кићовић Ђура, остало без крова над 
главом 7 чланова, Кићовић Милована, остало без 
крова над главом 3 члана, Кићовић Томице, оста-
ло без крова над главом 5 чланова, Кићовић Ле-
посаве, остало без крова над главом 6 чланова, 
Кићовић Радосава, остало без крова над главом 
2 члана, Кићовић Мијаила, остало без крова над 
главом 2 члана, Кићовић Милоша, остало без кро-
ва над главом 10 чланова, Кићовић Радомира, ос-
тало без крова над главом 4 члана, Мојашевић 
Мила, остало без крова над главом 2 члана, Ма-
товић Радомира, остало без крова над главом 7 
чланова, Матовић Милића, остало без крова над 
главом 9 чланова, Рачић Владимира, остало без 
крова над главом 4 члана, Рачић Ђура, остало без 
крова над главом 7 чланова, Рачић Милорада, 
остало без крова над главом 8 чланова, Рачић Крс-
та, остало без крова над главом 4 члана, Бакић 
Плане, остало без крова 2 члана, Вукић Љубо-
мира, остало без крова над главом 2 члана, Вукић 
Миличка, остало без крова над главом 8 чланова, 
Вукић Мата, остало без крова над главом 7 чла-
нова, Вукић Драгоја, остало без крова над главом 
8 чланова, Вукић Јована, остало без крова над 
главом 11 чланова, Вукић Арса, остало без крова 
над главом 5 чланова, Зековић Радоње, остало 
без крова над главом 8 чланова, Зековић Манојла, 
остало без крова над главом 5 чланова, Зековић 
Милије, остало без крова над главом 4 члана, Зе-
ковић Велимира, остало без крова над главом 10 
чланова, Зековић Крста, остало без крова над гла-



вом 5 чланова, Зековић Павла, остало без крова 
над главом 4 члана, Зековић Ђока, остало без кро-
ва над главом 6 чланова, Радуновић Вучеље, оста-
ло без крова над главом 6 чланова, запалили су 
и Основну школу. Рачић Владимира и Јелић Ми-
лорада, два пута су куће паљене, Кићовић Радо-
сава, остало без крова над главом 2 члана, Јелић 
Миличка, остало без крова над главом 5 чланова, 
Јелић Вељка, остало без крова над главом 5 чла-
нова, Рачић 'Станојке, остало без крова над гла-

вом 2 члана. Свега је у Слатини и Врањештици за-
паљено 75 кућа и једна школа, а без крова над 
главом остало је око 433 чланова породице. 

Слатина и Врањештица учествовале су у НОР 
и револуцији са 143 борца, рачунајући и поза-
динске борце. Прије рата и у току рата организо-
вано је било 50 чланова К П Ј - у и 34 чланова 
СКОЈ-а. Погинуло је 19 бораца и 9 је жртава 
фашистичког терора. Слатина је дала велики ма-
теријално финансијски допринос НОП-у. 

ПИОНИРИ ДИГЛИ ЧЕТНИКУ ПУШКЕ 

На Рудом Брду, изнад села Слатине, пионири 
Милорад и Божидар Вукић (10 и 10 година) чу-
вали су стоку. Негде у септембру 1941. године, при-
мете они Маџа Јелића, злогласног четника где кри-
је пушке у стог сена. Милорад и Божидар су се 
склонили да их четник не спази. Пошто је Маџо 
отишао, а мрак пао, пионири су се пришуњали до 
сијена и у стогу нашли пет пушака, које је Маџо 
био сакрио три карабина, једна трометка фран-
цуска и кратки аустријски коњички карабин. Из-
вукли су пушке из сена, пренели их у шуму и са-
крили. 

Два брата ових пионира су били партизани, које 
је прогонио Маџо Јелић, па су они зато украли 
пушке Маџу да би их дали партизанима. 

Сјутрадан, Рудим Брдом наишла су три парти-
зана с петокраком звјездама на капама. Пионири 
су их зауставили и упитали: „Да ли вам треба 
пушака?". Затим су их довели до места где су 
пушке сакрили и предали четири партизанима. Јед-
ну пушку, коњички карабин, оставили су и дали 
своме брату — партизану. Послије два дана ови 
партизани, знајући да су пионири избјеглице из 
Метохије, у знак захвалности, донели су им нешто 
хране. 

МИЛОРАД И БОЖИДАР ВУКИЋ 

ПЛЕТЕНИЦА ЗА ПАРТИЗАНЕ 

Августа 1943. године група од десетак партизана 
одређена је да ликвидира издајнике и италијан-
ског плаћеника Ђока Рачића. Он је много зла и 
нанио Андријевици и Полимљу служећи окупатору 
од првог дана, па га је зато НОП осудио на смрт. 
Али тог препреденог зликовца тешко је било лик-
видирати, јер је увијек водио са собом пратњу 
од најмање 30 људи, а са друге стране стално се 
налазио у Андријевици код Италијана у блоку. 

Група партизана спустила се у Присој и смје-
стила се код породице Асановић, браће Ђока и Б л а -
гоја. Од њихове куће видјела се цеста која води 
до Слатине ка мјесту Бандовића и Андријевици, 
а такође и кућа Ђока Рачића. Партизани су имали 
и своје људе који су их обавјештавали о Ђоковом 
кретању, али он никако није долазио својој кући, 
као да је предосјећао шта га чека. Пошто првог 
дана ништа није урађено, руководство групе од-
лучило је да храбре борце Нова и Милића Но-
вовића одену у женско сељачко одјело, како носе 
избјеглицама и да им дају торбе као да просе. 
Њ и х двојица требало је да се крећу од Слатине 
до Мост Бандовића, гдје се налазио италијански 
блок. За ту прилику Ново и Милић обријали су 
бркове. Одјело су им дале јетрве Милева и Ма-
рица Асановић, али да би заиста личили на жене 
морали су имати плетенице, јер у нашем кра ју 
не може се замислити ни једна жена без бујних 
и јаких „кика". Када је почело договарање шта 
да се учини, јавила се Марица Асановић, која рече 
да ће она посјећи своје јаке плетенице и сваком 
дати по једну. Што је предложила то је и учинила. 
Одсјекла је своје плетенице које су биле велике 
као конопља од метра, а дебеле као рука. Када 
су је питали да ли јој их је жао, одговорила је: 
„Па људи да ју своје младе животе за побједу 

револуције. а да не дам ја свој прамен косе који 
ће поново порасти". 

Касније она је с јетрвом Милевом тако обукла 
и дотјерала њих двојицу, да када су их другови 
видјели нијесу се могли начудити успјелом ма-
скирању. Сви су говорили да их ни рођена мајка 
не би препознала. 

Тако одевени, Нововићи су се спустили на цесту 
и пред носом Италијана и четника цео дан ше-
тали од Слатине до Моста Бандовића и натраг. 
Ни они, као ни сељаци околних села, нијесу по-
сумњали да су те две „жене" уствари средовечни 
горштаци. На несрећу њихову ни тог дана Ђоко 
Рачић туда није прошао, иначе би га дочекали 
пиштољи Нова и Милића Нововића. 

ХРАБРЕ ЈЕТРВЕ 

Марица и Милева Асановић у току рата нијесу 
имала свога дома, нијесу имале ни средстава за 
жјвот, па ни кров над главом. Оне су биле су-
пруге два брата, два храбра комуниста и поштена 
човјека, Ђока и Благоја Асановића. 

У андријевичком кра ју на ј тежи тренуци насту-
пили су у зиму 1942/43. Четници су терорисали на-
род, водила се ха јка против комуниста, па је било 
врло тешко смјестити партизане-илегалце. А те 
другове требало је по сваку цијену сачувати од 
погибије. 

Браћа Асановић становали су у дотрајалој ку-
ћи Милутина Арсенијевића у селу Присоји. Кућа 
је била скоро без крова, али је имала ту пред-
ност што се налазила кра ј саме шуме, на ивици 
села. Тако се у њу могло и неопажено ући и 
изићи из ње у шуму. 

То је био разлог што је Партијска организација 
одлучила да се ту смјести илегалац Радивоје Ву-
кичевић. Он је код браће Асановић провео скоро 



цијелу зиму пред самим носом италијанских оку-
патора. Одржавао је састанке са сеоским активи-
стима, а за то вријеме браћа Асановићи су му 
служили као курири и обавјештајци. Врло често 
су Марица и Милева стражариле око куће. 

Али четници су почели да сумњају у два бра-
та, па су средином јануара 1943. извршили рацију. 
Тог дана Ђоко и Благоје нијесу били у селу, у 
кућу су остале само Марица и Милева са тро-
годишњом Анђом и скривеним илегалцем Радиво-
јем Вукићевићем. Б а ш око подне, Марица је од-
нијела Радивоју на таван неколико залогаја и 
осмотрила има ли четника у селу. Видјела је ко-
лону која се креће ка њиховој кући. Одмах је ј а -
вила Радивоју. Уклонила је мердевине из куће и 
вратила се што је брже могла. Њена јетрва Миле-
ва је сјела за разбој да тка, а Марица је узела 
нешто да послује по кући. Није прошло дуго, када 
су упали четници које је водио Љубо Рачић. Браћа 
Асановићи су прије рата били са њим пријатељи, 
јер је он често навраћао код њих на Косову у 
село Љубарду, гдје су живјели, а он био учитељ. 

Сада се понашао као да их уопште не познаје. 
Издерао се на Марицу, питајући је за мужа и 
дјевера. Када је чуо да их нема у кући, упитао 
је не крију ли оне неког партизана. Маричин од-
говор да су они сиротиња и да немају ни за 
свој голи живот разбијеснио је Љуба, који је на-
редио претрес. 

Да их удобровољи и да спасе бар малу Анђу, 
Марица је рекла јетрви да донесе људима хладне 
воде са чесме и да уз пут поведе Анђу. Милева 
је схватила и одмах је са дјететом кренула на 
чесму. 

Четници су претресли кућу, али нијесу могли 
на таван без стуба. Марица је увјеравала Љуба 
да на тавану не држе ништа, јер крова скоро и 
да нема. Чак се понудила да му помогне да се 
попне он сам и увјери да тамо нема никога. Љубо 
је коначно одустао од тога, па је позвао четнике 
да крену даље. На одласку наредили су женама 
да к а ж у Ђоку и Благоју да се одмах јаве Итали-
јанима у Андријевици. 

Захваљујући храбрим женама, које нису жалиле 
ни своје животе, ни живот трогодишње дјевојчице, 
до најгорега није дошло. 

Благоје је погинуо као партизан 1. маја 1944. 
године у борби за ослобођење Берана, а Ђока су 
четници мучки убили у селу Морачи августа исте 
године. Обојица су тада већ били чланови КПЈ, а 
Ђоко још и члан Мјесног комитета. 

Једном приликом, четници су ухватили Марицу 
и Милеву у Рамовом лазу, везали их и предали 
их четничком команданту Ђорђију Лашићу. Један 
од Лашићевих четника рекао је свом команданту 
— ако пусти Марицу, он ће бацити пушку и неће 
више бити четник. Али убрзо је Андријевачко-бе-
рански батаљон напао четнике и ослободио многе 
заточенике похапшене тога дана, па међу њима 
и Марицу и Милеву. 

Обе жене су за све вријеме рата биле активне, 
а Марица је била члан НО и предсједник А Ф Ж - а . 
По завршетку рата, ове двије партизанке вратиле 
су се на Косово, гдје су наставиле да раде на об-
нови и изградњи земље. Марица је убрзо постала 
члан Среског комитета КП и предсједник А Ф Ж 
среза Ђаковица. 

Оне данас живе као пензионери у родној Ан-
дријевици. Тешка удовичка судбина их је уједи-
нила, па се слажу као рођене сестре. 

Б О Р Б А НА ВРБИЦИ 

На дан 22. јануара 1944. на Полици код Берана 
одржан је партијски састанак ћелије Треће чете, 
Четвртог батаљона Четврте пролетерске бригаде, 
на коме се расправљало о задацима комуниста у 
предстојећој борби. 

На састанку нам је речено да ћемо нападати у 
правцу Бихора, а пошто је то муслимански крај , 
мора се строго водити рачуна о нашем понашању 
и поступцима. Ту чланови Партије морају свима 
да служе за примјер. 

Са тиме су касније упознати и сви борци у чети. 
Истог дана предвече, позвао ме је мој коман-

дир десетине Васо Зековић и наредио ми да пре-
дам пушкомитраљез свом помоћнику Илији Зе-
чевићу и да се на јкасније до три сата ујутру ја-
вим команданту сектора Б л а ж у Јанковићу. Треба-
ло је тамо да останем у његовој пратњи, а самном 
је из чете ишао и Миомир Јоксимовић. Молио сам 
командира Васа да одреди неког другога, јер сам 
хтио да останем уз своје другове, али Васо је био 
одлучан и још ме је и прекорио. 

Јоксимовић и ја смо се на вријеме јавили ко-
манданту Блажу . Ишли смо са њим ноћу преко 
поличких шума према Врбници. У зору смо стигли 
до првих сеоеких кућа. Сељаци су нас дочекали 
са добродошлицом, нудећи нас намирницама. Уљуд-
но смо одбили, наводећи да смо ми регуларна 
народна војска, која има своје снабдјевање. У то-
ку краћег застанка причали смо им о нашој борби 
и народној војсци, о томе за шта се она бори, а 
против кога се боре четници и балисти. 

Наставили смо пут, а да нијесмо ушли ни у 
једну кућу. 

Јутро је освануло под маглом, која је била при-
тисла цијелу долину. Четврти васојевачки бата-
љон и италијанска бригада „Гарибалди" наступали 
су, нијесу опалили ни метка, јер непријатеља 
није било. Зашли смо дубоко у предјеле око Врб-
нице. Почели смо се пети уз неку стрму хра-
стову шуму. Магла се дигла у току прије поднева, 
сунце је огријало долину и брда око ње. Није дугс. 
потрајало, када је почела борба бригаде „Гари-
балди", која се налазила на нашем десном крилу, 
према планини Турјаку. Ватра се приближавала 
ка нама, па се голим оком могло видјети да се 
Италијани повлаче ка речици. Непријатељ је већ 
стигао да нападне и штаб Б л а ж а Јанковића. Ми 
отворисмо ватру на Нијемце и балисте, међу који-
ма их је било доста у цивилном одијелу. Пошто 
смо били малобројнији, Б л а ж о је наредио повла-
чење ка левом крилу, које је одржао Четврти ба-
таљон. Јоксимовић и ја остали смо да штитимо 
одступницу. Међутим, у једном тренутку, пошто је 
командант Б л а ж о одмакао на коњу заједно са ку -
ририма, испред нас се нашао непријатељ. Морали 
смо да се повучемо низ стрмину ка селу Врбици. 
Док емо се приближавали селу, на нас је осута 
ватра са кућних прозора. Уствари, то су пуцали 
они исти домаћини са којима смо само сат или два 
раније онако пријатељски разговарали. 

Иако недовољно искусни борци, одлучили смо 
се да одступимо по правцу споја између италијан-
ске бригаде и нашег батаљона. Обишли смо за-
селак, прегазили речицу, одбацили шињеле и ран-
це и понели само пушке, муницију и ручне бомбе. 

Тако растерећени могли смо да пређемо једну 
стрму голет, према поличким шумама. 



Нијесмо знали шта се догодило са нашом че-
том и батаљоном, али смо чули јаку пуцњаву и 
били увјерени да наши другови воде тешку борбу. 

Када се борба завршила, стигли смо у чету, ко-
ју смо затекли утучену. Мени је посебно било 
тешко, јер сам тога дана изгубио неколико сво-
јих добрих другова из Беранско-андријевачког ба-
таљона: Мија Вељића, Васа Зековића, Милоша Је -
лића и друге. Били смо у истом воду и жив јели 
као једна породица. Готово цијели мој вод је остао 
у Врбици, са командиром Мијом Вељићем, јунаком 
са Сутјеске и других бојишта широм земље. По-
гинуо је и мој помоћник пушкомитраљезац Илија 
Зечевић, погинули су Ра јко Дробњак, Михаило Зе-
чевић, Леко Отовић, Новица Вукићевић, Радоје Куч, 
Вук Нишавић, Милорад Боричић, Васо Зековић, 
Дара Шошкић и још око 20 другова. 

* 

* * 

НА РАМОВОМ ЛАЗУ 

Рамов лаз је ливада у селу Врањештици испод 
самог Кључа, са свих страна окружена шумом. 
Припадала је Радомиру Асановићу, учеснику оба 
свјетска рата. У другом рату, Радомир је и погинуо 
као борац Четврте пролетерске бригаде. 

На Рамовом лазу била је мала колиба, гдје је 
власник боравио док је косио ливаду. У току рата, 
та је колиба постала дом неколико породица и при-
бјежиште партизанских курира и рањеника. 

Склањајући се од четничког терора, читаве по-
родице из села Слатине, б јежале су у шуму, што 
даље од насеља. Тако су породице Радомира Аса-
новића, Ђока и Благоја Асановића, Николе Аса-
новића и Мила Јелића, са укупно 23 члана, про-
веле цијело љето на Рамовом лазу у дотрајалој 
колиби. Преко дана су жене и дјеца осматрали 
околину, а ноћу су то чинили људи. Пошто није 
било мјеста за све, у колиби су спавала само н а ј -
мања дјеца, а одрасли су налазили склониште у 
оближњим шумарцима. 

Почетком августа 1943. Андријевачко-берански 
батаљон се приближио селу Врањештици. Пошто 
цијелог љета нисмо видјели своје, Милован Асано-
вић и ја замолили смо команду да нас пусти да 
их обиђемо. Нас двојица смо одмах по одобрењу 
похитали на Рамов лаз. Своје смо затекли живе и 
здраве. 

Било се смркло, па је стари Радомир предложио 
да Милован и ја спавамо подаље од колибе, за 
случај да бану четници. Наши на јближи су стра-
жарили, па смо могли мирно да спавамо. Рано 
ујутру, дотрчао је чика Радомир и јавио да наи-
лазе четници. Чули смо њихову вику и дјечји 
плач, јауке жена. Огласили су се и пуцњи. Чет-
ници су почели да претражују колибу и да везују 
чељад. 

Мило Јелић је успио да зађе у поток, али је том 
приликом угануо обе ноге. Четници су мислили да 
су га убили, а он је лежао у заклону под корије-
њем неке букве, чека јући ако неки четник наиђе, 
да се колико-толико освети. На његову срећу, ни-
су га пронашли, али су везали Николу, Благоја, 
Марицу, Милеву и ЈБубицу Асановиће и Милову 
жену Јевросиму. Стару Ђурђу, Радомирову жену, 
оставили су испребијану кундацима. 

Ми нисмо знали шта се збива, само смо чули 
вику и пуцње. Радомир нам је савјетовао да се 

притајимо док четници не измакну, а он ће нас 
извући сигурно, пошто је добро знао терен. 

Заиста, провео нас је кроз шуму ка Сувој гори 
све до Сеферове косе. Од домаћина Ђоке Рачића 
чика Радомир је прикупио разна обавјештења и 
донио нам нешто хране. Сазнао је да су четници 
повели доста људи и жена ка Врањештичкој шко-
ли. Имали су намјеру да их избатинају, а један 
број људи да предаду окупатору који би их ин-
тернирао или стријељао. 

На сву срећу, Андријевичко-берански батаљон је 
био у близини, па су наши другови, чим су сазна-
ли шта се збива, усиљеним маршем кренули према 
Врањештици и стигли на вријеме да спасу нејач 
из четничког заробљеништва. Чим су чули да на-
илазе партизани, четници су се разбјежали, остав-
љајући и таоце и храну коју су припремали за 
ручак. Придружили смо се својим друговима и 
затекли таоце из Слатине још везане. Нашој радо-
сти није било краја . 

* 

* * 

И ДЈЕЦА СУ ВАРАЛА ЧЕТНИКЕ 

Негдје 1944. године, четници су изненада упа-
ли у Слатину, тако да се породице Мила Јелића, 
Ђока и Благоја Асановића, нису могле склонити у 
шуму као обично. Додуше, у селу су биле само 
жене и дјеца, али и њима је пријетила опасност, 
јер су то биле породице партизана. 

Све три породице су заједно становале у кући 
Миљана Вукића, јер је Милова кућа била спа-
љена, а браћа Асановићи нису ни имали куће, јер 
су до капитулације априла 1941. жив јели у Ме-
тохији. 

Када су четници упали, жене су се договориле 
да једна остане код куће са петеро дјеце, а друге 
двије да се сакрију како знају. Остала је најмлађа 
жена, Милева, Ђокова супруга, а Марица Асановић 
и Јевросима Јелић сакриле су се ван куће. 

Њ и х двије су се склониле у кошару Радула Ј е -
лића, к р а ј самог пута. Одабрале су је баш зато 
што би четници тешко повјеровали да би се тамо 
неко могао сакрити, а са тавана су лако могле 
осматрати шта се збива. 

Не прође дуго, а из Радулове куће изиђе њего-
ва жена Радосава и кћер Златана од 12 година. 
Б а ш тада се Марица на тавану помјери и обори 
неке ствари. Мала Златана се уплаши и поче да 
вришти, а Марица размаче сламу на крову и 
знацима позва дијете да ућути. Њ е н а мати Радо-
сава упита шта би, а Златана јој не рече праву 
истину, него да је видјела великог миша и да се 
уплашила. 

Наиђоше и четници, које је водио Ђоко Рачић. 
Пролазећи к р а ј колибе, Ђоко је застао и повикао: 
„Људи, погледајте ово згариште, то је била кућа 
мог најбољег пријатеља Мила Јелића, а ја сам 
је својом руком запалио зато што је Миле отишао 
у црвене". 

Док се све то збивало, Милева, која је остала 
у кући са дјецом, легла је на неку сиротињску про-
стирку и рекла дјеци да остану мирна и да се 
праве болесна. Скувала је некакав чај , ко ји је 
стајао у лончету к р а ј постеље. Чим су четници 
ушли, Милева је почела да редом даје дјеци 
чај . Четници су упитали, шта је то, а Милева 
би одговорила да су сви болесни, али да она не 





зна од чега. Плашећи се заразе, четници су бр-
же-боље окретали леђа и брзо се удаљили од куће. 

Дјеца су тако добро подражавала болеснике да 
се чудила и сама Милева. 

Тога дана дјеца су спасла и саму себе и Миле-
ву, а мала Златана није одала Марицу и Јевро-
симу, ни својој рођеној мајци као ни четницима. 

Убрзо су четници отишли из села, а дјеца су 
устала из постеље, радосна што су могла да на-
ставе игру и што су успјела да завара ју четнике. 

ГАВРО М. ЈЕЛИЋ 

* 

* * 

ПРИПРЕМЕ ЗА УСТАНАК 

Припремајући се за оружану борбу против оку-
патора, Партија је користила све народне скупо-
ве па и традиционалне петровданске скупове на 
планинама. Тако је Мјесни комитет из Андријеви-
це одредио неколико другова који ће говорити на 
тим скуповима. Такође су одређене и екипе састав-
љене од скојеваца и чланова Партије, које ће из-
вјести пригодне програме на тим скуповима, а све 
у духу припрема за устанак против окупатора и 
домаћих издајника. 

Делегати из Среза Андријевичког већ су били 
отишли на петровдански скуп. Требало је тамо 
пред народом разобличити нечасну улогу домаћих 
издајника. На планини Кривом Долу био је од-
ређен да говори Војо Бакић. Са њим је била и 
екипа са припремљеним програмом, а сачињавали 
су је чланови Партије и СКОЈ-а из села Забрђа 
и Слатине. 

Тога дана, 12. јула 1941. године, било је сунчано. 
На пространој равни, на месту званом Медни До, 
окупило се неколико стотина мештана, међу који-
ма доста омладине. 

На импровизованој позорници појавио се Војо 
Бакић који је изложио политичку ситуацију и н а ј -
оштрије осудио одлазак сепаратистичких делегата 
у Цетиње, гдје је требало да се образује „Незави-
сна Црна Гора" под окриљем окупатора. 

Учитељ Милош Д. Бакић рецитовао је песму 
„Класје", а изведен је и један скеч. Као последња 
тачка програма остала је рецитација пјесме „Пјес-
ма робијаша", чији је аутор, колико ми је познато 
Радован Вуковић, пјесник, борац и револуционар. 
Рецитовао је Бане Зековић. Она до сада није 
нигдје објављена, па је наводим у цјелости, како 
би била сачувана од заборава. 

Ја пјевам пјесму побједе и буне 
Пјесму слободе Црвене Комуне 
Црвеног сунца што с истока сије 
Непобедиве Совјетске Уније 
Главњача, ланци тјело у крви 
Па што ваља ја нијесам први 
Борац противу фашизма као и рата 
Који броји старе откуцаје сата 
У овој кући ужаса и мрака 
Колко је само незнаних јунака 
Животе дало за велику буну 
За револуцију Црвену Комуну 
Колко је дало и колко ће дати 
Колко је на откуцало сати 
Вечерас мора бити рачун чист 
На сриједи штампарске листе и Комунист 
Све илегалце и везе што знаш 

Хтио не хтио мораш да нам даш 
Њих или живот другог ти нема 
Или ка Брацану исто ти се спрема 
Кристове муке живот жалит нећу 
Али ни ријечи фашистима нећу 
Ми храбри борци синови Лењина 
. . . итд. 

* 
* # 

НОЋ УОЧИ УСТАНКА 

Прихватајући директиву Централног комитета и 
Покрајинског комитета КП за Црну Гору, Боку и 
Санџак, Мјесни комитет у Андријевици је одлу-
чио 15. јула да крене у оружану акцију. Припрем-
ни герилски одред састао се у Дубовику, шуми на 
кра ју Слатине. На сатанак су дошли и неки ре-
акционари. Они нису крили своју намјеру да раз-
бију припреме за устанак против окупатора. Један 
од њих, Милутин Јелић, рекао је да треба саче-
кати моћне савезнике, да се они обрачунају са 
окупатором, па тек ако се у к а ж е прилика, орга-
низовати чете и батаљоне. А те батаљоне предво-
диће официри из племена, а не комунисти са 
стране. Говорио је да ће нас окупатори збрисати 
за трен ока, да ће за једнога свог војника убити 
сто наших људи. На таква иступања оштро су од-
говорили комунисти. 

Брзо је прошла летња ноћ, скуп се разишао, а 
чланови одреда су кренули да приме скривено 
оружје. Док се оружје дијелило, већ је почело 
да свиће. Одједном, са Црвених Прла чуле су се 
прве устаничке пушке, а од Андријевице су почели 
да се ј авља ју италијански митраљези. Потрчали 
смо према колском путу испод Слатине, стигли 
прије него што се борба завршила и убили не-
колико италијанских војника, који су бјежали са 
Црвених Прла. 

У тој борби пала је и прва устаничка жртва 
— борац Слатинског одреда Арсо Кићовић. 

КУРИРИ 

Команда Краљско-требичке чете добила је по-
уздан изв јештај о покрету 900 четника Павла Ђу-
ришића, који су се спремали да нападну слободну 
партизанску територију. Требало је одмах упутити 
курире који ће о томе извјестити штаб комбинова-
ног одреда „Радомир Митровић" који се тада нала-
зио у Матешеву. Одређен сам да понесем поруку, 
као један од познавалаца терена. Повео сам собом 
још једног друга, па смо кренули у први сумрак 
20. фебруара 1942. године. Ишли смо преко равни 
изнад села Забрђа, па поред рјечице Бачка Ријека 
према планини Бачко Брдо. Уз пут смо затекли 
трагове неких људи, а на пртини видјели и један 
војнички ранац. У ранцу сем неких крпа није било 
ничега. Касније смо сазнали да је туда пролазила 
једна чета одреда „Радомир Митровић". 

Касно ноћу стигли смо до куће сељака из Вра-
њешнице Ђока (Јосифова) Рачића. Тамо се добро 
одморили, па смо наставили до Матешева и стигли 
ујутру. На улазу у зграду гдје је био смјештен штаб 
стражар нас је упутио да сачекамо док се не за-
врши неко савјетовање. Пошто сам настојао да се 
изв јештај преда одмах, он га је узео од мене и 



сам га предао, а рекао нам да сачекамо на одго-
вор. 

По завршетку савјетовања које је дуго потраја-
ло изишли су Јагош Симоновић, Јагош Радовић и 
други, а напослијетку Саво Брковић и Ба јо Секу-
лић, комесар и командант одреда. Ова двојица су 
ме преко курира позвали да уђем у канцеларију. 
Брковић, кога сам виђао и раније, сједио је за сто-
лом, пишући, а - Секулић у униформи официра бив-
ше југословенске војске и са шубаром на глави, 
шетао се по соби. Испричао сам им за догађаје, на 
шта ми је Брковић приговорио да смо се упла-
шили без потребе. Наредио нам је да сачекамо, а 
затим су нас позвали на вечеру. 

Дуго смо чекали да нас поново позову, па смо 
тако дочекали да са положаја око поноћи доведу 
неколико промрзлих партизана. Тек пред зору, кад 
сам на тренутак заспао, пробудио ме је Војо Куше-
лић из Скадра, који ми је рекао да се из Коњуха 
пребацио преко Љубана такође у штаб одреда „Ра-
домир Митровић". 

Тек пошто је свануло, курир штаба уручио ми 
је акт, па смо кренули натраг. Уз пут, у селу Пла-
ниници, затекли смо леворечке партизане. Огријали 
смо се са њима, а касније смо пристигли једну де-
сетину партизана. Пролазећи поред једне куће, ви-
дјели смо стражара пред вратима. Од стражара 
сам сазнао да се ту налази штаб једног од бата-
љона одреда „Радомир Митровић". Комесар је био 
Милутин Лакићевић, кога сам познавао од раније. 
Пошто ме је питао одакле идем и куда, испричао 
ми је да је тих дана вођена борба против четника 
на Вељем Брду, гдје је погинуло 12 добрих дру-
гова. 

У та ј час Милутину је дошла сестра и донијела 
му нешто понуда које је он подијелио са мном. 
Опростили смо се, па сам наставио пут са својим 
другом. Усред ноћи примјетили смо једну колону 
која нам је ишла у сусрет. Помислили смо у први 
мах да су то наши, али смо се за сваки случај 
склонили са пртине. Убрзо смо препознали по гласу 
да су то били четници, из Слатине. Они су прије 
тога, зна јући терен, заобишли нашу чету која их 
је чекала у засједи. Нису нас примјетили. Пред зору 
22. фебруара стигли смо у своју чету и предали 
извјештај . Већ наредне ноћи, чета се пребацила 
на слободну територију. 

ПАРТИЗАНСКА ПРЕСУДА 

Послије Пљеваљске битке у децембру 1941. ни-
смо много одмакли од Шаковића, када је командант 
батаљона Јагош Рабрен наредио да застанемо ради 
одмора изнад неког поточића. Поседали смо како 
је ко стигао на влажно децембарско тле. Били смо 
изненађени зашто смо добили одмор када нисмо 
стигли још ни да се уморимо. Нисмо дуго чекали 
да нам се командант обрати. Сећам се и сада њего-
вих речи: 

— Другови, у овај ослободилачки рат кренуло је 
све оно што је у народу било најбоље, али, по оној 
народној, да у сваком житу има кукоља, и међу 
нама се налази један неваљалац. 

Командант је са неког папирића који је извукао 
из џепа, прочитао име једног борца. Из строја је 
изишао наочит младић са пуним ранцем на ле-

ђима. Командант му је наредио да извади ствари 
из ранца. Тамо смо, поред неких ситница, прона-
шли и две пртене сељачке кошуље које је овај 
украо, негде у околини Плеваља. 

— К а к в у казну заслужује? — упитао нас је 
командант. 

— Смрт, смрт! — загрмео је цео батаљон. 
Командант нам је дао знак да се утишамо, па 

је наставио: 
— Другови, овај рат је тек почео, ево колико 

нас има овдје и ко зна колико ће нас дочекати 
слободу. Ви тражите смрт, а ја мислим да има 
и теже казне. Ја сам за то да му се са капе скине 
петокрака звијезда, на јвише партијско знамење и 
да му се одузме оружје, које је кроз целу исто-
рију црногорског народа била највећа част за 
сваког Црногорца. Да га пустимо, па ако се икада 
у њему пробуди људско, он ће увидјети шта је учи-
нио, покајаће се и опет доћи међу нас. Је ли тако 
другови? 

Чуло се неколико гласова одобравања, а много 
више оних који су поново тражили с м р т . . . 

— Значи, сложили смо се да му одузмемо пе-
токраку и оружје и да га пустимо — рече коман-
дант. Једна другарица је пришла крадљивцу, ски-
нула му је петокраку са капе и одузела пушку. 
Командант му нареди да иде. Овај крете, а када је 
требало да прескочи онај поточић посрте и за мало 
што није пао. 

Многи међу нама помислили су да се крадљи-
вац покајао. Батаљон је наставио пут. Касније смо 
сазнали да је крадљивац прије нас стигао у неко 
село, законачио код неког сељака и покрао га. Се-
љак га је пријавио месним партизанима који су га 
задржали. У међувремену је пристигао одред пар-
тизана из његовог бившег батаљона, па је крад-
љивца стигла казна — стрељање. 

* 

* * 

„ПАЛА МОСКВА" 

Убрзо после устанка, Слатинска устаничка чета 
припремала се да брани слободну територију. Оку-
пили су се борци из чете код зграде основне школе 
у Слатини. Седе и чека ју заповјест за покрет. Ме-
ђу борце је дошао и стари Милутин Јелић. Сео је 
замишљен, бијући подужим штапом у земљу. Неко 
од присутних рече да од села Забрђа наилази гру-
па људи. Убрзо је стигла, а од придошлица се из-
двоји и приђе Вуксан М. Бакић и упутио се пра-
во Милутину. Дошавши до њега никоме не рече 
ни добар дан, него се саже над Милутином и про-
шапта му нешто на уво. Али шапат је био тако гла-
сан да смо га сви чули: „Пала Москва"! 

— Је ли могуће? — пренеражено упита Милу-
тин. 

— Јесте, прије пола сата чули смо на радију! — 
рече Вуксан. 

Члановима партије било је јасно шта је по сре-
ди, па запјеваше: „Хајд напријед Коминтерна, Црна 
ти је Гора вјерна"! 

Чети је убрзо наређено да крене према Мурину, 
а Милутин и Вуксан остадоше сами. 

БРАТИЋ ЗЕКОВИЋ 



ОД БАРА ДО ЛОГОРА 
КАМПЕЛО СУЛ-КУЛТУНО 

Биографски подаци: 

Вукић (Гавра) Драгић-Ђемо (надимак Ђемо и 
Ђемо Брђанин добио је у партизанима по јуна-
штву и подвизима), рођен је 1923. године у селу 
Слатина код Андријевице. Учесник у НОБ од јула 
1941. године. На територији Андријевице учество-
вао у следећим борбама: за ослобођење Андрије-
вице 17. јула 1941. године, затим у свим борбама 
које је водила Краљско-требичка чета до кра ј а 
марта 1942. године. 

Учествовао у битци за ослобођење Пљеваља 1941. 
године, па због ситуације коју је изазвала позната 
директива о легализацији, вратио се са Мојковца, 
али ради илегално на територији Б а р — Суторман — 
Црмница — Паштровићи. 

Петнаестог фебруара 1943. године на Суторману 
је откривен и ухапшен с још шест другова. До 
ма ја мјесеца 1943. био је у истражним затворима 
у Вирпазару и Бару. На Суторману при ислеђивању 
обешен за руке свезане на леђима висио је десет 
сати на киши и лапавици, једва додирујући земљу 
палчевима, а ноћу везан у штали међу мазгама. 
Поднео разна мучења, али је јуначки издржао и 
није одао своје другове. 

Пребачен у Италију јуна 1943. године, непосред-
но послије одвођења у логор Кампело сул Култу-
но. У логору био активан и упорно припремао бе-
жање. 

Септембра 1943. године, непосредно после капи-
тулације Италије, побегао из логора међу првим 
и поново се нашао у Југославији новембра 1943, 
прешавши у земљу с Првом прекоморском бри-
гадом. Децембра 1943. распоређен је у Прву про-
летерску бригаду, I II батаљон, омладинске чете, 
гдје је остао до погибије. 

Погинуо је као командир вода, 26. августа 1944. 
године на Палисаду — Златибор, у борбама које је 
водила Прва пролетерска бригада са бугарским пу-
ком и дјеловима других непријатељских јединица. 

Неколико епизода из његовог живота најбоље 
ће освјетлити лик тог храброг човјека. 

Загонетна госпођа 

У другој половини септембра 1943, пошто смо 
побјегли из логора негдје у околини Пескаре у 
Италији, избили смо на једну цесту трећег реда 
и сјели под неки храст, да се мало одморимо, добро 
гладни и жедни. Убрзо наиђе један сељак с двоје 
дјеце и мотиком преко рамена на којој је висила 
плетена кошара. Назва нам на италијанском добар 
дан и упита имамо ли шибице. Драгићу је дошло 
то као поручено, јер је пушио, а цигарета није 
имао. Одмах је прискочио, понудио шибице и за -
молио за једну цигарету. Сељак се мало задржао 
с нама у разговору и одмах примјетио да нијесмо 
из његове земље, да смо неки невољници. Рекосмо 
му ко смо, а он ће: „Јадници, сигурно гладни, уз-
мите мало грожђа из корпе и хајдете са мном 
кући, наћи ће се нешто да по једете . . . " . Док је ње-
гова жена спремала јело, уђе у кућу елегантно 
одјевена госпођа — врло лијепог изгледа. Домаћин 

Одмах промени боју лица и поче уплашено да нам 
говори: „Брзо једите и одмах се губите из села", 
не упуштајући се даље у објашњење. Елегантна го-
спођа упорно је сједела у соби, упадљиво нас по-
сматрала док смо јели. Како смо спустили кашике, 
изашли смо напоље. До прага нас испрати домаћин 
и рече нам да је елегантна гошћа жена капетана 
који је погинуо на руском фронту, па се боји да 
нам нешто не науди. Ту се поздрави с нама и за -
желе нам срећан пут. Тек што смо се стотинак ме-
тара удаљили од куће, окренух се, а оно „сумњива" 
госпођа иде за нама. Стигла нас је и одмах упи-
тала: 

„Зашто сте одмах изишли? Мора да вам је до-
маћин нешто рекао о мени". Рекла нам је да је она 
жена погинулог капетана и напоменула да је њен 
муж био фашиста, али да она није, већ нешто са-
свим друго. Молила нас је да останемо у селу, да 
ће она све учинити да нас сачува до свршетка ра-
та. Нијесмо прихватили њену понуду. Ипак, снаб-
дела нас је храном и новцем и пожелела сре-
ћан пут. 

Са овцама преко моста 

Тако смо напустили мјесто Пескосансонеско и 
неколико пута покушали смо да пређемо реку Пе-
скару. Са једне и друге стране реке био је велики 
логор Њемаца и црнокошуљаша. Мост преко Пе-
скаре чувала су четири стражара, а преко моста 
у групама, у једном и другом правцу, кретали су 
се војници, борна кола, тенкови и разна возила 
дању и ноћу. Река је била мутна и велика тако 
да се није могла прегазити. 

Размишљајући како да савладамо ту препреку 
уочисмо, с наше стране реке, чобанина шеснаестих 
тодина, гдје чува седамдесетак оваца. Досјетили 
смо се да бисмо могли као чобани, терајући овце, 
прећи преко ријеке. Одмах смо изишли из шуме, 
пришли чобанину, рекли му да смо лиферанти сто-
ке за војску и запретили да се ж и в не чује. Чобан 
је потпуно занемио. Силно преплашен, заједно с 
нама скупио је овце, па смо се упутили у правцу 
моста. Драгић је био стално уз чобанина — држећи 
га на оку. Кад смо пришли мосту, стражари су нам 
помогли да што прије протерамо овце, а да се оне 
не би плашиле, кретање војске било је за кратко 
обустављено. Прешавши срећно мост, попели смо 
се на једно брдашце и ту оставили чобана са ов-
цама, а ми се ухватили планине Ла Маиеле. 

У селу Гвиљми 

На обронцима планине Маиела, са југоисточне 
стране, на једном брежуљку, лежало је мало на-
сеље, налик на варошицу. Звало се Гвиљми. При-
ближавали смо се мјесту сасвим слободно, са уна-
пред припремљеним одговорима за случај да нас 
неко упита ко смо. Тек на сред села срели смо 
једну жену педесетих година, зауставили је, назва-
ли јо ј добар дан и упитали да ли у мјесту и у 
непокредној близини има војске. Рекли смо јој да 
смо бегунци из ропства и да желимо прећи фронт. 
На наш одговор жени се за трен овлажише очи: 
„Децо моја, децо, хајдете са мном кући и о свему 
ћете бити обавештени". У кући смо нашли човје-
ка шездесетих година па и њега одмах упознали 
ко смо. Устао је и љубазно нам понудио пиће. 



Мије нам Се овдје задржавало, желеЛи смо да 
што прије дођемо до фронта и пређемо га. Домаћи-
на смо замолили да нам у к а ж е на најповољнији 
правац за даље кретање. Он нам очински рече да 
ништа не бринемо и не журимо, само да приче-
камо да дође његов син, који је боље упознат са 
стањем. Ово нам, у први мах, није било убедљиво, 
али кад нам се домаћин отворио кроз разговор, 
уверисмо се да це мисли зло. Послије пола сата 
уђе у кућу један млађи човјек, врло лијепа изгле-
да, његов син Серђо. Упознао је сина с нама и на 
италијанском му рекао да нас треба задржати да 
не бисмо страдали негдје у путу. Развио је врло 
пријатан разговор међу нама и ми открисмо да смо 
имали среће што смо се упознали са човјеком на-
предног политичког гледања. 

На кра ју овог разговора устали смо да кренемо 
даље и замолили да нам к а ж у како најсигурније 
да се пробидемо у правцу фронта. Серђо није хтио 
ни да чује да одемо. Замолио нас је онако дру-
гарски да седнемо, а мајци дао до знања да нам 
нешто спреми за јело. Друге није било, сјели с м о . . . 

Пошто смо јели, да би нас приволио да остане-
мо, Серђо нас је упознао да у селу има људи који 
ће нас сачувати и о свему обавјештавати што нас 
интересује. Предочио је да бар за неколико дана 
не би смјели кренути, јер су појачане војне па-
троле у околини. На крају, на моје инсистирање, 
убједим Драгића да овдје останемо неколико дана. 

Прве вечери нашег боравка у том мјесту, Серђо 
нас је упознао с неколико младих и старијих мје-
штана, с људима који су се крили од Њемаца и 
црнокошуљаша. Они су се преко дана склањали 
у једну шуму кад би наишли Њемци. Све више 
смо стицали уверење у добронамјерност домаћина 
и ових мјештана. 

Увече, док смо сједели за столом, уђе једна 
млада, веома лепа девојка, Серђова сестра Мери. 
Одмах ме је освојила својим изгледом. 

Ноћ никако нијесмо хт јели провести у кући, па 
смо добили по два ћебета и заноћили у оближњој 
шуми. Ујутро су нам Мери и Серђо донијели до-
ручак, а д јевојка још и прибор за шишање, те нас 
је обојицу лепо уредила. 

То је била последња ноћ под ведрим небом у 
Гвиљми, јер смо отад спавали у кући. Једне вечери 
Мери је на радију пронашла „Слободну Југослави-
ју", управо кад је преносила вијести о борбама за 
ослобођење Сплита. Нијесмо могли задржати сузе. 

Ту смо провели веома пријатних осам дана. До-
маћини су све учинили да нас задрже, али наша 
је одлука била чврста: прећи линију фронта, про-
бити се до Енглеза, па у Бари међу наше. 

Пошто су нас упутили како да се домогнемо 
фронта, Серђо и Мери су нас испратили припре-
мивши нам храну за пут. Растанак је био дирљив. 

Преко фронта 

Послије једног дана и ноћи путовања, прибли-
ж и л и смо се фронту. У току ноћи дванаест пута, 
на дванаест места, покушали смо да пређемо фронт 
и увијек наилазили на предстраже које су нас за -
устављале, а потом митраљеском ватром брисали 
простор у нашем правцу. Тек дванаести пут, пред 
саму зору, пузећи уз једну вододерину, изашли смо 
на висораван која је била пошумљена ниским и 
ретким храстовим жбуњем. Изненада испред нас по-

јави се један џип. На око сто метара испред нас он( 
се заустави и из њега изађоше четири црнца. За 
трен нам застаде дах. Тек кад се сјетисмо да цр-
наца нема у њемачкој војсци, дођосмо мало к себи 
и закључисмо да смо прешли фронт, да је то ен-
глеска војска. Промрмљаше нешто црнци, али их 
ништа нијесмо разумјели. Рукама и повиком „Ка-
ман" позвали су нас к њима. Приближили смо се 
опрезно. Нешто су нас питали, али их ми ништа 
нијесмо разумјели. Вјероватно су хт јели да од нас 
сазнају нешто о Њемцима гдје су, па смо им на 
нашем и италијанском језику, показујући рукама, 
нешто објаснили. Једва смо им објаснили да смо 
заробљеници који смо побјегли из затвора и тра-
ж и л и да нам к а ж у гдје се налази енглеска коман-
да. Некако су нас разумјели и пристали да нам по-
к а ж у пут. Команда је била далеко на сто кило-
метара у правцу Сан Салва. 

У енглеској команди 

Пошли смо у правцу Сан Салва и сутрадан у ју -
тро стигли тамо. Уз пут нијесмо имали никакве 
сметње. Пријавили смо се команди и били под-
вргнути подробном испитивању. С нама је разго-
варао енглески комесар, а Италијан је био прево-
дилац. Кад су нас подробно испитали ко смо и 
одакле смо (морали смо им чак показати на карти, 
коју су донели, гдје смо рођени, гдје смо жив јели 
и како смо и гдје ухваћени и поведени у ропство), 
почели су се мало пажљивије опходити с нама. 
Питали су нас да ли смо припадници Драже Ми-
хајловића. Драгић је одмах, ударајући кажипрстом 
десне руке на своје груди, одговорио: „не, ми смо 
Титови партизани! 

Захтијевали смо да нас пусте и упуте делегаци-
ји НОП Југославије у Бари. Енглез је притиснуо 
дугме звонца на столу и у просторију је ушао на-
оружан енглески војник. Разумјели смо да му је на-
редио да спреми кола која ће нас пребацити у Фођу. 
Послије петнаест минута војник јави да су кола 
спремна. Нисмо одмах схватили шта с нама на -
меравају. Плашили смо се опет затвора. Енглез се 
доста љубазно поздрави с нама, желећи нам сре-
ћан пут. То исто учини и његов преводилац Ита-
лијан. Ушли смо и сели у кола, путничку лиму-
зину, у којој је било хлеба и конзерви. Од војске 
нико није био у колима, осим шофера Италијана. 
Он нам даде до знања да су хтлеб и конзерве спрем-
љене за нас. Тек тада смо поверовали да смо сло-
бодни. Свакако ваља напоменути да наше д р ж а њ е 
и изјаве нису биле по вољи Енглезу, али ипак нас 
је на наше упорно наваљивање упутио преко Фође 
за Бари, нашој делегацији. 

У сабирном логору код Барија 

Од Фође до Барија путовали смо возом. У возу 
је било још бегунаца из заробљеништва, али од по-
знатих никога. Прихватили су нас американци и 
пешице провели кроз град. Идући улицама примје-
тили смо да се на две зграде вију наше тробојке. 
Једна је била с црвеном петокраком, а друга без 
ње. Американци који су нас водили посматрали су 
како ћемо реаговати на заставе. Кад смо дошли 
поред заставе са петокраком, поздравили смо је ко-
мунистичким поздравом. На то нијесу реаговали. 
Упитали смо их гдје је наша делегација, један од 



њих је показао руком на зграду гдје се вила за-
става без петокраке, а други стиснутом песницом 
упереном у правцу заставе с петокраком. Хтјели 
смо да уђемо у зграду гдје је застава с петокраком, 
али су нас енергично спречили, показујући рука-
ма да морамо даље. Разминули смо обе зграде и 
мало даље сустигли још неколико наших другова, 
које су такође спроводили. У тој групи налазио 
се и Душан Машовић, ко ји је био с нама у логору 
из којег смо побјегли. 

Сви смо доведени у логор, у непосредној близи-
ни Барија . Тамо је било зборно мјесто југословен-
ских заробљеника (ослобођених и побјеглих). Пра-
тиоци који су нас довели у логор, увели су нас 
у једну бараку да тамо дамо своје генералије. У 
канцеларији, гдје смо давали податке, била су три 
службеника. Онај коме смо ми давали податке, 
је млађи човјек, у енглеској униформи, с чином 
поручника бивше југословенске војске. Поред оз-
наке чина стајао је и натпис на енглеском језику 
„Уи§ов1ау". Сјећам се да се звао Михајловић. Упи-
тао нас је како смо доспјели у ропство. Одговорили 
смо му да смо доспјели као припадници партизана. 
На то је додао: „Знате шта браћо, саветујем вам да 
се не казујете тако, боље је да изјавите да сте 
заробљеници југословенске војске која се борила 
за краља и отаџбину, јер видите, ово је вријеме 
мутно, немојте се заваравати, југословенска војска 
(мислио је краљеву) ускоро ће ослободити Југо-
славију и преузети власт. Боље је да вам се сутра 
призна статус регуларних да би пред народом били 
ц е њ е н и . . . " . Тек сада смо видјели да смо доведени 
тамо гдје нам није мјесто. На ово је Драгић-Ђемо 
одмах реаговао, упитао је официра има ли овдје у 
овом логору оних који носе црвену петокраку. Офи-
цир је одговорио да има неколико жентурача и 
мушкараца, али сваким даном има све више оних 
који, кад увиде да су у заблуди, бацају петокраке 
и прилазе краљевој војсци. Окренуо сам се у кан-
целарији не бих ли приметио некога од наших и 
угледао сам Душана Машовића гдје сједи на јед-
ној столици, очито постављен да прати како ће се 
ко опредељивати и како ће ко реаговати. Пришао 
сам Душану и упитао га шта је ово, гдје су нас 
увели. Сјећам се да ми је одговорио: „Останите при 
своме, а сјутра ујутро ће се све средити и знати. 
Примите од робе све што вам д а ј у . . . " . 

Неки од службеника извели су нас из канцела-
рије и смјестили у другу просторију. У тој про-
сторији било нас је више. Ту смо и спавали. Те 
вечери добили смо униформу (енглеску) и по два 
ћебета, а затим и вечеру. 

Ујутро, кад смо устали и изашли да се умијемо 
на чесму, која је била ван бараке, видјели смо да 
у логору има много људи, а на јвише оних који су 
носили црвену петокраку на реверима блузе, а мно-
го мања група била је у униформама бивших офи-
цира с кокардама на шапкама. И на једној и на 
другој страни било их је познатих (из Слатине, 
Андријевице и других околних мјеста). Из групе 
с кокардама, који су нас позвали: Веко Рашић, Ма-
сларовић из Андријевице и још неки. Одмах су до-
шли код нас, питали се са нама и почели нас 
убјеђивати да им се прикључимо. Драгић је одмах 
заметнуо кавгу са Веком Рачићем, приговоривши 
му за случај кад га је, са Ђока Рачића милицијом, 
хватао у Слатини. Ја сам одмах интервенисао да 
не би дошло до свађе. Раздвојили смо се од „добро-

брижника", са собом смо понијели све што смо при-
мили од робе и пришли маси с петокраком. Ту 
смо нашли доста познатих другова. Сусрет је био 
пун одушевљења. Ориле су се пароле: „Доље чет-
ници, жив јела нова Југославија . . . " . 

Готово сваког дана било је препирки између 
једне и друге групе, па и свађа. Један четник из 
нашег краја , наслонивши се на прозор од бараке, 
свађао се са Драгићем-Ђемом. Кад се Драгић узру-
јао, пришао му је ближе, ухватио га за главу и 
извукао напоље, скинуо му униформу и оставио га 
у гаћама и кошуљи . . . 

Руком за врућу цев митраљеза 

Прва Пролетерска бригада, крајем априла 1944. 
године, водила је борбу за ослобођење Мркоњић 
Града у Босни. На обронцима планине Лисина, на 
једном брду које је надвисивало мјесто и домини-
рало прилазима граду био је непријатељски добро 
утврђени бункер, одакле је непријатељ, митраље-
ском и минобацачком ватром, бранио прилазе Мр-
коњић Града. Требало је уништити та ј бункер да 
би наше јединице лакше продрле у град и зау-
зеле га. 

Вукић Драгић-Ђемо, као командир одељења, до-
био је задатак да с једном групом бомбаша, уз по-
дршку осталих јединица, ликвидира непријатељски 
бункер. Био сам присутан када је давао задатке 
сваком појединцу и групи како и којим правцем 
ца неопажено допузе до бункера. Била је ноћ, не-
што пред свитање. Он је био усред групе којом је 
руководио. Пузећи дошао је испод пушкарнице не-
пријатељског митраљеза (шарца). Док је неприја-
тељ гађао митраљезом, Драгић је ухватио врућу 
цев и извукао митраљез. Том приликом опекао 
је шаку десне руке, због чега је десет дана носио 
завој. 

Послије ове и низа других следећих акција, 
услиједила је наредба бр. 684 за похвалу. Одли-
кован је касније и Орденом за храброст, када су 
се прва одликовања давала 1944. године. 

Има Гавро доста синова 

Кра јем августа 1944. године, на Палисаду — Зла -
тибор, Прва пролетерска бригада водила је борбу 
с бугарским пуком и дјеловима других непријатељ-
ских јединица. Увече 26. августа 1944, као коман-
дир вода и добровољац, добио је задатак да упадне 
с групом бомбаша и уништи штаб бугарског пука. 
Требало је прекинути везу коју је пук одржавао 
са штабом своје веће јединице тражећи помоћ, јер 
је већ био окружен нашим јединицама. Десет ми-
нута прије акције, на припремном положају, дошао 
сам до Драгића и наговарао га да ове вечери не 
иде први на циљ. Тада ми је одговорио: „Не брини, 
сјутра ћемо се видјети као побједници, а ако по-
гинем, јуначки ћу погинути за ствар народа. Има 
Гавро (отац) доста синова . . ." . , 

Није прихватио мој савјет. Те вечери је штаб 
пука, уз остала дејства, ликвидиран и при томе 
храбро је погинуо Драгић-Ђемо. 

ВУКИЋ БАТРИЋ. 



ВРАЊЕШТИЦА У НОБ 

Врањештица и заеелак Суха Гора чине једну 
целину, у ствари једно село. Заселак Суха Гора 
протеже се западним падинама Лисе, а Врањешти-
ца југозападним падинама Кључа и Бача. 

Села се п р у ж а ј у по котлинама Врањештичке 
и Сувогорске реке. Те двије рјечице састају се 
испод лома Мишовића и образују ријеку која се 
зове Врањештица. Она протиче испод чука Вешо-
вића и улива се у ријеку Дрцку код куће Драго-
јевића. 

Врањештица и Суха Гора су планинска села 
на надморској висини од 1.500 метара. Људи се 
претежно баве сточарством. У Врањештици и Су-
хој Гори живе Слатињани, Краљани и неколико 
кућа Леворијечана. 

Прије рата било је на граници с Колашинским 
срезом, а сада припада Колашинској комуни. Има 
око 90 домова. Ту је у предратно вријеме живот 
сељана био врло тежак. Било је то најзаосталије 
и најсиромашније село у Андријевачком срезу. Ни-
једно домаћинство у селу, па и најбогатије, није 
могло обезбиједити исхрану породице за три мје-
сеца у току године. Врањештичани су се редовно 
снабдјевали житом из Пећи, путујући по неколи-
ко дана да би дотјерали товар кукуруза који већој 
породици није могао да тра је ни петнаест дана. 
Због оскудице у храни, удаљености села од града 
и путева, школовање дјеце било је потпуно оне-
могућено. Врањештица је прије рата имала два 
интелектуалца и три ђака. Радника уопште није 
било. Ипак, Врањештичани су се 1941. године опре-
дјелили за НОП и остали привржени покрету до 
краја . 

У селу прије рата није било партијске, а ни 
скојевске организације. Врањештица нема ни јед-
ну споменицу од 1941. године, али ни активних 
четника у току рата. Утицај на опредељење вра-
њештичке омладине, вршили су поред слатинских 
комуниста, Ровачки, Матешевски и Леворјечки ко-
мунисти, као Богдан и Ђуро Влаховић, Лексо Ра -
кочевић, Мирко Вешовић, Раде Томовић и Шће-
пан Ђукић. 

Уочи рата на јактивнија је била омладина на 
Катунима, Комовима, Љубану, Кривом Долу, Б а ч -
ком Брду, гдје се окупљала и повезивала. Одмах 
послије окупације бивше Југославије, у Врање-
штици је образована скојевска организација. Са-
чињавали су је Милева и Ђурђа Вешовић (двије 
сестре), Мирко и Марко Ђукић (два брата). 

Један од на јактивнијих омладинаца у Врање-
штици у то вријеме био је ђак колашинске гимна-
зије Мирко Ђукић, који се тамо повезао с на-
предним омладинским покретом. Мирко се наро-
чито истицао у раду са омладином на Катунима, 
Комова, а послије образовања скојевске организа-
ције и у селу. Посебно се ангажовао 1941. и 1942. 
године на раскринкавању четника и онемогућава-
њу стварања италијанске милиције у селу. 

За вријеме гериле (како је у почетку називана 
партизанска борба), организација је радила по ди-
рективи Рада Томовића и била повезана с Љево -
речком четом, чији је командир био Шћепан Ђу-
кић. Љеворечка чета није жив јела на једном мје-
сту, већ је по водовима и десетинама, и групама, 
била распоређена на широј територији од Вјетер-
ника до Матешева. 

У току борбе већи дио сељана из Врањештице 
повукао се својим кућама и одбијао сарадњу с 
герилским групама јер су четници својом пропа-
гандом успјели да их застраше, говорећи да ће 
свима попалити куће, уколико буду држали и по-
магали партизане. Плашећи се паљевине, с обзи-
ром да се примицала зима, сељаци су одбијали 
отворену сарадњу и помоћ герилским одредима. 
Нарочито су били активни у четничкој пропаганди 
Митар Вукичевић и Милош Мићовић. Вукичевић 
је преко Ђока и Љуба Рачића (обзиром да су Вра-
њештичани њихови браственици), успјео да орга-
низује скуп сељана у Краљским Барама. На том 
састанку је шест Врањештичана примило итали-
јанске пушке, под условом да не иду на обезбе-
ђење мостова у Барама, него да буду неко исту-
рено одељење за одржавање реда у селу. 

Истога дана примили су пушке и милицијске 
траке, па наоружани дошли у село, хвалећи се 
како су преварили Митра Вукичевића: добили су 
пушке да обезбјеђују Италијане, а они ће их окре-
нути против њих, а не против своје браће, како 
то мисли Митар. Сутрадан их је Митар позвао 
и сву шесторицу уписао у списак Барске чете и 
одредио их да буду стражари на Драгичевом мо-
сту, како га партизани не би срушили. Нешто к а -
сније Митар је написао застрашујуће наређење и 
у препису доставио свима. Наређење је важило као 
и упутство у коме је описан начин обезбјеђења 
моста и казнене мјере уколико мост сруше или 
оштете партизани. Даље је у наређењу стајало 
да се нико не може исписати из милиције, а уко-
лико то покуша, биће ухапшен заједно с породи-
цом, проглашен бандитом, а имовина му конфи-
скована. 

Вукичевић је успео да упише у милицију и не-
ке Сувогоране (Рајка Ивановића с браћом). По-
четком новембра Раде Томовић одржао је саста-
нак са скојевском организацијом у Врањештици и 
рекао да ће ускоро почети акција рушења мо-
стова. У Краљским Барама требало је срушити 
мост оне ноћи када на стражи буде Радуле Ђукић. 
Он је том приликом добио задатак од Рада Томо-
вића (Радуле је радио за НОП и био је активи-
ста, један од првих одборника 1941) да испита кон-
струкцију моста, најпогоднија мјеста за минирање 
и распоред стражара. 

Изв јешта ј је требало доставити Раду Томовићу 
до 15. новембра 1941. године на Матешево. 

Негдје у првој половини новембра код Ђукића 
су дошли Милош и Пуниша Јелић да се договоре 
с Радулом о рушењу моста под Трешњевиком. У 
исто вријеме Радуле је добио задатак да наговори 
Вукичевића и Зечевића да врате примљене пушке 
Италијанима. На томе је посебно инсистирао Мир-
ко Вешовић како би се Врањештица ослободила 
милиције и онемогућило стварање четничке орга-
низације у селу, јер је оно по свом положају било 
врло погодно као ослонац за партизанске групе. 

Скојевска организација оштро агитује против 
примања, као и за враћање италијанских пушака. 
Скојевци иступају на састанцима с паролом: „Не 
дозволимо, другови, да се поштени људи врбују 
као стражари окупатора. Ви којима су на силу 
гурнули пушке у руке да бисте убијали своју бра-
ћу која се боре против непријатеља, вратите их 
или окрените против окупатора и домаћих изда ј -
ника, докажите да сте прави синови своје земље". 

На том састанку пушку је вратио Радуле Ђу-
кић, како је то с њим раније договорено. Остали-



ма је предложено да и они то ураде, под изговором 
да се плаше јаких герилских група које се налазе 
у непосредној близини села. 

Скојевска организација настоји по сваку цијену 
да убједи Вукичевића и Зечевића да врате пушке. 
Испјевана је и песма о издајницима и онима који 
сарађују са Италијанима и пјевана уз гусле на 
скуповима сељана: 

„Ко има образа и части, 
неће служит 'талијанске власти, 
Карактер му не да дозволити, 
измећаром 'талијанским бити ..." 

Јован Вукић, стар 65 година, ратник из првог 
свјетског рата, познати јунак из борбе с Турцима 
за ослобођење Плава и Гусиња, клубаш и робијаш 
из Подгоричког затвора, учесник тринаестојулског 
устанка и врло угледан сељанин, отворено је устао 
против оних који примају пушке, па је чак за -
пријетио речима: „Онај ко у мом селу прими пу-
шку, нека се не враћа у Врањештицу, нека се 
пресели у Баре, јер ћемо му пресудити ми сељани. 
Немојте нам долазити у село с пушкама и итали-
јанским тракама! Губите се, јер ми Врањештичани 
хоћемо слободно да живимо. Имамо ми нашу ко-
манду у Колашину, Штаб Комског одреда, то је 
наша команда!". 

Послије Јованове пријетње одржана је конфе-
ренција на којој је Јован добио подршку. Одлу-
чено је да нико не оде из Врањештице у четнике 
нити у милицију, да се чува ју и помажу герилске 
групе, јер су оне једини заштитници народа. Ву-
кићевићу ћемо поручити да нас не дира, јер ми 
њега не дирамо. Враћање пушке Радула Ђукића 
и пријетње Јована колебљивцима и сарадницима 
непријатеља, повољно су дјеловали на већину при-
сутних. 

Послије тога организација добија похвалу од 
Мирка Вешовића. Он у писму к а ж е : „Тако омла-
дино, чини ми се да учвршћујете редове. Радите 
и не касните, само напред! Не дајте се да вас пре-
духитре четници. Лоше сте урадили што је Раду-
ле вратио пушку, више би користио да је остао 
у Барама. Ми смо хт јели преко њега дуже да ра-
димо, нијесте га умјели чувати, па се компромито-
вао. Доћи ћу у Врањештицу да се видим с Јова-
ном. Дивим се његовој смјелости. Послаћу вам не-
што материјала за прораду. Одредите Милеву да 
буде вођа читалачке групе". 

Не остваривши свој циљ, Митар Вукићевић ж а -
ли се Ђоку Рачићу на Врањештичане (пошто су 
Ђокови братственици) и каже : 

„Лоши су Врањештичани, треба их најстрожије 
казнити јер подржава ју партизане". Ђукиће је 
лично тужио Ђорђу Лашићу пошто су они Лјево-
рјечани: „Ђорђе, чујем да ћеш ићи у Врањештицу 
ради стварања четничке организације. Немој да те 
насамаре. Они су врло препредени, симпатизери су 
партизански. Најгори су твоји племеници (мисли 
по Лјеворјечкој линији) Ђукићи с мајком. Чини 
ми се да су они тамо једино организовани. Углав-
ном они с Јованом Вукићем коло воде. Радуле 
Ђукић био је у мојој чети, а у исто вријеме пар-
тизански обавјештајац. Ја сам му одузео пушку 
и о томе обавјестио Ђоку. Он је рекао да ће сре-
дити прилике у Врањештици. 

Ђорђе Лашић, када је дошао у Врањештицу, 
прво је питао за Ш а к у Ђукић и рекао јој : „Нешто 
те, снахо, бије лош глас. Твоји су синови бандити, 

не поштују наше законе осрамотили су породицу 
Ђукић. Био сам сада у манастиру Морачи и про-
читао имена истакнутих јунака који су пали у 
борби с Турцима за одбрану манастира. Међу њи-
ма су Радован и Лаза Ђукић. Радован је теби, 
чини ми се, свекар, а твоји синови издајници. 
Њима је мјесто у Лјеворјечкој чети да се боре 
за одбрану српства од оне нечисти"!. 

„Не знам Ђорђе — к а ж е Шака — Шћепан има 
чету и ти имаш чету, обје су Лјеворјечке, а они 
су у Шћепановој чети". 

У међувремену четници шире вијести по сели-
ма о скором доласку Драже Михајловића у Црну 
Гору, што ће значити и пропаст за све породице 
које помажу партизанском покрету. Протурили су 
вјести да Дража спрема логор у Србији за пар-
тизанске породице из Црне Горе. У том циљу у 
Суву Гору код својих рођака и браће долази Мар-
ко Рачић из Слатине као изасланик Ђоке Рачића. 
Он врши притисак на Врањештичане да се при-
јаве Љубу Рачићу ради уписа у четнике, да би 
спасили своје породице, јер ако то не ураде пре 
Дражиног доласка послије ће бити касно. 

Четничка пропаганда поколебала је многе пар-
тизанске симпатизере па су одржали затворени 
састанак у кући Милије Рачића. Водили су га 
Милија и Радован Ивановић. Састанак није успио, 
јер је на Матешево стигао дио Морачко-Ровачког 
батаљона. Присуством партизанских јединица на 
Матешеву и Речинама проширује се слободна те-
риторија и појачава рад активиста на терену. Да 
би осујетили четничке намјере и вратили повје-
рење симпатизера у наше снаге, скојевска орга-
низација тражи помоћ од Јагоша Радовића који 
се налазио у Речинама. На његов предлог сазван 
је скуп свих сељана у кући Милете Јелића. На 
састанку су говорили Јагош и неколико омлади-
наца из села, ко ји су потпуно раскринкали чет-
ничке намјере и онемогућили стварање четничке 
организације. 

У то вријеме пресељава се штаб Комског од-
реда из Мораче у Колашин, још се повећава сло-
бодна територија и на њој се оснивају НОО. У 
Врањештици у НОО ушли су Јован Вукић и Р а -
дуле Ђукић. 

Код пилане Ђуровића одиграва се први чет-
нички злочин. Они су на мучки начин изненадили 
јединице Морачко-Ровачког батаљона те Барска 
милиција убија своје комшије Лјеворјечане, Ре-
чињане и Колашинце и на та ј начин почињу бра-
тоубилачку борбу. 

У јануару када су јединице Комског одреда 
„Радомир Митровић" извршиле покрет преко Вра-
њештице у правцу Вељег Брда, Врањештичани 
су били водичи до четничких положаја, а за ври-
јеме повлачења јединица Комског одреда на по-
лазне положаје, 30 Врањештичана штитило је од-
ступницу, док су остали носили рањенике према 
Колашину и храну јединицама на Буковој По-
љани. 

Пошто су четници Матешево, Планиницу и Вра-
њештицу припремили су се да изврше мобили-
зацију. Љубо Рачић позива седам Врањештичана 
на Матешево, да је им пушк^ и шаље на поло-
ж а ј е према Колашину. Сазнајемо да се Митар 
Вукићевић љути на Ђока и Љуба што нијесу 
средили стање у Врањештици. Четници предла-
жу да Врањештичани пођу листом код Љуба 
Рачића у Матешево, милом или силом и да ступе 



у његову чету. Једна група еељана одлази с 
Голубом Рачићем на Матешево код ЈБуба. Он их 
грди, назива комунистима, али се они враћају 
кући амо. Милија, Радован и Голуб роваре по 
селу, агитују да се иде у четнике. Нико не иде, 
људи се склањају да се не сретну са четницима. 
Митар проглашава Врањештичане за главне не-
пријатеље и кривце за погибију шест Барана на 
Вељем Брду (на Вељем Брду погинуо је Милош 
Мићовић учитељ из Бара, уз Митра организатор 
четника у Барама). Митар поставља стражу према 
Врањештици. Да би се обезбједио од Врањешти-
чана, одредио је граничну линију између Врање-
штице и Бара, а на Барској коси поставио стра-
жаре. Тако два нераздвојна села, Баре и Вра-
њештица, у којима су родбинске везе многоструке, 
постадоше крвни непријатељи. Сада између села 
постоје границе и граничари. Постоје и двије вла-
сти: у Врањештици народна на чијем се челу на-
лази Јован Вукић, а у Барама италијанска, на 
чијем се челу налази Митар. Митар наређује сво-
јим граничарима одмах спровести у Барски затвор 
Врањештичане који пређу граничну линију и прети 
„Биће ми овај затвор што имам у Барама мали, 
градићу други за Врањештичане, који ће бити 
тежи од овога." 

У Барском затвору лежало је 80 партизана Мо-
рачко-Ровачког батаљона. Затвореници су сме-
штени у кућу Миливоја Банџића, а касније у 
школску зграду, коју је чувало двадесет Барана. 
Око школске зграде изграђени су бункери са пу-
шкарницама. У три просторије школске' зграде са 
око 60 м квадратног простора лежало је 80 пар-
тизана. Лежале су ту прве комшије Барана, Ре-
чињани и Колашинци. Издржавали су казне под 
најтежим затворским режимом. К а ж њ е н и су зато 
што су пошли да се боре против окупатора и до-
маћих издајника. 

Школа није имала никаквих санитарних уре-
ђаја, а ни воде, па су затвореници вршили физи-
олошке потребе у просторијама гдје су живјели. 
Затвореници се нијесу прали ни пресвлачили, па 
је завладала болест, вашљивост. Сваког другог да-
на добијали су по комад хљеба, па су многи изне-
могли од глади и болести. Њихови најближи, сла-
ли су им хране преко везе. Четнички пандури 
примали су храну, али је нијесу давали затво-
реницима. Затим је начињен списак затворени-
ка које треба стрељати. Према том списку изво-
дили су их ноћу из затвора и стријељали у по-
тоцима испод Комова, па затрпавали снијегом. 

Из затвора је изведен и убијен рањени Лекса 
Ракочевић, млади комуниста из Речина. Он по-
тиче из угледне породице Ракочевића, син је Ла-
зара Ракочевића и ма јке Анђелије. Прије рата, 
као ђак припадао је напредном омладинском по-
крету, а уочи рата примљен је у Партију. Ак-
тивно је радио на окупљању напредне омладине 
и био је веома запажен као активиста међу Б а -
ранима. Заробио га је Радован Рајовић са другим 
партизанима код пилане Ђуровића. Стрпали су 
га у барски затвор и једне ноћи, са осталима, без 
пресуде и суда, извели и убили испод Комова, 
па затрпали снијегом. Мајка Анђелија нашла га 
је на пролеће у ископнелом снегу и сахранила. 
Исте ноћи стрељани су и Душан Чогурић, ко-
мандир чете, познати борац у Морачком крају, 
Вујисић, комесар из Липова и Влаховића. Сви 
су били предратни комунисти. 

Злочин су испод саме куће Митра Вукићевића 
извршили Лабовић и Зоњић из Облог Брда. Није-
дан комуниста који се нашао у Барском затвору 
није остао жив. Кога нијесу стријељали Барани, 
убијен је у Колашинском затвору, послије пресе-
љења. 

Оно што су учинили Барани на Пецкој и у 
њиховом затвору на ј тежи је злочин у историји 
црногорског народа. Не смије се заборавити из-
дајство Митра Вукићевића и Милоша Мићовића, 
који су први почели братоубилачки рат у Црној 
Гори. 

Митрови четници из Бара били су нека врста 
гарде, то је била на јактивнија плаћеничка војска 
окупатора. Послије злочина у Барама, четнички 
злочини и у другим мјестима све су чешћи. Ђорђе 
Лашић иде још даље. Убија осам Лјеворјечких 
комуниста на лицу мјеста. Послије погибије Лјево-
рјечких комуниста, одласка Мирка Вешовића у 
Босну и опортунистичког става неких комуниста 
из Слатине у току 1942. године, активност покре-
та слаби. Скојевска организација ради под оте-
жаним условима без директива и ближе оријен-
тације. 

Доласком Радована Лекића у првој половини 
1943. године, организација добија упутства за рад, 
повезује се са активистима на Брду Бачко и покрет 
је почео нагло да оживљава, а скојевска органи-
зација нараста на 15 чланова. Од формирања Ва-
сојевичког батаљона, па све до доласка бригада, 
Врањештица постаје партизанска оаза. Активира 
се НОО који ради на организацији снабдевања 
батаљона храном и другим потребама. Оживљава 
и рад обавјештајних органа и веза на терену. Већ 
1942. године формирана је обавјештајна група која 
је имала задатак да прати кретање непријатељ-
ских снага од Бара и Матешева према Врање-
штици. Праћен је и рад свих непознатих лица 
која долазе у Врањештицу а нарочито оних који 
сарађују са окупатором. 

Група је одржавала и везу са позадинским рад-
ницима који су долазили с разних страна. Мре-
жа обавештајних органа, радила је преко Вуко-
саве Мартиновић-Ђуровић у Буковој Пољани, Ми-
леве и Ђурђе Вешовић и преко Ђукића из Врање-
штице, до Асановића у Рамовом Лазу. Обавештај-
ни органи одиграли су значајну улогу, нарочито 
1943. године, када је формиран Андријевичко-Бе-
рански батаљон. Ниједан покрет Италијана и чет-
ника из правца Матешева и Бара према Врање-
штици и Брду Бачком (а то је уједно била сло-
бодна територија) није остао незапажен. 

Као примјер наводим успјех обавештајне слу-
жбе 1943. године, када је батаљон отео осам Руса 
од четника. Они су тражили везу с партизанима, 
пали у четничке руке, а четници намјеравали да 
их предају Њемцима. У акцији отимања Руса од 
четника, учествовали су и многи Врањештичани 
који тада нијесу у батаљону били. 

Дошавши у Врањештицу у другој половини 1943. 
године, Лашић је сазвао скуп сељана код школе. 
Свој долазак најавио је са претњом Врањештича-
нима: „Кад вас Ђоко није средио, средићу вас ја". 

На састанак је дошао са око 50 четника из 
Лијеве Ријеке. Већином су то били Дујовићи и 
неколико изасланика Ђока Рачића из Слатине. 
Од сељака су на састанак дошли само старији 
људи. Четници су били незадовољни малим од-
зивом сељана, па су послали патроле да их са-



купе. Том приликом ухватили су Николу Асано-
вића и још неколико људи и везане их дотјерали 
на састанак. Лашић, очигледно љут, отварајући са-
станак почео је да псује све од реда. Поставио Је 
разна питања сељанима, а Б а ј у Вукићу изриком: 
„Зашто држите партизане?. Зашто их не поубијате 
када вам дођу кући? Они вам доносе свако зло. 
Ако немате пушку, удрите их угарком". Б а ј о од-
говори: „Зашто их, господине, не поубијате ви, па 
да ослободите вас и нас од њих? Ви сте нас по-
звали овамо на састанак. Ми смо дошли по ва-
шем наређењу, а партизани су остали, по нашим 
Катунима. Погледај, господине, на Кључ, види 
гдје су партизани!". Тамо се налазило неколико 
чобана који су чували стоку. Четници, угледав-
ши чобане на Кључу, помисле да су то парти-
зани па на брзину завршише састанак и пођоше 
према Барама. 

Године 1943. Врањештичани су учествовали у 
многим акцијама покрета. Дању су радили на њи-
вама, обављали пољске радове, а ноћу учествова-
ли у акцијама: носили пошту, обезбеђивали пар-
тијске раднике, носили борцима храну и друге 
потребе. Једна од акција које су Врањештичани 
организовали је препад на четнике код Пивљана. 
Извело га је 11 омладинаца самоиницијативно, ка -
да су се четници концентрисали дуж Врањештичке 
косе према Буковој пољани. Препад је изведен 
у току ноћи, када су четници вршили покрет у 
колонама према Колашину. Препад је успјео, јер 
су изненађени четници мислили да су им се про-
летери пробили у позадину, па су многи у току 
ноћи напуштали положаје и б јежали према Лиси. 

Н а ј т е ж у похару и пљачку окупатор и домаћи 
издајници извршили су у Врањештици 1943. го-
дине. Тада су Ђоко Рачић и Митар Вукићевић за-
једно са италијанским гарнизонима из Матеше-
ва и Андријевице опљачкали и попалили Врање-
штицу и њене Катуне. Митар Вукићевић с Б а р -
ском милицијом и са 200 Италијана кренуо је пре-
ма Буковој Пољани, а друга колона уз Врање-
штичку ријеку. Ђоко Рачић са италијанским гар-
низоном из Андријевице креће према Лиси и 
Брду Бачком. Његов је циљ био да попали 
све Катуне, а посебно Катуне Бача, гдје живе 
партизани. 

Захваљујући благовременом обавештењу о на-
мјерама непријатеља, сељани су имали довољно 
времена да склоне жене, дјецу и стоку у збјегове, 
и изнесу понешто иметка из куће, тако да непри-
јатељ никог није затекао ни у селу ни на К а -
тунима. Једино на Катунима Брда Бачког затекао 
је неколико старих жена које нијесу хтјеле да 
напуште колибе. Италијани су покушали преко 

њих да пронађу збјегове, а када им то није по-
шло за руком убили су Стану Ивановић, а остале 
испребијали. 

Четници и Италијани попалили су Врањештицу 
и Катуне. У селу су запалили 12 кућа све што су 
нашли, али ни једног сељанина нијесу ухватили. 
Када су се предвече повукли у базе, оставили су 
праву пустош за собом. Многи људи нијесу имали 
ни куће ни колибе, а остали су и без икаквих 
средстава за живот. То је био на јтежи дан се-
љана. Али ни послије пљачке и паљевине они се 
уопште нијесу поколебали, него су били још чвр-
шћи и упорнији. Убрзо је затим капитулирала 
Италија. 

Ево како су сељани дочекали капитулацију 
Италије: Радован Лекић с групом партијско-поли-
тичких радника Андријевичког среза налазио се 
код Шаке Ђукић на катуну Чуке. Када је стигла 
вијест о капитулацији Италијана, Шака је затра-
ж и л а пушкомитраљез који је имала Радованова 
група да би с неколико р а ф а л а огласила капитула-
цију окупатора. Дозволили су јој и она је запу-
цала, испред своје колибе, око које се окупила 
група комуниста. Многи Врањештичани, чувши 
пушкомитраљез с катуна Ђукића, помислили су 
да су их поубијали четници. Почели су да се до-
зивају, говорећи „Ђукићи изгибоше". На то су им 
партизани одговорили: „Нијесмо изгинули већ се 
веселимо". Тек што је престао да одјекује рафал 
с Чуке, зачуше се бомбе у Рамовом Лазу: Веселе 
се Асановићи Ђоко, Благоје, Никола, Милован, Ра-
домир и други. Ту је доселио код Асановића и по-
знати партизан из Слатина Милоје Јелић с по-
родицом па се и он придружио весељу. 

Рамов Лаз је катун Асановића испод Бача, 
окружен густом шумом и погодан за склониште. 
Био је то партизански пункт, у току рата. Чак 
су га четници обилазили када би пролазили у ко-
лонама, јер је ту било и других партизана поред 
седам јунака Асановића и Јелића. 

Поче да грми у Горњој Врањештици. То се ве • 
сели Јован Вукић. Пуца митраљез. Стари је то 
ратник, који се никада није одвајао од пушке 
ни за вријеме старе Југославије. Добијао је батине 
од жандарма да би им предао пушку коју је крио 
у старој букви. „Нека је она требаће ми". И за-
иста стари ратник употребио ју је 1941. године 
у нападу на Италијане приликом ослобођења Ан-
дријевице и никада је није испуштао из руку до 
погибије 1943. године. 

Врањештичани ће ускоро прославити и долазак 
пролетера, па ће им се многи прикључити и остати 
с њима до ослобођења земље. 

МАРКО ЂУКИЋ 

СЕОЦЕ И СУТЈЕСКА 

Село Сеоце налази се на десној обали реке 
Лима — испод планине Баља у непосредној бли-
зини варошице Андријевица. 

Још у годинама пре другог светског рата у 
Сеоцу као и у другим местима андријевичког сре-
за продиру напредне комунистичке идеје. Наро-
чито улога народног фронта у окупљању свих на-
предних снага у отпору против растуће опасности 
од фашизма код Сеочана је нашла својих приста-
лица. Нарочито је била активна омладина. Она 

се стално окупљала уочи првомајских празника 
у планини Баљу и Сјекирици, као и на другим 
мјестима приликом сабора, Петров дан, Илин дан 
и другима, на којима су иступали напредни омла-
динци са својим говорима о ситуацији у свету и 
борби за демократска права народа, одбрани зем-
ље од фашистичких опасности. Тада су певане ре-
волуционарне песме, а нарочито о Шпанији као 
што су: „Бјела вило к а ж и право, јел Данило Ле-
кић здраво, Данило је Лекић здраво за Шпанију 
оде право. Отишао је веле ето за народно право 
свето". 



Певане су и друге песме о Шпанији, о одбрани 
Чехословачке, а нарочито Пољске, па су се уочи 
напада на Пољску 1. септембра 1939. године чуле 
песме „Хоће Пољску да раскрчме као што су Че-
шку јуче". За одлазак у Шпанију из Сеоца се ј а -
вио као добровољац Радун Станић, али је позна-
том издајом Алдофа Мука био спречен па се мо-
рао вратити из Петровца на Мору 1937. године 
спровели су га жандарми. 

У свим овим акцијама најактивнија је била 
омладина, а нарочито омладинци који су живели 
у Метохији, а преко лета су долазили у Сеоце, 
средњошколска и студентска омладина, као и учи-
тељ Ђуро Губеринић, члан КПЈ, који је пре рата 
био учитељ у Србији, а преко лета долазио на ф е -
рије и активно се укључивао у напредни поли-
тички живот. 

Такође су омладинци из Сеоца учествовали у 
демонстрацијама, које је организовала Партија у 
Пећи, Подгорици (Титограду) и другим местима, 
због чега су неки били хапшени од полиције, а 
посебно Војо Стијовић, из Андријевице, родом из 
Сеоца, који је стално настојао да се нађе у ре-
довима омладине Сеоца у циљу ширења напред-
них револуционарних идеја. 

Талас напредног покрета уочи рата који је на 
масе, а посебно на омладину имао велики утицај 
— што је дошао до и з р а ж а ј а 1941. године у устан-
ку и током целог НОР-а 1941—1945. године. Већина 
Сеочана били су припадници покрета изузимајући 
неколицину четника, издајника као: Милутина Гу-
беринића, Марка Митровића, Баца Митровића и 
других, мада из Сеоца за сво време рата није било 
припадника у окупаторекој милицији и плаћеним 
јуришним четничким одредима. 

Капитулацијум Југославије априла 1941. годи-
не и доласком италијанског окупатора, један део 
насељеника из Метохије поново се враћа у свој 
родни к р а ј — Сеоце, а са собом доносе напредне 
идеје радничког покрета стечене у местима где су 
до тада живели. Они настоје да се повежу са 
народом, а у првом реду са омладином објашња-
ва јући новонасталу ситуацију под окупацијом и 
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потребом за прилагођавање деловања као што су: 
прикупљање и склањање оружја од капитулиране 
југословенске војске, обуке у руковању оружјем, 
обуке у пружању прве санитетске помоћи, орга-
низовањем ударних група у случају оружаног 
устанка и потребе давања отпора окупатору. 

У првим данима окупације италијански оку-
патор је покушао да себе представи „ослободио-
цем црногорског народа", а преко своје краљице 
која је била кћи бившег црногорског краља Ни-
коле. Масе које нису биле у стању да схвате дати 
политички тренутак придавали су тој демагошкој 
крилатици значај политичке и војничке снаге наво-
дећи „Рим пре Рим после". Мислећи под овим да 
су кроз историју италијани били непобедиви. Овак-
вом схватању су допринели поједини петоколона-
ш к и елементи из редова официрског кадра југо-
словенске војске и чиновништва. 

Надахнути револуционарним акцијама К П Ј и 
напредне омладине пре рата, а посебно учешћем 
патриота у давању отпора окупатору који је април-
ских дана напао на границу Југославије — чак 
је било војника из Сеоца да су пушкама, пишто-
љима и по неком бомбом нападале оклопне једи-
нице окупатора као припадници у саставу зетске 
и косовске дивизије растерујући италијанску во ј -
ску на фронту у Албанији — све до Скадра под 
веома тешким условима ратовања, али свесни чи-
њенице да се ж р т в у ј у за одбрану домовине, а 
огорчени на слабу организацију ратовања и пе-
токолонашка понашања официрског кадра у из-
да ји земље. У то време код омладине се почиње 
стварати свест и потреба организованог рада и от-
пора према окупатору, а касније и према њихо-
вим помагачима. 

У то време из Метохије је дошао као скоје-
вац Милутин Фолић, који је још од првих дана 
посматрао активност омладине у целини, а посеб-
но истицање појединаца. Он је ступио у контакт 
са Милевом Вуковић, Спасојем Ђаковићем, Радо-
јицом Шошкићем и др. и тражио да се у селу 
што пре оформи организација СКОЈ-а — истичући 
при томе посебно расположење појединих омла-
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динаца Вековић Мила, Губеринић Пека, Митровић 
Радомира, Фолић Мирке и др. Након овота уочи 
устанка у присуству Радојице Шошкића форми-
р а н је актив СКОЈ-а у саставу: Милутин Фолић, 
секретар, и чланови: Мило Вековић, Пеко Губери-
нић, Милован Масловарић из Сутјеске, а нешто 
касније примљена је и Мирка Фолић. Од тада овај 
актив чини језгро не само омладинске организа-
ције, већ својим радом и понашањем врши утицај 
и на шире масе народа села Сеоца, окупљајући 
постепено око себе све напредне и патриотски ори-
јентисане омладинце и сељаке. За утицај на масе 
коришћени су разни облици рада као што су: си-
јела, разни сабори приликом свечаности, мобе, са-
хране, лични разговори, лични контакти, сусрети 
пазарним данима у Андријевици, повезивањем са 
истакнутим предратним комунистима који су има1-
ли веома велико револуционарно искуство и то 
Спасојем Ђаковићем, Бранком Делетићем, Богда-
ном Нововићем, Милевом Ђаковић-Вуковић, Ма-
нојлом Кастратовићем, Видом и Радојицом Шош-
кићем и другим који су своја сазнања о ситуа-
ци ји у земљи и шире а нарочито о припремама 
устанка знали много, а та своја сазнања и мишље-
ња преносили на чланове К П Ј и СКОЈ-а , као и 
на неке изразито проверене симпатизере Партије. 

Све ово, и друге активности, које је обављао 
актив имао је за резултат масовно учешће сео-
чана у данима устанка на италијански гарнизон 
у Андријевици. 

Све се ово дешава после 22. јуна као дана 
напада сила осовина на СССР. Тада настаје још 
интензивнији рад верујући у снагу прве земље 
социјализма, када настаје и политичка диферен-
цијација маса. Наиме, на једној страни јача распо-
ложење омладине и народа за дизање устанка, а 
на другој страни код мањег дела народа тастаје 
стрепња од ширења совјетизма у нашим редови-
ма и то код пар људи из Сеоца који су и з р а ж а -
вали мржњу према свакој комунистичкој активно-
сти, називајући их авантуром и при томе се служе-
ћи паролом: „Чекајмо још није време" величају-

ћи при томе снагу западне буржоаске демокра-
тије. 

На Петров дан (12. јул 1941. године) на планини 
Баљу — званом месту „Платна" изнад Сеоца, одр-
ж а н је омладински збор на коме је поред омла-
дине присуствовао и известан број старијих људи. 
На овом збору говорио је Бранко Делетић који је 
истакао потребу учешћа широких народних маса 
у општенародном устанку. Поред Бранка на овом 
збору присутан је био и Манојло Кастратовић. 

У то време одржан је још један збор на пла-
нини Сјекирица на коме је присуствовала омлади-
на из села: Грачанице, Луга, Улотине, Машнице и 
других села Горњег Полимља. Овом збору из Се-
оца присуствовали су: Фолић Милутин и Вековић 
Мило. На збору је говорио Бранко Делетић. Након 
овога, група партијских радника из Полимља при-
сутна збору, водила је разговоре о потреби кон-
кретних облика борбе и отпора према окупатору. 
Истог дана као почетна практична припрема за 
устанак извршено је и такмичење стрељачких гру-
па из редова омладинских организација помену-
тих села у гађању из стрељачког оружја, а имало 
је два циља: пропагандни у циљу истицања спо-
собности у гађању, а попримио је и облик војно-
-стручне обуке омладине тако потребне за на-
ступајуће дане. 

На дан 16. јула 1941. године у селу Сеоце је 
дошао Светозар Бојовић и Љубо Вукашиновић, 
који су секретару актива СКОЈ-а пренели — да 
је претходног дана 15. јула партијско руководство 
среза андријевичког одржало састанак и донело 
одлуку о дизању устанка, те да је потребно да се 
сво некадро становништво (жене, деца и старци) 
склоне у планину Баље, или околним шумама, а 
све способно становништво, које поседује било 
какву врсту оружја — рано 17. Јула запоседну де-
сну обалу Лима. Сачека први пуцањ и отвори 
ватру у правцу окупаторског гарнизона у Андрије-
вици и онемогући евентуални прелаз окупаторске 
војске на десну обалу Лима. Потом да учествују 
у сужавању обруча на окупаторски гарнизон у са-



дејству са осталим устаницима других села која 
су била организована у герилским групама. Ова 
директива је истог дана преко скојеваца и прове-
рених омладинаца и симпатизера Партије и ноћу 
пренета народу уз нагласак потребе строге конспи-
рације до почетка устанка. Тако се, становништво 
неспособно за борбу почело кретати у правцу пла-
нине Баља наводно ради летњег уздизања у ка-
тунима и косидбу ливада. Међутим, у ствари „ко-
сачи" нису се кретали у правцу планине Баља, 
већ су остајали код својих кућа и вршили хитнз 
припреме за оружани устанак. 

Ујутру 17. јула 1941. године сви способни Сео-
чани нашли су се на десној обали Лима — по-
чев од „Старе мостине" па све до куће Мирка 
Губеринића наспрам села Трешњева — контро-
лишући цесту у правцу Андријевице и Црвених 
Прла, одакле је пукла и прва устаничка пушка 
на окупаторску колону којој су се истог тренутка 
придружили и Сеочани наоружани стрељачким 
оружјем, а између осталих и са два пушкоми-
траљеза којима су дејствовали Губеринић Анто и 
Драго на тој релацији убили су и два окупатор-
ска војника, због чије погибије Анто и Драго по-
сле угушења устанка осуђени од стране италијан-
ског војног суда на по 101 годину робије, куће 
су им спаљене а повремено и породице злостав-
љане. 

Одлична сарадња на дан устанка постигнута са 
устаницима из Трешњева, Лукина Фира и Ријеке 
Марсенића, који су такође са пушкомитраљезом 
„Шварц лозе" прешли Лим на терен Сеоца и за -
једно деловали у напад. Обзиром да је Андрије-
вица истог дана ослобођена од стране устаника, 
а да се гарнизон у Беранама (Иванград) још увек 
држао то је по одлуци Среског руководства уста-
ника послата помоћ у људству и наоружању, па 
је у овој испомоћи учествовала и једна група бо-
раца из Сеоца. 

Након ослобођења Андријевице 17. јула 1941. 
године, одржан је збор из редова виђенијих људи 
среза андријевичког уз суделовање среског руко-

М И Т Р О В И Ћ М И К О С А В , к а п е т а н 

водства устанка, на коме су учествовали и пред-
ставници из Сеоца. Збор је одржан у шљиве Де-
довића на периферији Андријевице на коме је 
изабран — конституисан први Срески Национал-
ноослободилачки одбор (како се тада звао) од 22 
одборника. То је био уједно и први срески на-
родноослободилачки одбор у Југославији и прво 
ослобођено среско место у земљи, па чак постоје 
записи, да је у овом месту и зачетак прве арти-
љерије НО војске као једног од родова ЈНА. 

19. јула 1941. године након одлуке среског ру-
ководства устанка у циљу одбране слободне тери-
торије указала се потреба да се дотадашње герил-
ске групе обједине у веће јединице, па је тако 
дошло и до формирања сеочко-сутјеске чете уста-
ника са око 80 људи, која је ушла у састав фор-
миране комбиноване јединице чији је командант 
био Чукић Јакова Михајло. Сеочка чета била је 
поверена једном официру југословенске војске. 

Задатак ове чете у саставу реченог батаљона 
био је да брани ослобођену територију у заједници 
са осталим јединицама од офанзиве италијанског 
окупатора и њихових помагача, ко ји су надирали 
из правца Пећи, Плава, Гусиња до 6. августа 1941. 
године када је окупатор поново заузео Андрије-
вицу. 

У овим борбама било је врло примерних и 
дисциплинованих бораца који су били спремни да 
употребе и последњи атом снаге, знања и умења 
уз одушевљење насталом слободом. Међутим, било 
је ту и тамо појава малодушности, а нарочито у 
редовима оних који су раније истицали „преура-
њеност" и потребу „чекања", да „сазру". Тада је 
среско устаничко руководство оценило да су се 
прецениле стручне способности и патриотска осе-
ћања бившег официрског кадра којима су једи-
нице у то почетно време биле поверене. 

За време одбране ослобођене територије оку-
патор поред оружаног напада на устанике служио 
се и пропагандним средствима да психолошки 
обесхрабри масе служећи се при томе разбаци-
вањем летака непријатељске садржине, позивају-
ћи у борбу против комунизма „као међународног 
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зла". Организација СКОЈ-а имала је задатак да 
одмах те летке скупља и пали и да међу збјего-
вима из села Велике, Горње Жанице, Машнице, 
Грачанице и Луга који су се склонили у планини 
Баљу и Сеоцу објашњава да се ради о неоснова-
ној непријатељској пропаганди — која је кратког 
даха, иако буде поново заузета слободна терито-
рија окупатору неће бити мира до коначне победе. 

Период о коме је реч, је један од на јтежих 
јер су скоро сви домови устаника били запаљени, 
покретна имовина уништена или опљачкана. Бли-
ж и л а се зима, владала је глад и немаштина, го-
лотиња, босотиња и друге недаће, а на јвише је 
недостајала слобода. Све је ово погодовало за оку-
паторе и оне који нису веровали у снагу Партије 
и покрета, што је на другој страни све отежавало 
политички рад. Ови масовни збјегови су се задр-
ж а л и на територији Сеоца скоро до кра ј а 1941. 
године, а неки су остајали на овом терену и за 
цело време рата. 

Захваљујући правилном тумачењу насталих те-
шкоћа од стране организације СКОЈ-а , напредних 
омладинаца и поштених сељана Сеоца, који су 
веровали у Партију прихватање избеглог станов-
ништва и речених села било је веома добро. Де-
шавало се да и последњи грам брашна за једнички 
поделе и на та ј начин ублаже глад бар код ма-
лолетне деце и избеглица. Исто тако Сеочани су 
веома гостопримљиво примали и прихватали из-
бегло становништо и под за једнички кров да би 
избегло немилосрдну шибу времена и тако насто-
јали олакшање патње избеглог становништва у 
условима какви су тада постојали. 

Угушењем устанка окупатор организује к а ж -
њене експедиције ради обрачуна са устаницима и 
припадницима покрета. То је приморало припад-
нике покрета да се легализују. 

У угушењу устанка добар део Сеочана је на 
разне начине од стране окупатора злостављан, за -
тваран и мучен. Циљ окупатора је био да на такав 
начин дозна имена организатора и учесника устан-
ка и организаторе покрета. Поред тога, настојали 
су да на сваки начин покупе оружје — које су 
устаници имали у устанку са обећањем да им се 
неће ништа догодити. Тада је дата директива да 
се оружје не предаје, јер није к р а ј свему. То би 
имало за последицу откривање учесника устанка, 
а ко ји је био масован, а то би имало тешке после-
дице како за учеснике тако и за организаторе. 
Оно што је на јвише истицано у политичком раду 
била је тврдња да борба тек предстоји и да оку-
патор неће имати мира. Било је појединаца који 
су се деморалисали и сматрали да је све изгуб-
љено и да се треба оријентисати на другу страну, 
па је према овим људима посебно прилажено и 
објашњавано, како ситуација у којој су се нашли 
тако и она која треба тек да настане. 

Италијански окупатор није престајао за потра-
гама и откривање организатора устанка. Он је за 
своје сараднике нашао у лицу издајника Станка 
Букелића — италијанског тумача — преводиоца и 
Милутина Губеринића, који су 11. септ. 1941. г., са 
једном италијанском експедицијом из Андријевице 
пошли у Б а љ и то на шекуларском делу Баља на 
месту званом Суви До у стану (планинској колиби) 
Лека Росића из Шекулара опколили су преко ноћи 
цео катун и стан, па су у саму зору упали и ту 
ухватили доктора Миливоја Крџића, Радосаву К р -
џић, Милићка Јанковић и Мирка Крџића. Тужан 
је био та ј јесењи дан када су спроводили похва-

тане кроз катуне Баља. Људи су бежали, скла-
њали се. Завладала је паника, код појединих се-
љака са великим страхом шта ће бити са оста-
лима. Али у таквој ситуацији била је потребна 
присебност, потребно је било одржати морал код 
народа и збегова. Међутим, било је и таквих који 
су оптуживали комунисте за све те потешкоће на-
водећи да је све то до тада била „авантура" и мно-
го чега другог. Тада су се у Баљу налазили Ми-
лутин Фолић, Радун Станић, Бошко Вековић, Ми-
ло Вековић и други који су се у тренутку наила-
ска експедиције склонили. После тога су присту-
пили активним политичким радом са масама у 
којима је било доста избеглица из Горње По-
лимље. 

У таквој ситуацији дошла је вест да су 14. сеп-
тембра 1941. године стрељани доктор Миливоје 
Крџић, Милићко Јанковић и Радосава Крџић 
(ухваћени на Баљу) и Воја Стијовић. То је још 
више код малодушних људи завладао страх да ће 
Италијани све уништити. Али је у исто време за-
хваљујући организацији СКОЈ-а кружила и вест 
о храбром држању храбре жене Радосаве Крџић, 
која није хтела да завије очи, него је гледала 
право у цеви фашистичких пушака које су јој 
последњим плотунима одузеле живот. Она је пљу-
вала фашистичке зликовце. То је истовремено био 
знак да фашисти неће поштедети у обрачуну са 
устаницима ни жене ни децу. 

Тада је постало јасно да ће борба бити тешка 
и дуга, те да је потребно издржати. Колики је био 
оптимизам код омладине која је била спремна и 
тада када су долазиле те кажњене експедиције да 
нападне на њих, иако су знали да би одмах били 
ликвидирани. Омладина је била надахнута идеја-
ма Октобра. Тада су долазиле разне вести са Ис-
точног фронта о продирању Хитлерових дивизија 
у Украјину, али се све то оправдало стратегијом 
и тактиком руске војске. 

За активнији политички рад у масама у то вре-
ме имао је велики значај и проглас Месног коми-
тета К П Ј од октобра 1941. године којег смо добили 
на време, а на основу којег смо могли да усме-
римо нашу политичку активност. Радећи у масама 
успевало се одвраћање појединаца од намере да 
се упишу у окупаторску милицију којом је ко-
мандовао Ђоко Рачић. Ова активност је имала 
и успеха јер из Сеоца за цело време рата није 
било никог у овим квислиншким окупаторским 
формацијама. 

Међутим, команда италијанског гарнизона из 
Андријевице сазнала је пуно података међу који-
ма да су Радун Станић и Милутин Фолић, пуцали 
пушкомитраљезом на италијанске колоне војника 
са званог места „Тефериџ" која се кретала левом 
страном Лима кроз село Сутјеске, позивајући на-
род на поновни устанак. Након тога дошла је ве-
ћа колона италијанских војника да их потражи 
у село, али су им они заварали траг и избјегли 
хватања. 

Кра јем 1941. године добивена је директива да 
се организује партизански одред од Сеочана и Су-
ческана. Направљен је списак са око 25 омлади-
наца. Списак је достављен Штабу комског одреда. 
Приликом сачињавања спискова обављен је раз-
говор са свим омладинцима и једним бројем ста-
ријих људи који су били спремни да ступе у 
одред и да се боре против окупатора и четника 
који су се већ били најавили. На овој организа-



цији на јвише су радили Радун Станић, Милутин 
Фолић, Гањо и Пеко Губеринић и Мило Вековић. 
Ова партизанска група, или вод како смо га зва-
ли, био је спреман да пође у борбу где се буде 
указала потреба. Чекало се на позиве за одлазак. 
Речено је да ће се ићи на Пљевља да се нападне 
гарнизон, али о томе није било обавештење. Ре-
чено је да се чека и да ће уследити обавештење. 
Међутим, до, тога није дошло. 

У међувремену је израђен план мањих герил-
ских акција у саботажи планова и намера оку-
патора, извршена је акција на сечи телефонских 
бандера на релацији Луге — Сутјеска. Потом ру-
шење потпорних зидова на делу пута Сутјеска •— 
Луге. Све ово је имало за циљ да се окупатор 
узнемирава, и да му се стави до знања да по-
крет ж и в и и да није угушен. У исто време из-
вршена је акција атентата на Милутина Губери-
нића из Сеоца као издајника. 

Борбе на Пљевљима и неуспех наших једини-
ца у борби за овај град, доста је пореметило наше 
редове, а посебно необавештавање шта да радимо, 
са људством које смо били припремили за борбу. 
Све је то уносило стално неспокојство код људи 
који су се били пријавили да иду у борбу. Потом 
је било речи да ће се ићи у Баре Краљске, Треш-
њевик и да ћемо се прикључити Бојовићима или 
Полимљанима. Чека јући везу и даље директиве 
које нису стизале остали смо као ждралови у маг-
лу да се сами сналазимо и да се легализујемо. 

У овом периоду почиње да се формира четнич-
ка организација у другим местима, а потом и у 
Сеоце преко капетана југословенске војске Марка 
Митровића, Баца Митровића, Милутина Губери-
нића и осталих главешина, ко ји почињу да врше 
притисак на омладину и друге поштене људе, који 
су припадали покрету. Тих дана одржано је не-
колико састанака организације СКОЈ-а ради до-
говора са појединим људима у циљу одвраћања од 
четничког покрета. Интересантно је напоменути 
да су се многи поштени људи клонили четничке 
издаје и са презиром је гледали, али су многи 
приликом притиска и страха почели да се уписују 
само формално не узимајући активног учешћа у 
четничким организацијама и акцијама. 

Мора се истаћи да су организацији на јвише 
сметњи у раду чинили припадници Рачићева ми-
лиција из Суческе — Стијовићи, који су били од 
првог дана припадници Рачићевих црних кошуља. 
Од њих се сваки припадник покрета морао стално 
пазити иако су били повезани родбинским и при-
јатељским везама, ипак су морали бити на сталној 
опрези према њима. 

У то време командир четничке чете био је Ве-
селин Масловарић из Сутјеске. Организација је 
настојала да одврати људе од припадности овој 
јединици, долазило је до личних сукоба и обра-
чуна са појединим организаторима четништва. 
Атентат који је извршила организација покрета 
на Милутина Губеринића застрашила многе чет-
нике да се замисле како ће проћи сви издајници 
који буду пошли његовим стопама. То је имало 
позитивног одраза те нисмо имали сталних чет-
ника од мештана Сеочана осим Миладина Маринко-
вића дошљака, ко ји нам је задавао доста тешкоћа 
у почетку 1941. године. Митровић Мирко 1942. а 
нешто и 1943. године и Милорада Фолића њих 
двојица су 1943. године интернирани од Њемаца. 

Нашем покрету и раду доста је нанело штете и 
неуспех у борби на Матешево и Трешњевику 1942. 
године као и погибија Бранка Делетића и Б а ј а 
Јо јића марта 1942. године у Сјеножетима. Све је 
ово охрабрило четничке главешине да дигну главе 
и да припаднике покрета утерају како су то они 
тада говорили у „мишју рупу". 

Јануара месеца 1942. године приликом прола-
ска неколико партизана преко Сеоца италијанска 
милиција је успела да их похвата на кра ју села. 
Припадници покрета села Сеоца за врло кратко 
време успели су да их ослободе и да им омо-
гуће да наставе пут за Полимље. 

У току 1941. године после угушења устанка вр-
шено је пребацивање преко Сеоца за Метохију 
другова Милије Ковачевића, Зоговићи и други 
партизани који су пролазили преко Сеоца за Бе -
рански срез, онда на леву обалу Лима, Трешњева, 
Слатина, Забрђе, Трепча, а поготову смо стално 
држали везу са партизанском групом у Улотини, 
Машници, Коњухе и Краље. Све ове везе су има-
ле знача ј за развитак покрета и рад маса. (Засе-
ок Гуњаје је одржавао везу са Краљима а посебно 
са радованом Лекићем). 

Период јануар—јуни 1942. године је каракте-
ристичан по легализовању припадника покрета, 
њихово склањање и чување али и такође не-
прекидно одржавање веза са друговима из среског 
партијског руководства и то нарочито са Спасо-' 
јем Ђаковићем којега смо добро познавали из 
предратног револуционарног покрета на Косову 
где је био један од руководећих чланова К П Ј па 
смо користили и његову популарност у масама 
— коју је задобио у устанку иступањима на ј ав -
ним скуповима приликом формирања среског НОО 
(19. јула 1941. године) и на другим зборовима у 
окршајима са буржоаским политичарима који су 
у устанку почели да саботирају. Често пута смо 
користили његов ауторитет па иако нисмо често 
и непосредно долазили у додир са њим, говорили 
смо да смо добили директиве од Спасоја Ђаковића 
и оне се морају спровести — и тако је то чудно 
гледано са једне ретроспективе али је и тако било 
јер су некада и поједини идоли за младе кому-
нисте много чинили а Ђаковић је уживао огромни 
углед и ауторитет у масама андријевичког среза. 

Већ средином 1942. године повећали смо скојев-
ску организацију доласком другова Александра Бо-
жовића-Лека, Мила Зечевића, Мишка Зечевића 
а примили смо Вукмира Вековића. У Сеоцу тада 
долази Илија и Ђуро Божовић избеглице из Ме-
тохије ко ји су такође пре рата били укључени у 
покрет, учествовали у устанку и били се легали-
зовали. Сада је у Сеоцу настала живост. Ради се 
са пионирском организацијом, и ти на јмлађи пишу 
петокраке на видним местима, преносе пошту, 
певају партизанске песме исмејавају четничке 
главешине и друго. Све је то задавало страх чет-
ницима па се нису смели усуђивати у неке окр-
ш а ј е са породицама покрета (мисли се на четнике 
који су били уписани у четнике а били код 
куће, а повремено се ангажовали за акције про-
тив партизана или чување стража). Они су више 
галамили, претили, али смо и ми знали исто тако 
да претимо и да величамо нашу борбу и покрет. 

Већ 1943. године истицали смо црвену заставу 
1. маја на планини Баљу, ложили логорске ватре, 
писали пароле на званом месту: „Тефериџ", „Тро-
лачка глава", „Борова глава", „Блатна" и др. ме-



ста одакле су Италијани могли из гарнизона да 
виде и да им улива страх од покрета и сталну 
несигурност. Италијани су ове заставе гађали то-
повима, минобацачима и обасипали митраљеском 
ватром али се нису усуђивали да их скидају — 
то је чинила Рачићева милиција. То је био знак 
да нема мира за окупаторе и његове помагаче. 

На све акције које су предузимали припадници 
покрета четници и четничка организација су реа-
говали — маркирали би поједине другове. На-
рочито је био на удару Милутин Фолић, њега су 
сматрали комунистом из Метохије и „сва зла" која 
им се наносе и немир који се ствара у овим ак -
цијама сматрали су га идејним организатором и 
носиоцем свега тога. Заједно за Радуном Станићем, 
Пеком Губеринићем, Гањом Губеринићем, Милом 
Вековићем и другима. Међутим, они су били по-
кретачи и организатори тих акција а у њима су 
учествовали више чланова припадника покрета из 
Сеоца који су били спремни да изврше сваки за-
датак. Те акције су калиле људе и надахњивале 
за следеће акције. 

Наглашавамо да смо имали сталне везе са дру-
говима из партијског и скојевског руководства и 
да смо били информисани о свим политичким зби-
вањима у земљи и свету. За курирску везу нам је 
на јвише користила Мирка Јова Фолића, скојевка, 
која је била хрома и која се често прерушивала 
у слабо одело одлазећи у Пољимје (Улотину, Маш-
ницу, Коњухе, ријеку Марсенића, Трешњево) и 
друге партизанске везе одакле је долазила пошта 
и директиве, што је Мирка са великим успехом 
извршавала иако је била малтретирана од стране 
четника који су јој претили да ће је ошишати 
али се она склањала и избегавала сваке сусрете 
са њима мада је била и батинана и малтретирана 
од стране четника. 

Четници су због пропаганде и писања српа и 
чекића на видним местима ухапсили Пека Губери-
нића који је издржао 6 дана затвора. Такође су 
хапсили Мила Вековића и друге. Стална опасност 
је претила Милутину Фолићу и Радуну Станићу. 

Они су се вешто крили а често су сеочки чет-
ници избегавали сукобе са Радуном Станићем 
зна јући да би од њега могли страдати. 

Септембра месеца 1942. године пренета је ди-
ректива да се води борба за сваког човека. Рече-
но је да је у августу заседао месни комитет К П Ј 
у Машници и да је донео директиву да се појача 
политички рад у масама. Новембра месеца 1942. 
године добили смо билтен Врховног штаба у ко-
ме се налазио материјал „Организација народне 
власти на ослобођеној територији". Са њим је 
упознат један број присталица НОП-а. Приликом 
упознавања са овим материјалом осетила се ве-
лика сигурност у победу НОБ-е и повратио се мо-
рал код појединаца, јер су тада кружиле разне 
приче о уништењу партизанских јединица, а оно, 
ево, ти сада слободне територије. То су били по 
свему судећи Фочански прописи. Политички рад 
са људима је био сталан иако под врло тешким 
условима која је била врло тешка за илегални 
рад цела 1942. година. 

1943. година 

Почетком 1943. године пре четврте офанзиве 
на НОВ и ПОЈ четници су вршили велику про-
паганду за одлазак четника у Босну. Вршили су 
мобилизацију. Тада су четници бацили паролу да 
се иде за Метохију да би привлачили избеглице из 
Метохије, па поред тога сејали су „антимуслиман-
ско" расположење како би на та ј начин што више 
мобилисали четника. 

Тих дана је код нас у Сеоце дошао Божо Вој-
водић и Божо Савовић који су пренели директиву 
да се спречи сваки одлазак четника за Босну. 
Организована је политичка активност преко ско-
јеваца, омладинаца и припадника покрета. Успех 
је био значајан. Мобилисано је пар људи и то са 
коњима као коморџије (а и они су саботирали во-
дећи собом најслабију кљусад — коње). Четници 
су на Неретви добили слом. Тада многи беже гла-
вом без обзира. Долазе кућама без пушака, коња 
и причају о партизанској снази. Препричавају се 
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приче да су многи четници заробљени и пуштени 
кућама, да су видели Лека Марјановића, Зека Вој-
водића, Страда Бојовиће и друге Васовићке пар-
тизане који су тада били у пролетерским бри-
гадама. Све ово можда није било тако да су ове 
другове видели али су четници доведени у такву 
ситуацију признавали свој пораз (нарочито они 
четници који су били мобилисани који нису били 
окорели четници када су били тучени од стране 
партизана — побегли и своје бекство оправдавали 
непобедивој партизанској војеци). То је поколеба-
ло поједине припаднике четничког покрета а исто-
времено је омогућено припадницима НОП-а да 
своју активност још више усмере против четни-
штва. Таква ситуација је ишла на руку нашем 
покрету и она је искоришћена. 

Тада смо имали неколико сусрета са Спасојем 
Ђаковићем али наводимо овај пример из априла 
1943. године сусрет на Чиперак изнад Сутјеске. 
На том састанку су били другови Никола Бојовић 
из Бојовића, Љубо Вукашиновић из Анђелата, Р а -
дун Станић и Милутин Фолић из Сеоца, Васо Сти-
јовић из Сутјеске (који се налазио у милицији али 
је био повезан са нама и био нам је од велике 
користи за обавештавање и окретање непријатеља 
и пролаза наших илегалаца као и њихово скло-
ниште). Ђаковић нам је на том састанку изнео 
политичку ситуацију у свету и код нас као и 
политичко стање у срезу како је онда партијско 
руководство оцењивало као и непосредне задатке 
покрета а посебно нас илегалаца на терену. Било 
је говора о припреми формирања андријевачког 
партизанског батаљона који је почетком маја 1943. 
године формиран. Радун Станић и Милутин Фолић 
тражили су да иду у овај батаљон али је речено 
да остану још на раду у Сеоце. Овај састанак са 
Спасојем Ђаковићем као и други сусрети са дру-
гим партијским радницима Радојицом Шошкићем, 
Радованом Лековићем и другим били су од велике 
користи и знача ја у нашем политичком раду. 

На Гуњају (Сеоце) боравио је Радован Лекић и 
он је имао неколико сусрета са Пеком и Гањом 
Губеринићем и њима је такође био од помоћи као 
и свим легалцима у Сеоцу за даљи позадински 
политички рад. 

Читаву нашу политичку активност која је раз-
вијана у борби против четништва имао је знача ј 
за политичку диференцијацију маса. У то време, 
а поготову после IV и V офанзиве четнике хвата 
страх зато предузимају све мере одмазде. Итали-
јани да би застрашили становништво Андријевице 
и околних села 27. јуна 1943. године доводе из 
Барског логора 25 припадника покрета, међу који-
ма су 6 из андријевичког среза и стрељали су их 
у Прљаније поред реке Лима наспрам Сеоца. Пре-
нела се прича да су се ови храбри људи држали 
достојанствено. Испред пушчаних цеви певали су 
песме о слободи. То се одмах прошило, људи су 
се дивили тим људима а окупатори и четници су 
на себе навлачили презир и м р ж њ у од поштених 
маса. 

Четници и италијанска милиција сада врше по-
тере на припаднике покрета и на новоформирани 
андријевички батаљон пут Цецуна, Коњуха, Уло-
тине и другим местима. Више њима нема мира. 
Тада су четници покушали да у Сеоцу створе је-
дан привремени логор где би припаднике покрета 
стрељали а не јаке децу и жене предавали итали-
јанском окупатору ради интернирања. Интервен-

цијом и енергичним радом припадника покрета 
и симпатизера покрета (утицајних људи) и прет-
њама појединим сеоцким главешинама од тога су 
одустали (вероватно је било и других разлога што 
није овај план четнички остварен). Тада је био 
заказан збор четника у сеоцкој школи, али који 
је био осујећен да су се многи старији и виђе-
нији људи побунили и нису одобрили да се из-
врши ма какво крвопролиће и одмазда на грађане 
долине Лима — припаднике покрета. 

Тих дана 22. јуна убијен је Вуксан Бакић. То 
је уплашило многе четнике да их не нађе иста 
судбина. Такође заказани збор за долазак Лука-
чевића, — рогљаша у Сеоце да изврши казну над 
„сумњивим" није успео и није се ни појавио. 
Ради спречавања њихових доласка неким четни-
цима је послато претеће писмо па је такав за -
казани збор морао бити отказан. 

Поред пропаганде против четника и борбе за 
придобијање маса за покрет у Сеоцу је омогу-
ћен боравак веће групе партизана у Баљу, обез-
беђујући исхрану и смештај у званом месту Ступе 
у шуми у близини Колиба Радуна Станића. Та-
кође је обезбеђиван пролазак и повезивање пар-
тизанских група и партијског руководства Андри-
јевице и Берана који је ишао преко нас а на 
овом задатку су радили Радун Станић, Милутин 
Фолић, Мило Вековић и други. 

Све је ово више било уочљиво четницима и 
опстанка Радуну Станићу и Милутину Фолићу у 
Сеоцу није било. Зато су јуна месеца Радун Ста-
нић и Милутин Фолић пошли преко везе у По-
љимску чету која се налазила у Машници. Они 
су се снабдели потребним оружјем и муницијом 
коју је добавио Мило Вековић и другу потребну 
опрему. Они су на путу за Велику били ухваћени 
на Ћ а ф и Приједола од стране вулентара. Пошто 
су их похватали и повезали ноћу су их извели 
на стрељиште на место званом Приједо. Милу-
тин Фолић је успео свезаних руку да побегне са 
стрељишта а Радуна Станића у бекству убили. 
Милутин се после бекства са стрељишта крио у 
Велици код куће Милоње Јанковића неколико 
дана а касније је ступио у Пољимску чету у 
Машници. Пре њиховог одласка у васојевићки 
батаљон они су извршили напад на четничку ко-
лону која се кретала Сутјеском у правцу Андри-
јевице. Њихов одлазак у партизане задавао је 
страх четничким вођама. Такође је у Сеоце њи-
хов одлазак имао знача ј за ширење покрета 
и на даљу диференцијацију маса за покрет. Али 
погибија Радуна Станића такође је значила ве-
лики губитак за покрет јер је он представљао 
страх и трепет за четничке главешине Сеоца па 
се причало да је и Милутин Фолић погинуо са 
Радуном па су четници правили весеље и радо-
вали се њиховој смрти, док су породице Милу-
тина Фолића и Радуна Станића биле у црно за -
вијене и спремале се да их ожале, иако нису 
могли доћи до њихових лешева. Тек после дужег 
времена и заузимања територије Андријевице од 
стране пролетерских јединица сазнало је да Ми-
лутин Фолић побегао са стрељишта и да је у 
Машници у Пољимску чету Васојевићког бата-
љона. 

Кра јем 1943. године формирана је организација 
УСАОЈ-а у коју је било обухваћено око 15 ом-
ладинаца који су били врло активни у поли-
тичком раду са омладином и пионирима. 
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Поред Спасоја Ђаковића на Сеоцу су долазили 
Радован Лекић, Радојица Шошкић, Б о ж о Саво-
вић, Божо Војводић и други. Нарочито у 1943. 
години они су били од велике помоћи за развој 
покрета у Сеоце. Њиховим директивама и кон-
кретним контактима са људима које смо ми ор-
танизовали да се састају са њима имало је ве-
ликог знача ја за развитак покрета у Сеоцу и Су-
тјеској јер се на т а ј начин везивао већи број 
људи у контактима са њима који су после тога 
искрено радили за покрет и рачунајући у победу 
НОБ-е и револуције. 

Капитулација Италије убрзала је ослобођење 
Андријевице која је 12. октобра 1943. године осло-
бођена а са њоме и Сеоце. После борбе Машничке 
чете на Мурину и доласка у Пољимје срески ко-
митет је повукао Милутина Фолића из јединице 
и вратио га је на поновни политички рад у Ан-
дријевици и новоформиране Божичке општине. 
У ослобођеном Сеоцу за њим су дошли Бећо Б а -
шић, Радован Лекић и Радојица Шошкић. За -
казана је конференција свих сељана у основ-
ној школи у Сеоцу, на којој је формиран сео-
ски народноослободилачки одбор. Његови први од-
борници били су Јован Митровић, председник од-
бора, Миро Фолић, Радун Стијовић, Мирко Губе-
ринић, Милисав Губеринић, Милош Губеринић, са-
стављен већином од виђенијих људи села. После 
неколико дана одбор је допуњен са члановима 
Саковић Стаменом и Фолић Констадином који 
је иначе био командир позадинске партизанске 
чете а комесар Гањо Губеринић, а заменик ко-
месара Милутин Фолић. Нешто касније су усле-
диле измене и допуне у Народноослободилачком 
одбору — због погибије Јована Митровића. За 
председника одбора изабран је Радун Стијовић, 
који је остао на тој дужности до ослобођења на-
ше земље. У саставу одбора ушао је и Митро-
вић Михајло. 

Следећој конференцији села Сеоца којој је 
присуствовао Спасоје Ђаковић на којој опширно 
говорио о политичкој ситуацији у свету и о раз -
воју покрета изабран је одбор Народноослобо-

дилачког фронта. За председника тога Одбора 
изабран је Мило Фолић. 

После 11 дана слободне територије Андријеви-
це и околине наступила је непријатељска офан-
зива из правца Чакора и Плава. Слободну тери-
торију су бранили јединице Друге далматинске и 
четврте Црногорске бригаде као и позадинске је-
динице које су формиране при команди места у 
Андријевици и други наоружани грађани при-
падници покрета. Опет је наступила тешка ситу-
ација. Настајале панике код припадника парти-
занских породица (већ сада легалних) бојали су 
се да их четници не поубијају. Зато су се морали 
повлачити са војском. Са наступањем и одсту-
пањем слободне територије од 23. до 31. октобра 
1943. године породица Милутина Фолића која је 
била прва на удару склонила се на ријеку Мар-
сенића код Мила Чејовића (јер у Сеоце није смела 
остати). После поновног повратка наших једини-
ца и нормализовања ситуације те су се породице 
повратиле на свом огњишту. 

У том међувремену док су се наше јединице 
привремено повлачиле према Берану и Бијелом 
Пољу дотле је једна група сељака села Сеоца са 
Јованом Барјактарем Митровићем пошла на пре-
говоре са непријатељем ради заштите жена и деце. 
Они то нису узели у обзир него су их стрељали 
и то Јована Митровића, Стијовић Арсо, Рада и 
Веља Губеринића, Воја и Никола Губеринића и Ча -
ђеновића, Вука јла и друге. Тада је Сеоце извр-
шена и паљевина неколико кућа. 

Наше јединице су 31. октобра поново повра-
тили Андријевицу. Сеоце као и остала села по-
чели су да живе у слободу и да организују свој 
рад на слободној територији све до офанзиве ја-
нуара 1944. године. За сво ово време успостав-
љена је власт, одборници су сакупљали реквизи-
цијом за војску, народни фронт је организовао по-
литички рад, СКОЈ и УСАОЈ такође су окупљали 
омладину и са њом политички деловали. Све је по-
чело да ради у слободи са пуно воље и спремно-
сти на извршавању свих задатака које је таква 
ратна ситуација захтевала. Омладина је нарочито 



била активна. Заказиване су приредбе, игранке, ча~ 
сови политичког рада са УСАОЈ-ом. Стварано је 
велико одушевљење од омладине и народа. Била 
је родна година, а слобода дошла — спојила се два 
добра. Тако је било одушевљење и старијих и 
младих. Једино су четничке главешине туговале за 
изгубљеном борбом, али и они су остали својим 
кућама они који нису се опрљали крвљу јер их 
нико није дирао, сем Милутин Губеринић, Марко 
Митровић који-су оступили са четницима и од пр-
вог дана доласка бригада НОП и ПОЈ, нису се 
појављивали нити су се могли појављивати у село 
Сеоце. 

Приликом формирања КомскОг одреда (12. но-
вембра 1943. године) у њему су одмах ступили Ми-
лан Митровић, Мирко Фолић, Вукашин — Зека 
Губеринић, Радомир Митровић, Домо Губеринић, 
Стијовић Владо, Стијовић Божо и других, који су 
касније приликом формирања 7 и 8 Црногорске 
ударне бригаде, ступили и остали до коначног 
ослобођења наше земље учествујући у свим борба-
ма које су водиле ове прослављене јединице. 

Миладин Фолић, пионир ступио је у Другу про-
летерску бригаду и с њом прешао у борбама око 
Андријевице, Сјенице, Ибра, Копаоника, Шумади-
је, ослобођење Београда, Сремски фронт и друго 
места која је ова бригада ослобађала и водила 
борбе до коначног ослобођења. 

Велики знача ј за Сеоце као и за сва села ан-
дријевичког среза имала је Скупштина ЗАВНО Цр-
не Горе и Боке одржане 25. новембра 1943. године 
и Друго заседање АВНОЈ-а одржано 29. новембра 
1943. године. Тада су у свим селима па и у Сеоцу 
објашњаване одлуке Другог заседања АВНОЈ-а. На-
рочито је требало објаснити забрани повратка Кра -
љу Петру II у земљи све до коначног ослобођења 
када народ сам буде одлучио какав ће друштвени 
поредак имати. Тада су Спасоје Ђаковић, Бећо 
Башић, Радован Лекић, Радојица Шошкић, Мило-
ван и Милорад Ћ у л а ф и ћ и други истакнути ру-
ководиоци покрета, чланови среског и окружног 
партијског руководства одлазили по селима и об-
ј ашњавали одлуке Другог заседања АВНОЈ-а па и 
у Сеоцу. Свуда су истакнути спискови са потпи-
сима свих грађана који се слажу са одлукама Дру-
гог заседања АВНОЈ-а тако да смо на та ј начин 
везивале људе да истрају у борби иако је она још 
тра јала и била непрекидно до 15. ма ја 1945. године. 

Сталан и непрекидан рад Агитпропа среског 
комитета К П Ј који је успевао да се свакодневно 
штампају и растурају „Билтен" вести „Слободне Ју -
гославије" о ситуацији у свету и борби НОВ и 
ПОЈ све је то имало јаког одраза да масе везују 
за победу револуције, мада је четничка пропа-
ганда била присутна нарочито преко четничких по-
родица које су прижељкивале слом партизана. 

1944. година 

24. јануара 1944. године отпочела је офанзива 
на слободну територију Андријевичког среза напа-
дом Немаца и четника од правца Мурине, Плава, 
Гусиња и Врмоше. Тада је Андријевица била на-
пуштена за неколико часова. Мало је ова офан-
зива пореметила нормално функционисање органа 
власти. Али је то надокнађено ефикасним поли-
тичким радом Партије, СКОЈ-а , Народног фронта 
и других антифашистичких организација. У току 
1943. године постали су кандидати Партије Милутин 

Фолић, Вулка Дедовић, Мираш Крушчић. Почет-
ком 1944. године формирана Партијска ћелија села 
Божића од следећих другова и другарица: Вулка 
Дедовић, Милутин Фолић, Мираш Крушић. Фор-
мирању ове партијске ћелије присуствовао је Војо 
Нововић, члан Среског комитета КПЈ. Привремени 
секретар ћелије био је Божо Савовић који је при-
падао Цецунској партијској организацији, али је 
водио и ову организацију. Ова ћелија је деловала 
на подручју Општине Божића (у којој су улазила 
села Сутјеска, Војовићи, Анђелат и Сеоце). Касни-
је у овој ћелији били су Милан Нововић, Љубета 
Драгојевић, Димитрије Јојић, Олга Поповић, Деса 
Драшковић-Баба (врло мало времена). Ово напо-
мињемо због тога јер је Сеоце припадало овој Пар-
тијској ћелији. 

15. априла 1944. године сви чланови К П Ј при 
падници команде места, народне власти повлаче 
се испред најезде немачке офанзиве на слободну 
територију. Привремено је била напуштена тери-
торија среза андријевичког па и Сеоца. Од друго-
ва из власти формирана су два батаљона из среза 
андријевачког и беранског који учествују у бор-
бама у саставу 9 и 7 црногорске бригаде на Лијеву 
Ријеку до Подгорице а на територији Трешњевика 
и Берана. У овим батаљонима и борбама били су 
Гањо Губеринић и Милутин Фолић из Сеоца. 

Треба напоменути да приликом одступања нисмо 
могли узети и повести са собом многе људе и по-
родице (јер је била офанзива у ноћи између 14. 
и 15. априла 1944. године) па је било врло мало 
времена да се обавесте припадници покрета сем 
чланови руководства. Десило се тада нешто неве-
роватно. Када смо ми напустили ову територију 
четници су бацили паролу „да све што није осту-
пило са партизанима да партизани после повратка 
стрељају", чак шта више правили су неке спи-
скове наводно да су ти и ти на листи који ће бити 
стрељани. То је донекле четницима успело да су 
многи испред налета наших јединица оступили 
са четницима међу којима је било жена, деце и 
стараца и људи који нису припадали четничко] 
организацији а неки су се склањали у шумама (па 
је један такав Милован Фолић који је био курир 
сеоског одбора када је наишла 7 бригада нашла га 
је с ранцем у шуми и одмах га је стрељала). А 
било је и таквих који су оступили преко Санџакз 
за Србију међу којима из Сеоца било 32. 

Априлске и мајске борбе 1944. године на Беране 
(Иванград) са два батаљона формирана на Мате-
шево од позадинских радника било је из Сеоца 
као и бораца у седмој омладинској бригади који су 
водили борбу против четника ко ји су држали Ан-
дријевицу до 23. априла а Беране до 6. маја. Први 
батаљон 7 бригаде водио је борбу против четника 
који су држали десну обалу Лима. Овај батаљон 
наступио преко Сеоца и четницима који су бра-
нили прилазе моста нанео велике губитке са јед-
ном четом батаљона власти. 

После ове офанзиве Спасоје Ђаковић као се-
кретар Среског комитета повукао Милутина Фо-
лића из јединице за партијски рад на терен у 
Божићку партијску организацију. Тада је Мираш 
Крушић искључен из КПЈ . Партијску ћелију опег 
су сачињавали Милан Нововић, Вулка Дедовић и 
Милутин Фолић, касније Љубета Драговић. 

12. маја 1944. године на путу од Шекулара за 
Андријевицу између села Лукин Фир из Сеоца од 
четничке руке убијен је Вукајло Кукаљ, првобо-



рац, књижевник, члан Среског комитета за Срез 
андријевички и секретар општинског К П Ј у Ше-
кулару. Погибија овог дивног друга и борца пре-
стављао велики губитак за цео ерез а ожаљен је 
и испраћен од Сеочана достојанствено са свим по-
частима. Тих дана на терену Андријевице бора-
вила је друга Пролетерска бригада а 2. јуна 1944. 
године почела је офанзива немачких трупа „Принц 
Еуген", „СС" и „Скендербег" дивизије дејством бо-
раца Друге пролетерске бригаде и Седме црногор-
ске напад је одбијен. 17. јула 1944. године поново 
је извршен напад са Чакора на слободну терито -
рију. Милутин Фолић као позадински политички 
радник са Другим батаљоном Друге пролетерске 
бригаде да изврши смену са деловима Девете Црно-
горске бригаде која је требала да остане на том 
терену а делови друге бригаде требале да иду 
за Србију. Међутим, ова офанзива је спречила 
одлазак групе пролетерских дивизија за Србију и 
оне су задржане да воде борбу против немачке 
офанзиве која је била усмерена на овом правцу. 
Отпочела је борба на живот и смрт. Тада су по-
бегли сељани из Горњег Пољимја па и из Сеоца 
све што је могло побећи са децом, старцима и не-
јаким. Брзом интервенцијом јединица пролетерских 
дивизија офанзива је савладана. Непријатељ је 
имао велике губитке. То је била једна од тешких 
борби на овом подручју. Спаљена су скоро сва 
села до Ри јеке Марсенића међу којима је и село 
Сеоце. У паљевини кућа по Сеоцу водили су чет-
ници који су показивали које куће треба спалити 
а које оставити (у прилог списак спаљених кућа). 
Непријатељ је сломљен 24. јула 1944. године. По-
сле офанзиве када се збег почео враћати на зга-
ришта својих кућа доста је било тешко. Ситуа-
ција повратком на згаришта кућа отежавало је 
живот породица. 25. јула наше снаге су овладава-
ле свим фронтовима. Тада су од разбијених не-
мачких и квислиншких војника налазили и поје-
дини припадници покрета и предавали нашим је-
диницама. 

29. јула 1944. године погинуо је Бећо Башић, 
Војо Нововић, Аљо Хот и Јусуф Реџепагић, чла-

нови Окружног и Среског партијског руководства 
у Дољи код Гусиња. Њихова погибија погодила 
је партијску организацију Среза. То је био велики 
губитак за покрет. То су били руководећи људи 
К П Ј и СКОЈ-а у срезу па је њихов губитак још 
теже падао свим припадницима покрета среза па 
и Сеоца. Сви су се сећали ведрог и храброг Бећа 
Башића када је на зборовима иступао у име Ко-
мунистичке партије Југославије. Својим оратор-
ским говорима пленио је симпатије маса. 

Поново је 12. августа отпочела офанзива мо-
торизованих немачких дивизија са Чакора. Поу-
чени искуством из претходне офанзиве којом је не-
пријатељ направио велики масакр са селом Ве-
ликом, више није било дилеме код оступања и по-
влачења свих грађана са слободне територије у 
планини Јеловице и других у средишњој Црној 
Гори. Тада се збег Сеочана налазио у Мушовића 
ријеку. У збјегове су остављани политички рад-
ници. Ова офанзива је тра јала више од 20 дана 
тј. до 30. августа 1944. године. За ово време обила-
зили смо збјегове, водили рачуна о њиховој ис-
храни, смештају, скривању и држање морала код 
збјега водећи рачуна да се не понови априлски 
елучај. Тада је наша главнина јединица оступала 
преко Сињајевине и са Брезне су подизали наше 
рањенике и збјегове пребацивале за Италију (база 
Бари) а то је чињено и из Берана. 

Тих дана 25. августа из седишта ПК К П Ј Цр-
не Горе и Штаба другог ударног корпуса враћали 
су се Бошко Чакић, политички комесар Оператив-
ног штаба за Косово и Метохију, Станоје Аксић и 
Мишо Мичковић на путу према Валбони (Алба-
нија) где се налазило Обласно политичко и војно 
руководство. На овом путу су их пратили Милорад 
Ћулафић , Божо Савовић, Добрашић Зоговић и Ми-
лутин Фолић. У Крајиштима им се прикључио 
Мустафа Мемић. Ово истичем' из разлога што је 
територија андријевичког среза била база седишта 
на јчешће и веза између Обласног комитета К П Ј 
за Косово и Метохију и ЦК К П Ј и Врховног штаба 
НОВ и ПОЈ. После ове офанзиве поново је форми-
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ран Комски одред. Са терена Божића повучен је 
за комесара Треће чете другог батаљона Комског 
одреда Милутин Фолић из Сеоца и остао је до ја -
нуара 1945. године до његовог расформирања. Ова 
јединица је учествовала у гоњењу непријатеља и 
борбама у Плаву, Гусињу и Северној Албанији 
(Ћереме, Валбона, Драгобије) садејствујући са ал-
банским јединицама које су се бориле противу 
Мухарема Бар јактара и других квислинга као и 
четничких остатак^а у долини Лима. 

По доласку са лечења из Италије као ратни вој-
ни инвалид дошао је Љубо Митровић и као секре-
тар скојевског актива заменио Мила Вековића 
(који је тада био болестан). Љубо је показао добра 
резултате и руководио је СКОЈ-ем до ослобођења. 
Такође су били активни као омладински руководи-
оци Стијовић Божо и Владо (ратни војни инвали-
ди) као Губеринић Божо, Вековић Вукмир, Фолић 
Миомир и други, који су организовали преношење 
рањеника новембра-децембра 1944. године преко 
Трешњевика када је Трећа дивизија НОВ и ПО-Ј 
водила борбе на релацији Подгорица—Матешево— 
Колашин—Бијело Поље. Ови и други омладинци и 
омладинке из Сеоца са осталим селима око Андри-
јевице организовали су пренос рањеника у Андри-
јевицу, Беране као и њихову негу и друго. Такође 
су они организовали сечу дрва и чишћење снега 
преко Трешњевика и Чакора ради омогућавања 
нормалног комуницирања са Колашином где се 
налазило Покрајинско руководство Црне Горе и са 
Косова одакле се преносило жито за војску и на-
род. У свим овим и другим акцијама Сеочани су 
давали свој допринос у рату и револуцији. 

Поред тога, помињемо истакнутог комунисту и 
револуционара Губеринића (Миркова) Ђура. О ње-
говом богатом револуционарном раду и доприносу 
који је дао општем покрету и борби југословен-
ских комуниста, он је своју оданост К П Ј и борби 
свога народа за боље данас против фашистичког 
поробљивача и домаћих издајника потврдио својим 
животом. Погинуо је јуначки као руководилац мач-
ванског партизанског одреда заједно са народним 
херојем Миком Митровићем. Његова дела су га 

красила као доброг комунисте са свим људским вр -
линама који је давао све од себе за допринос на-
шој борби. Његов је утицај био такође велики и 
на своје племенике и комшије који су се опреде-
љивали за покрет као и тамо у мачванском к р а ј у 
где је положио свој живот за ствар револуције. 

Поред Ђура Губеринића било је бораца из Сеоца 
који су били на другим теренима а који су давали 
прилог нашој револуцији и то наводимо само неке 
као: Драгиша Милетин Стијовић, Губеринић Баћо, 
Саковић Милутин и други. 

Почетком 1945. године у Сеоцу је радила кул-
турно-просветна екипа која је била и раније у иле-
галном периоду маркирана и радила на пропа-
ганди политичких идеја али сада већ организо-
вана, којом је руководио Љубо Митровић. Омла-
дина је била врло активна и ангажована на свим 
задацима изградње и обнове попаљених домова. 
Код омладине је постојао велики ентузијазам за из-
вршавање свих задатака. 

У фебруару 1945. године вршени су избори за 
среске и општинске народноослободилачке одборе 
као и формирање општинских судова које су ј ав -
но предлагали грађане бирајући међу себе најбо-
ље. У свим овим органима били су ангажовани и 
бирани Сеочани. Политички рад је био непрекидан. 
Владало је велико одушевљење код народа који 
се радовао победи великих идеала наше револу-
ције, том приликом заборављајући све тегобе које 
су подносили у току рата. Ово је доприносило и 
организованом политичком раду јер су били оба-
вештени са вестима на фронтовима и политичким 
збивањима на фронтовима преко Ј Н О Ф - а села Се-
оца. Радовали су се завршним борбама и ослоба-
ђању градова и села широм Југославије. Сваки ос-
лобођени град Сарајево, Ужице, Нови Сад итд. про-
праћен је народним весељем и великом радошћу 
изузимајући незнатне мањине из четничких по-
родица које су се „још нечему надали". 

Тако је Сеоце у склопу целог среза географ-
ски повезано непосредно са Андријевицом успевао 
да буде о свему информисан и да све антифа-
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шистичке организације овога села од 1941. до маја 
1945. године да свој скромни допринос општој 
борби нашег среза и целе заједнице. Из овог села 
учествовало је у разним партизанским јединицама 
широм наше земље око 70 бораца другова и дру-
гарица. Један број од ових још у рату био на 
руководеће положаје у јединицама НОВ и ПОЈ, а 
после рата у органима КПЈ, народне власти и дру-
гих друштвенополитичких организација и органа. 
За време рата 7 (седам) Сеочана погинуло у бор-

бама, а три (3) услед ратних напора рањавања 
и умрла. Позадинских радника активиста, чланова 
КПЈ, чланова СКОЈ-а , чланова НОО, омладинског 
фронтовског и А Ф Ж руководстава као и њихово 
учешће у руководство општине и среза био је ве-
лики допринос нашој борби и револуцији. Многи 
су од њих постали и официри ЈНА у рату а још 
их има активних официра у ЈНА. 

О Б Р А Д О В И Ћ Н О ! 
Л Е Н А , о д б о р н и к 

32 симпатизера, који су моралну и материјалну 
добру помоћ безрезервно и скоро редовно давали 
покрету, као што је држање партизана, њихових 
рањеника, прања им веша, доношење хране у шу-
ми, прикупљање добровољних прилога и вијести 
о кретању и плановима непријатеља, као и раз-
витку и кретању НОБ-е, рушење цеста и слично. 
Оваквих је било преко 13 чланова. Укупно из Сео-
ца родом или који су се за вријеме рата затекли 
у Сеоце, директних бораца — позадинских радника 
СКОЈ-еваца, одборника и других руководилаца и 
осталих извршилаца потребних активности НОП-а 
и НОВ-е износи свега 115 чланова. 

II СУЋЕСКА 

Устанак 

Дан уочи устанка, предвече, сви становници села 
били су обавијештени о подизању устанка, тако да 
су сви повадили — сакривено оружје које је 
знатним дијелом било прикупљено приликом одсту-
пања војника старе југословенске војске, испод це-
сте од Луга према Андријевици у рејону Сућеске. 
Са овим и старим сачуваним оружјем запосјели су 
положај изнад Пода. Чим је отпочео напад на ита-
лијански гарнизон у Андријевици, Сућескани су 
се укључили у напад. 

По ослобођењу Андријевице, када се фронт по-
мјерио према Плаву и Гусињу, Сућескани су та-
кође сви отишли на положај . У току те борбе био 
је рањен Миладин Стијовић. 

Када је окупатор извршио противнапад и поно-
во окупирао о'слобођену територију палећи низ По-
лимље, попалио је и сијено по Сућесци. Затим је 
окупатор затражио да се преда оружје. Предава-
не су старе француске пушке „трометке" и старе 
„московке" док је оружје заплијењено у устанку 
као и старо југословенско оружје поново сакри-
вено и сачувано. Сућеска је у првим данима рат-
ним пружила уточиште многим породицама које су 
избјегле из Метохије, гдје је било доста насеље-
ника из Васојевића и они су, углавном остали у 
тим породицама у Сућеску по завршетку рата. 

СЈЕЧА БАНДЕРА У СУЋЕСЦИ 

Децембра 1941. илегалци из Улотине, Луга и 
Сеоце посјекли су у Клисури Сућеске, од Раминч 
Лома (Стражарица) до Лећина К р ш а телефонске 
стубове. Италијани су одмах реаговали, сматрајући 
да су то учинили становници села Сућеска, наре-
дили су да сви са породицама морају бити кажње-
ни, пошто нико није хтео да ода ко је посјекао 
стубове. Како нико није хтео да ода диверзанте, 
наредили су да породице напусте домове и пређу 
у Сеоце, пошто ће Италијани артиљеријом бомбар-
довати село и порушити све куће. Цијело село је 
прешло у Сеоце. Са собоЈИ су понијели најнужније 
ствари и потјерали стоку. Италијани су испалили 
неколико граната на село, посебно изнад села у 
шуме Јериње Главе, Долина и испод Ћиперка али 
нијесу срушили ни једну кућу. Ову пријетњу су 
поновили још неколико пута, гађајући изнад Су-
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ћеске и Анџелата, вјероватно у увјерењу да у шу-
мама изнад села има скривених партизана. 

ПАЉЕВИНЕ СЕЛА 1943. ГОДИНЕ 

Послије капитулације Италије 1943. године и 
ослобођења Васојевића, наступила је офанзива оку-
паторских снага. Надге снаге су се морале повући 
са положаја око Мурина и Сјекирице. Неприја-
тељске снаге су палиле све пред собом низ Полим-
ље и спалили цијелу Улотину, Луге и друга села. 
Народ Сућеске се повлачио преко Сеоца да се пре-
баци преко Лима према Жељевици и даље према 
колашинским планинама. Међутим, непријатељ је 
изненадио брзином, спустили су се преко планине 
Б а љ и у Сеоцу похватали оне који су се повлачили. 
Том приликом су по Сеоцу убијали многе људе. 

На Сеоцу је заплијењена сва стока Сућеска-
на, похватани и жене, дјеца и дјевојке који су т је-
рали стоку. Све су их одвели у Сућеску код кућа 
Стијовића испод главног пута. У раним вечерњим 
часовима хт јели су неке одраслије дјечаке да по-
бију. Видјећи да су им дјеца и дјевојке заробљени, 
неке мајке Стијовића, које нијесу биле заробљене, 
дошле су код своје дјеце да дијеле заједничку 
судбину. Истовремено неки сељаци су запосјели 
положај изнад Баља, припремили доста бомби са 
намјером да, ако крену да воде робље, баце бомбе 
на спроводнике и на та ј начин или спасе за -
робљене или и њих побије како не би непријатељ 
одвео жене и дјевојке и обешчастио их и мучио. 

На преклињање ма јки један барјактар из око-
лине Призрена дао је бесу да заробљенима омо-
гући да пређу преко цесте у правцу горњег дијела 
села рекавши „Моја беса да пређете преко цесте 
а за даље вам не могу гарантовати". Он је позна-
вао некога од Стијовића који су били прије рата 
настањени у Метохији. Са својим људима је успио 
тек послије четвртог покушаја да изведе све до 
на цесту и тих неколико метара, ни пуних дваде-
сет били су одсутни. Сви су били спасени а остали 
припадници окупаторских снага су остали у увје-
рењу да је он са својим људима побио све за -
робљене јер су неколико минута тра јали рафали 
на мјесту гдје је пропустио заробљене да побјегну. 
Јануара 1944. године. Непријатељ је извршио још 
једну од својих многих офанзива на Васојевиће. 
Надирао је из правца Мурина и палио све пред 
собом, оно мало што су људи за спас својих по-
родица трпили између двије паљевине и повлаче-
ња, затим се подијелио на Улотини и једни су на-
ставили долином Лима а други преко Превије. 
Друга колона надирала је низ долину Злоречице. 
Сућескани су се повукли у шуме изнад села. У 
групи је био и Драго Стијовић, учитељ, чија је по-
родица остала у Сеоцу. Рачунајући да ће успјети 
да се пребаци до породице прије доласка непри-
јатеља, он се издвојио и сишао низ села да се 
пребаци преко моста ка Баљу на другу страну 
Лима. Ту је ухваћен и убијен. 

ПОСЉЕДЊЕ П А Љ Е Њ Е СУЋЕСКЕ И 
ИНТЕРНАЦИЈА Ж Е Н А 

Приликом непријатељске офанзиве, на Васоје-
виће, јула 1944. године, непријатељ је спалио село. 
Увјерене да ће спасти куће од паљевине, жене су 
остале код својих кућа. Непријатељ је спалио све 

куће, убио Михаила Стијовића, д јечака од 14 го-
дина, а све жене које је похватао, покупио и по-
вео са собом у интернацију. Оне су доведене до 
Србије а онда препуштене самима себи. Вратиле 
су се са осталим збјегом. Заједно са њима вратио 
се и дио породица које су одступиле раније са 
четничким збјеговима. Приликом једне од ранијих 
реакција непријатеља, у својој кући, била је рање-
на Вида Масловарић. Нико више није имао не 
само куће, имовине, стоке већ је свуда владала 
пустош, коров је прекривао згаришта и имања, а 
није било скоро ни једне куће у селу која није 
остала бар без једног члана породице. 

ЗАСЈЕДА У СУЋЕСЦИ 

Послије велике противофанзиве II, I I I и V ди-
визије НОВ око Андријевице, нарочито око Вели-
ког Крша, разбијена је велика групација непри-
јатељских снага. Приликом њиховог повлачења, гру-
па Сућескана Васо, Бранко, Павић и Благоје Сти-
јовић направили су засједу код Лећина К р ш а и 
ту сачекали непријатељску колону у повлачењу, 
засули је бомбама, преврнули један непријатељски 
камион и бомбама и пушчаном ватром уништили, 
а онда се повукли без жртава . 

Разбијени непријатељски војници око Великог 
К р ш а лутали су по Васојевићима па су их хва -
тале и разоружавале и уништавале и жене из 
околних села. Тих дана III батаљон IX бригаде 
заноћио је на Сеочком гробљу. Изјутра сељаци су 
видјели њемачког војника како од Лима иде преко 
Сућеске и повикали: „Ено Њемац". Видећи да је 
опажен Њемац је осуо неколико р а ф а л а из ауто-
мата на партизане, ранио једнога војника из ко-
море, и наставио да бјежи, изнад Плоче, испод ку-
ће Алексића нашао се Васо Стијовић који је од-
мах припуцао са још некима, па је Њемац убијен. 

УЧЕШЋЕ У ЈЕДИНИЦАМА НОВ 

Прекретницу код омладине у селу у односу на 
активно учешће у јединицама значио је разговор 
који је Спасоје Ђаковић водио 1943. године са иле-
галцима Сућеске, Сеоца и Анџелата и Бојовица 
на Ћиперку, изнад Гвозда. Одмах послије тога 
на састанку је порасло одушевљење код омладине, 
тако да је већ у јесен 1943. године у партизане 
отишло шест омладинаца из села а почетком 1944. 
године још неколико. Утицај на рад за опреде-
лење за покрет имао је Милован Масловарић. Су-
ћеска је иначе, имала пред рат само тридесетак 
кућа. Милован је још пре рата припадао напред-
ном омладинском покрету Пећке гимназије, а који 
је 1941. године постао члан СКОЈ-а и припадао 
скојевском активу села Сеоца. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

ГУБЕРИНИЋ М. ЋУРО, рођен у Сеоцу, 1907. го-
дине, професор, погинуо је 1941. године. Учесник 
је НОБ-е од почетка 1941. г. тј. припрема уста-
нак и учествује у њему. Погинуо је као коман-
дир чете 21. 9. 1941. г. у Мачви код Шапца. 



Г У Б Е Р И Н И Ћ М . 
Б А Т Р И Ћ . - Б А Ћ О 

дине, добровољац, био је у IV пролетерској црно-
горској бригади. Погинуо 1944. године у месту Вро-
дарево. 

Г У Б Е Р И Н И Ћ Б . 
В У К А Ш И Н 

Г У Б Е Р И Н И Ћ М . 
Ђ У Р О 

С Т И Ј О В И Ћ Р . 
В О Ј И С Л А В - В О Ј О 

ГУБЕРИНИЋ М. БАТРИЋ, рођен у Сеоцу 1918. 
године, потиче из сиромашне сељачке породице, 
земљорадник, учесник од октобра 1943. године. Био 
је борац Комског одреда. Погинуо марта месеца 
1944. године код Сућеске, код Андријевице. 

ЗЕЧЕВИЋ Ј. МИЛОВАН, рођен 1929. године, по-
тиче из сиромашне сељачке породице која је у току 
НОБ-е сва била на страни исте. Учесник је НОБ-е 

ГУБЕРИНИЋ Б. МИЛАН, рођен у Сеоцу, 1921. 
године, потиче из сиромашне сељачке породице, 
по занимању земљорадник, учесник у партизани-
ма од августа 1945. год. као добровољац, погинуо 
у својству командира вода V црногорске проле-
терске бригаде. Место погибије Кучи 1944. године. 

ГУБЕРИНИЋ Б. ВУКАШИН-ЗЕКА, рођен у Се-
оцу 1921. године у сиромашној сељачкој породици, 
земљорадник, учесник НОБ-е од августа 1943. го-

ВЕКОВИЋ Р. ДРАГОМИР, рођен у Сеоцу 1917. 
године, потиче из сиромашне сељачке породице, 
службеник. Учесник НОБ-е од октобра 1943. годи-
не. Погинуо на сремском фронту, као борац тен-
ковске јединице. 

МИТРОВИЋ М. БОГИЋ, рођен у Сеоцу 1923. 
године, у сиромашној сељачкој породици, земљо-
радник. Учесник НОБ-е од новембра 1943. године. 
Био је борац I батаљона VII црногорске омладин-
ске бригаде. Погинуо је новембра месеца 1944. год. 
на месту Планиница код Матешева. 

ГУБЕРИНИЋ М. ПОЛЕКСИЈА-ПОЉКА, поги-
нула 1944. год. 

СТИЈОВИЋ Р. ВОЈО, рођен 1918. године у Сут-
јесци, учесник НОР-а од 1944. године, погинуо као 
командир чете на сремском фронту 1945. године. 



од септембра 1943. године. Прво је био борац Ком-
ског одреда а касније VII омладинске црногорске 
бригаде. Погинуо је у борби на Иванграду 1944. 
године. 

МИТРОВИЋ Т. РАДЕТА, пог. 1944. у Куче. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА: 

МИТРОВИЋ Н. ЈОВАН, рођен у Сеоцу 1871. го-
дине, барјактар Сеочко-Сућеске чете. Дошао да 
ради из САД као добровољац 1912. г. и учествовао 
у борбама за ослобођење и стварање бивше Југо-
славије. Учесник устанка 1941. године. Октобра 
1943. године, приликом формирања првог Сеочког 
НОО биран је за председника истог. Новембра ме-
сеца 1943. ухваћен од Вулнетара, везан и спрове-
ден до Сјекирице. Одатле успева да побјегне, али 
су га Вулнетари ухватили и убили у Грачаници. 

ГУБЕРИНИЋ М. ДРАГО, рођен у Сеоцу 1895. 
године, за вријеме устанка 1941. године са Антом 
Губеринићем убио је италијанског војника, зато 
је од њиховог војног суда осуђен на 101 годину 
робије и налазио се у интернацији, све до капи-
тулације Италије, када иде за Црну Гору, долази 
из заробљеништва до Титограда где га хвата ју и 
убија ју четници. 

МИТРОВИЋ Ј. ВАСО, рођен у Сеоцу 1886. го-
дине, четни барјактар Плаво-Гусињске чете. Уби-
јен 1941. године од Муслимана-Вулнетара. 

ГУБЕРИНИЋ С. НИКОЛА, рођен у Сеоцу 1869. 
године, земљорадник, ухваћен у кући новембра 
1943. године и стријељан од Вулнетара. 

ГУБЕРИНИЋ М. БОЈО, рођен у Сеоцу 1870. го-
дине, земљорадник, убијен новембра 1943. године. 

ГУБЕРИНИЋ М. ВЕЉКО, рођен у Сеоцу 1889. 
године, убијен новембра 1943. године, службеник. 

Г У Б Е Р И Н И Ћ Ј . 
В А С О , ж р т в а 
ф а ш . т е р о р а 

1915. године, зем-
године. 

ГУБЕРИНИЋ М. РАДЕ, рођен 
љорадник, убијен новембра 1943. 

ГУБЕРИНИЋ Ј. ВАСО, рођен у Сеоцу 1900. го-
дине, убијен јула 1944. године. 

Г У Б Е Р И Н И Ћ м . 
В Е Љ К О , ж р т в а 
ф а ш . т е р о р а 

МАСЛОВАРИЋ М. ВОЈО рођен 1902. год., по-
гинуо јула 1944. године. 

СТИЈОВИЋ В. АРСО, рођен у Сеоцу 1897. го-
дине, земљорадник, убијен новембра 1943. године. 

СТИЈОВИЋ Н. МИЛОШ, рођен у Сеоцу 1869. 
године, земљорадник, убијен новембра 1943. године. 

СТИЈОВИЋ М. ДРАГО, рођен у Сеоцу 1907. го-
дине, професор, убијен јануара 1944. године. 

ЛЕКИЋ М. РАДОВАН, рођен 1904. године, уби-
јен је јануара 1944. год. 

ФОЛИЋ Н. МИЛИВОЈЕ, рођен 1921. г., поги-
нуо 1941. године у Гусињу. 

СТАНИЋ А. РАДУН, рођ. 1912. у Сеоцу, убијен 
од вулнетара 1943. године. 

ГУБЕРИНИЋ М. АНТО, убијен 1944. године. 
СТИЈОВИЋ М. МИХАИЛО, пог. 1944. 
СТИЈОВИЋ М. ГОЛУБ, пог. 1944. 

УЧЕСНИЦИ НОР-а ОД 1941—1945. ГОДИНЕ 

Губеринић М. Ђуро, Губеринић Б. Милан, Губе-
ринић Б. Вукашин-Зека , Губеринић М. Батрић, Ве-
ковић Р. Драгомир, Митровић М. Богић, Стијовић 
Р. Војо, Зечевић Ј. Милован, Фолић Ј. Милутин, 
Губеринић П. Батрић, Губеринић М. Милинко (Пе-
ко), Зечевић Н. Јован, Божовић М. Илија, Губе-
ринић М. Милош (Гањо), Вековић Р. Мило, Фо-
лић Ј. Миладин, Губеринић Р. Мирко, Фолић Р. 
Костадин (Којо), Вековић Ђ. Вошко, Божовић М. 
Александар, (Леко), Стијовић М. Владо, Вековић 
В. Вукадин, Вековић А. Зорка, Губеринић М. Бо-
жо, Губеринић А. Вучета (Домо), Губеринић М. Са -
вић, Фолић М. Мирко, Митровић М. Радомир (Ра-
њо), Стијовић Ј. Божо, Лабан Т. Милорад, Сти-
јовић М. Нико, Божовић М. Ђуро, Губеринић М. 
Милорад, Губеринић Б. Милутин, Стијовић С. Дра-
гољуб, Стијовић И. Миличко, Лабан Т. Велимир, 
Губеринић Д. Анђелија, Фолић М. Миро, Стијо-
вић С. Радун, Саковић С. Стамена, Фолић Р. Ми-
лован (Мило), Губеринић Н. Милисав, Митровић Р. 
Михаило, Стијовић М. Милан, Зечевић Ј. Мило, 
Зечевић Ј. Деса, Вековић М. Вукмир, Саковић М. 
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Милева, Губеринић М. Полексија, Митровић М. Ми-
лан, Митровић М. Љубомир, Губеринић С. Вуко, 
Губеринић Ј. Марко, Митровић Ј. Микосав, Губе-
ринић В. Ђоко, Лекић Ј. Драгољуб, Лекић Ј. Ду-
шан, Стијовић М. Љубица, Фолић П. Михаило, 
Стијовић С. Радивоје, Стијовић М. Александар (Ле-
ко), Стијовић Ц. Марко (Машо), Стијовић М. Ми-
љан, Стијовић М. Драгомир (Шуњо), Губеринић Ф. 
Миомир (Мило), Губеринић 3. Александар (Сандо), 
Губеринић Р. Милева, Фолић Н. Љубо, Фолић С. 
Рајко, Фолић М. Дашо, Маринковић М. Миладин, 
Нинковић М. Радован, Нинковић М. Нило, Нин-
ковић М. Владо, Губеринић Ф. Милка, Губеринић 
М. Божо, Стијовић Д. Момчило, Стијовић М. Ра-
досав, Стијовић М. Радомир, Стијовић М. Вели-
мир, Стијовић М. Бранко, Масловарић Т. Вука-
шин, Масловарић Р. Милован, Масловарић Р. Ма-
нојло. 

ОФИЦИРИ: 

Фолић Милутин, мајор, Губеринић П. Батрић, 
капетан I класе, Губеринић М. Милинко, потпо-
ручник, Губеринић Н. Милош, Вековић Ђ. Бошко, 
пуковник, Божовић М. Александар, мајор, Веко-
вић В. Вукадин, поручник, Фолић М. Мирко, за -
ставник, Митровић М. Радомир капетан I класе, 
Губеринић М. Милорад, заставник, Зечевић Ј. Ми-
ло, потпоручник, Митровић М. Милан, Лекић Ј. 

Драгољуб, заставник, Стијовић М. Радомир, потпу-
ковник, Стијовић М. Велимир, потпуковник, Губе-
ринић М. Божидар, Губеринић Н. Вучета, Губери-
нић, Б. Милан, Перовић И. Рајко. 

ПОПАЉЕНЕ КУЂ.Е: 

Губеринић М. Анто, Губеринић М. Драго, Гу-
беринић М. Божо, Губеринић М. Блажо, Митро-
вић Н. Јован, Саковић С. Спомена, Стијовић С. 
Радун, Стијовић С. Драгољуб, Стијовић В. Арсо, 
Стијовић Б. Саво, Стијовић Н. Милета, Фолић 
М. Миро, Вековић Р. Миро, Губеринић С. Никола, 
Губеринић Ј. Величко, Губеринић М. Милош, Ма-
рић П. Никола, Марић П. Милован, Маринковић 
И. Миладин, Фолић Р. Костадин, Фолић Р. Ра -
дован, Фолић Р. Стеван, Фолић П. Крсто, Фолић 
Ј. Милутин, Фолић Р. Мило, Губеринић В. Ма-
рија, Губеринић В. Бошко, Губеринић И. Миљан, 
Губеринић И. Милутин, Митровић М. Мило, Мит-
ровић М. Љубомир. 

Обрадили: 
ФОЛИЋ МИЛУТИН, ФО-
ЛИЋ МИРО, ВЕКОВИЋ 
МИЛО, СТИЈОВИЋ ДРА-
ГИША, СТИЈОВИЋ ДРА-
ГОЉУБ, ГУБЕРИНИЋ М. 
МИЛОШ. 

С НАРОДОМ У ЗБЕГОВИМА 

Послије устанка Италијани су тражили учес-
нике, пошто је он био били смо у једном шљи-
вику: Радун, ја и Мило Вековић. Читава колона 
се упутила ка нама и траже Радуна Станића. 
Одговорили смо да је он у планини, и тако смо 
их одбили од села. 

Послије завршетка Четврте и почетком пете 
офанзиве већ је било четничко расуло, нарочито 
они који су долазили са положаја и бежали. С 
друге стране био је притисак реакције да пар-
тизане прикажу као да су уништени итд. И при-
тисак на нас ту, ко ји смо били организовани, да 
нас прогоне. Ми смо се онда повезали, јср нам 
је речено да идемо на састанке са Спасојем Ђа-
ковићем на Чиперку. То је било уочи формира-
ња Андријевичког батаљона. Радун и ја смо се 
спремали да пођемо у партизане али су рекли да 
се прво састанемо и да видимо да ли ћемо оста-
ти на терену или ћемо ићи у партизане. Онда 
смо се горе састали, знак је био куцање камена 
о камен. Из Сеоца смо били Радун и ја, био је 
Васо Стијовић и из Бојовића Никола Бојовић. 
Спасоје је дошао са Ба јом Којовићем. Ту смо 
дуго расправљали о политичкој ситуации на те-
рену андриевичког среза. Речено нам је у к а к -
вој се ситуацији налзи партизански покрет, к а к -
ва је политичка ситуација у свету. И по дирек-
тиви Спасоја Ђаковића, ми смо поново враћени 
да радимо на терену докле год можемо да оста-
немо и да делујемо на терену Сеоца, Бојовића 
итд. Нама је ту помогао долазак Илије Божови-
ћа у село и његовог брата Ђура и Лека. И са 
њима смо се повезали. Послије и са Губерини-
ћ и м а . . . Од 1941. и 1942. године смо имали један 
вакум, везе су биле покидане и тешко је било. 

Ја сам послије ишао у Коњухе и тражили смо 
Б о ж а Војводића и са њим сам имао један сусрет. 
Та организација из Сеоца за нас је била врло 
значајна. За Први мај смо палили ватру горе на 
Баљу, организовали смо разне скупове са ом-
ладином. 

Сећам се, негде августа месеца, Радун је мени 
саопштио да треба да идемо у ствари, четници 
су ту мобилисали, и нама више није било ту 
опстанка. Ја сам доста живео илегално, био сам 
и горе по Баљу, а час у Сеоце. Имао сам горе 
стару бабу, узнемиравали су је. Био ми је брат 
мали остао у кољевци послије очеве смрти, итд. 
И чешће смо били, односно стално смо били под 
ударом четника нарочито ових Стијовића и ми-
лиције. Али смо се стално ја и Радун крили, час 
у Баљ, час доље, час код неких пријатеља. Тако 
више није било опстанка и он је добио глас да 
је Милисав Мушикић горе и Радуле Вукићевић 
да су пошли у Велику и Машницу да су код 
неких Гојковића. Ми смо предвече пошли 
преко дола и тамо су нас приметили вулне-
тари. Рекли су нам вулнетари у сарадњи са пар-
тизанима, и да партизане не прогоне, него чет-
нике. К а д смо били на једној већој даљини при-
метили су нас, и кад смо ближе пришли они су 
нас устављали. Ми смо им причали шта смо и 
како смо, и да идемо у партизане. И они су лепо 
рекли: ми ћемо вас испратити. То је била чета 
Имер Малића, и нас увече доведу ту. Бомба ми 
је била сакривена, а они нас разоружаше, једно-
ставно, одузеше нам пушке, а бомба је остала 
код мене. Читав стан је био пун тих вулнетара. 
Ноћу, они се договарају шта да са нама ураде, 
да ли да нас предају даље у Плав. Ја сам приме-
тио да хоће да нас ликвидирају и узео сам бом-
бу. То је била „крагујевка". Они су то приметили 



јер су стално на нас мотрили и отели су ми је 
и тукли нас. Повезали су нас затим неким па-
сом, јер нису имали ни конопац, и повели. Пре-
дамном је ишао Радун, а ја за њим ударајући 
у његове пете, ја сам захтевао да нас одвежу. 
Одмах су нас ту одвезали један од другог и скре-
нули су нас с пута, а већ је био мрак. Спремали 
су се да пуцају у нас. Ја сам Радуна ударио лак -

I том и рекао гласно: бјежи. Б ј е ж а о сам поред 
њих. Они су узели неке кратке пушке талијан-
ске, и неколико метака ми је пробило шињел јер 
су пуцали на мене. Њега су погодили, а ја сам 
побегао и тако везан ишао до кућа и ушао у 
једну кућу Петровића, којима су 1941. године 
у Руговима замакли мужа веригама. Они су за-
кукали кад су ме видели. Ја сам рекао: одвежи-
те ми руке, и они су ми их одвезали. Прешао сам 
доље перко воде и онда изнад кућа Јанковића, 
у једној букви сам сједио док је мрак био. Туда 
су пролазили камиони и војска, нико ме није при-
мећивао. И кад сам увече пришао кући Јанко-
вића, видим деца причају како је један парти-
зан побегао, а један је погинуо. И тако сам од 
њих сазнао да је Радун погинуо. Ја нисам смио 
много да се крећем, јер су одмах потеру за мном 
организовали. Тукли су оне људе и тражили ме, 
али нико није хтио да к а ж е где сам, иако су 
знали и деца и жене. Сви су знали за мене, до-
носили су ми храну али нико ме није одао иако 
су малтретирани и злостављани. Ја сам Милеву 
Вуковић, коју од устанка нисам видео, тада први 
пут видео после њеног доласка из Босне, јако 
сам се обрадовао, знао сам је као супругу Спасо-
ја Ђаковића, знао сам да је била мандатор ч 
секретар Обласног комитета пре рата у Косову. 
Ту сам се срео и са Заговићима, са којима сам 
пре рата био сусед у Ђаковици, и са неким још 
друговима са којима до тада се нисам виђао од 
1941. године од доба илегалства. И ту сам био, 
у тој чети Васојевићког батаљона. 

Радојица и остали тражили су да ту останем, 
формирали смо први Народноослободилачки одбор 
у Сеоцу, послије дошла је Друга далматинска 
бригада и ту је дошао Мирко Шћепановић, тада 
сам га први пут видео послије 1941. године. Био 
је начелник Далматинске бригаде. Било је још 
увек тешко стање, одступање, паљевине, моја по-
родица је била малтретирана. 

Августа месеца, приликом налета офанзиве Не-
маца из од Плава и Гусиња 1944. године, ми смо 
по директиви Среског комитета остали у збјего-
вима. Ту сам ја у Мушовића Ријеци сједео и на-
ишли су после пет-шест дана једно 20 партизана 
са Мигом Богићевићем потпоручником, замеником 
команданта једног батаљона у Петој пролетерској 
бригади. Негдје код Трешњева прегазили су Лим 
и дошли су тамо. Дали смо им храну, људи су 
били спремни да да ју последњу шаку брашна, 
то је био врло дирљив сусрет између збега и 
пролетера Пете црногорске. 

У том збегу били су Сеочани, Плављани, из 
Трешњева, онда је било и Величана, из свих села, 
тако груписани у Мушовића Ријеци код Кола-
шина. Ту смо се у оним најгушћим шумама кри-
ли, али ми смо ту остали и политички дјелова-
ли и радили. Ту смо имали везу, послије је до-
шао Милорад Ћулафић , па Љубета Драговић, 
још није била заузета Андријевица. Сјећам се, 
док сам био на Жељевици, код Машовића катуна, 
док су авиони спустали на Брезну, ту је био ра-

њен и погинуо Сава Дабетић. Онај батаљон Озне 
се вратио, имали су борбу доље у Цриквеници и 
у Морачи, враћали су се по групама. Дошли су 
ту и повезали се са мном Бошко, са њима је 
дошао и Милорад Ћулафић , Саво Божовић, Бо-
шко Татић, Станоје Аксић, Мишо Мићковић. Онда 
су мени рекли да се и ја прикључим њима и да 
идемо да их пратимо све до Валбоне где је био 
Оперативни штаб. Преко Трешњева дошли смо 
у Кра јишта и ту смо у млину нашли Раду Ву-
лић и Мустафу Мемића. Мемић је био и без 
пиштоља и без политичке торбе, јер како су их 
напали четници код Црквенице. Онда смо ишли 
на Сурдук горе, није било ништа да се једе него 
само варенике, љеба није било. Заклали су неко 
јагње и меса је било, па смо ишли и у Репишта, 
мислили смо да ћемо ту наћи нешто да једемо. 
Те вечери нисмо смели да се спустимо доље у 
Цецуне него смо остали у Репишту и сутрадан 
смо се повезали са групом, то је била једна чета 
гусињских партизана. Мислим да је ту био и 
Рамо Водопијић и Замо Цекић, они су неких 
преко Гусиња у Врбону послали. 

Одржан је збор на Радуновцу и одређени су 
поред комуниста да говоре и политичари, мислим 
ови утицајни људи грађани. Мислим да је гово-
рио Марко Фатић. Он је у свом говору направио 
неке грешке у изношењу политичког стања и 
збивања. Нама је послије тог збора речено да 
се састанемо. Мој секретар је био Милан Ново-
вић и речено је да се одмах састанемо у згради 
у седишту Окружног комитета. Ми смо тамо сви 
комунисти из среза пошли, није нас много ни 
било тада. Саво Јоксимовић је почео да анали-
зира та ј збор. 

Присуствовао сам на два три збора у срезу 
децембра месеца са Радованом Лалићем. Он је 
био мислим већник и министар за културу и 
просвету Црне Горе и он је објашњавао одлуке 
заседања АВНОЈА и Антифашистичке скупшти-
не народног ослобођења Црне Горе, која је одр-
жана негде у новембру месецу. Мени младом ко-
мунисти јако ми се свидео његов прилаз, он је 
био и професор и са великим пијететом је при-
чао о одлукама Другог заседања, о нашим успе-
сима, о признавању савезника, о Националном ко-
митету. Маса је гутала сваку његову ријеч, људи 
са великом пажњом прате сваку његову ријеч, 
постављају питања. Видео сам да је ти зборови 
који су одржани имали су велики политички 
значај за развитак покрета и за те масе које 
су једва чекале слободу. 

Вељко Мићуновић је био негде у току зиме 
крајем децембра месеца дошао да држи преда-
вање на политичком курсу у Андријевици. Друг 
Спасоје Ђаковић ме је задужио да га од Андри-
евице до Колашина пратимо са наша два коња. 
Спасоје је дао свога коња, јер је био секретар 
Среског комитета и ја сам нашао неку рагу. Сни-
јег је био врло велики, децембар месец 1943. го-
дине тако да смо се једва пробијали преко Тре-
шњева и онда смо морали да коначимо у Баре 
Краљске. Ту су се окупили неки сељаци и он 
је причао о Четвртој и Петој офанзиви, при-
чао је доживљаје како су јели коњско месо и 
први пут сам тада чуо да човек може да једе 
коњско месо. Ја сам га тада испратио до Кола-
шина. И тамо смо дошли у Антифашистичко веће, 
а тамо сам упознао Обрада Цицмила, и још неке 
главаре, почели су да говоре на страним језици-



ма, енглеском, француском, и оставили овако ј а -
ко велики утисак на мене. Ту је било и седиште 
Другог ударног корпуса, тамо сам видео Пека, ра-
није сам га виђао, а тада сам имао прилике бли-
же да га упознам, па Митра Б а к и ћ а , . . . 

Било ми је такође интересантно иступање дру-
га Бећа Башића. Он је био и као фигура врло 
интересантна личност а и увијек је на зборови-
ма, на тим скуповима и конференцијама иступао 
у име Комунистичке партије Југославије. На јви-
ше се задржавао на историјату Комунистичке 
партије Југославије и пре рата и у току рата и 
о задацима Партије. Он је конкретно овако био 
задужен, говорио је о Комунистичкој партији, 
а мање о другим питањима антифашистичког по-
крета. Бећо Бешић је био врло популаран у цр-
ногорским масама, православним, а ви знате та ј 
антогонизам који је раније био итд. Њега су сву-
да врло радо прихватали људи, и желелИ да им 
дође, да са њим разговарају слободно, присно. 

Године 1943. када је четнички покрет био у 
великој кризи и кад је на његово чело дошао 
Лукашевић и почео да шиљака, рогљаши итд., 
пронеле су се приче да треба да се формира ло-
гор за симпатизере и припаднике покрета и та ј 
логор треба да буде у селу Сеоце, одакле би се 
вршила интернација. Илија Божовић, ја, Станићи, 
одмах смо се састали, затим један број утицајних 

људи Миро Фолић, Радун Стијовић, Миљан Ми-
тровић, стари ратник, онда учитељ Митровић, 
задужили смо њих да осујете формирање логора, 
да се не осрамоти Сеоце. И Сеоце је остало чи-
таво, није било ни четника, ни милиције. После 
је одржан збор. Ми нисмо смели да присуствује-
мо, али мислим да је од Божовића био неко при-
сутан, људи су дали отпор, та ј логор није био ни 
формиран. 

Други напад на Беране извршиле су ноћу Сед-
ма бригада и два батаљона народне власти. Моја 
чета је била на Крушевцу и онда су маршем, 
можда је био Гајо Војводић, командир чете у Сед-
мој омладинској бригади. Ми смо пошли одмах 
за њима и већ смо чули глас пијаног четничког 
вође Ђока Рацића. Питао је: „Ко је то?". Ови 
кажу : „Четници". А били су партизани. Онда је 
он рекао: „Овде су четници, овде Ђоко Рачић, 
командант четника". Тад је убијен Ђоко Рачић, 
ми смо заузели Буковац, то је било 6. ујутру 
изнад Луга на Буковцу, 1944. године. Нашли смо 
бункере, хлеба, муниције, хране, све су то били 
припремили и донели горе да се бране данима. 
Из те моје чете били су Добрашин, Благоје, ми 
смо остали на Буковцу да држимо положаје, а 
ови из Седме бригаде продужили су њихово го-
њење. 

МИЛУТИН ФОЛИЋ 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЕКИПА 

Када је послије капитулације Италије и осло-
бођења Андријевице, по налогу Окружног коми-
тета К П Ј основана културно-просветна екипа за 
територију Божића, Сућеске и Анџелата, коју је 
водио Раде Алексић — Злоречки, у ову екипу су 
одмах ступили даровити омладинци и омладинке 
из Сућеске и чинили њено језгро са омладином 
из Божића, Анџелата, Ба јовића и Сеоца. 

Ова екипа је давала скечеве, хорске и соло 
рецитације, хорске пјесме и „Врапце" на терито-
рији читавог бившег андријевичког среза од Ду-
липоља до Шекулара и од Мурина до Лијеве 
Ријеке и на та ј начин популарисала НОБ. Посли-
је упада у Васојевиће јануара 1944. године са 
осталим непријатељским снагама из Врмоше су 
дошли и четници и приликом бежања од проле-
тера у подножју Асанца, на њих се сручио усов. 
Истога дана, по њиховом повлачењу, екипа је да-
ла приредбу Ђулићима и вечерњу представу у 
Цецунима. За „Врабац" Раде Алексић је срочио 
стихове: 

„Са високог тог бријега 
Усоеи се од снијега 
Низ Асанац обурваше 
Те четнике притрпаше" 

Општинска екипа је касније прерасла у сре-
ску, млађи чланови су прешли тамо, а старији 
су, углавном, отишли у партизане осим оних који 
су остављени по задатку. Иначе, екипа је била 
веома омиљена код народа и сви су је радо при-
мали. Није уопште било тешко смијестити на спа-
вање чланове екипе. Сељаци било ког села у коме 
је екипа остајала да преноћи, пошто је она била 
у сталном покрету, просто су се отимали да узму 
некога на спавање и давали су за чланове еки-
пе и последње парче хљеба или кромпира испред 
своје дјеце. Омладина је, по ослобођењу краја , по-
казала невјероватан, елан и у бројним акција -
ма: пробијање Чакора, преношење жита за Алба-
нију, подизање попаљених кућа, итд. 

ДРАГИША СТИЈОВИЋ 



ТРЕПЧА 

У слободној Црној Гори 

Трепча је 1858. године стекла слободу и ушла 
у састав кнежевине Црне Горе. Прва граница на 
овом подручју између Црне Горе и Турске проте-
зала се линијом: двију ријека Лим—Лукин Вир— 
Кулина (Трепча) ријека Требачка и даље. Тре-
бачки ратници су 1875. године помјерили границу 
ван атара села Трепче. Послије ратова 1875—1878. 
године, Турска је прихватила границу с Црном 
Гором на линији: Кула у селу Навотини—Јабука 
(на Виницкој)—кула на Турији и даље. Ова гра-
ница остала је до 1812. године. 

Трепчани су у XIX вијеку отимали планину 
Јеловицу од колашинских Турака, тако да је сре-
дином XIX вијека готово сва била Требачка. Да-
нас је само тридесет одсто у посједу Трепчана. 

Период од 1858—1912. године испуњен је сва-
кодневним борбама с Турцима. Трепчани су уче-
ствовали у ратовима 1858—1862. и 1875—1878. го-
дине. Велику подршку и помоћ они су пружили 
ратницима из села Виницке, Буча и Доње Р ж а -
нице. Прихватили су избјегле породице, дијели с 
њима патње и невоље Турског насиља (глад па-
љевина итд.). У више наврата породице из села 
Виницке и Буче зимовале су у Трепчи а један 
мањи дио у Трешњеву и Забрђу. Трепчани су 
од 1918. године били под оружјем. Свакодневне 
чарке, освете и борбе на граници нијесу могле по-
стављати старосну границу војних обавезника-рат-
ника. Цјелокупно мушко становништво које је 
могло да носи пушку учествовало је у борбама. 
Ратници се нијесу одвајали од пушака ни при 
обради земље нити приликом чувања стоке. Мо-
рални кодекс Црногораца налагао је предњачење 
у борби, јер је тиме мјерен њихов положај у дру-
штву-племену, у селу и у Нахији. Цјелокупно ста-
новништво села било је укључено у одбрану до-
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мовине. Ж е н е и дјевојке доносиле су муницију 
и храну (џебану) износиле из борбе рањенике и 
његовале их. Мајке, сестре и супруге с торбом о 
рамењу стизале су за својим синовима, браћом 
и мужевима на сва бојишта до Бара, Грахова, 
Мораче, а касније на Дрини, Скадру, Богићевици 
и тако даље. 

Прву требачку чету предводио је Иван Голу-
бовић, од Ивана чету је прихватио Раич Голу-
бовић (син Иванов). Касније су је у борбама во-
дили Симо Раичев Раичевић, па Ђоко Милошев 
Васовић. Од Ђока чету је преузео Велимир Бо-
јов Нововић и водио је у ратовима 1912—1916. 
године у састав Требачко шекуларског батаљона 
Горњовасојевичке бригаде. Чета је у свим рато-
вима имала од 150—170 ратника. По казивању 
старих ратника мали је број наших дједова и 
прадједова умирао природном смрћу. Сви су они 
гинули у борбама против Турака и башибозука 
(муслимани из Бихора и Плавогусињске области) 
за слободу своје домовине. 

Према документима прва школа за Трепчу, Тре-
шњево и Марсенића Ри јеку отворена је 1898. го-
дине. Школа је била смјештена у кући Стефана 
Милована Васовића. Први учитељ био је Гавро 
Анђић-Лабовић. Завршио је био само основну 
школу. Касније је школа премјештена у Трешње-
во (Околишта) и на Марсенића Ријеку, да би се 
на кра ју поново нашла у Трепчи гдје се и данас 
налази. 

Послије првог свјетског рата Трепчани су ма-
совно школовали дјецу. Већ 1925. године било је 
16 ђака гимназије из Трепче у Беранама. Они су 
и први вјесници напредних идеја у селу. Гим-
назијалци из Трепче су уз помоћ учитеља Ђукана 
Вулевића основали библиотеку у свом селу. По-
слије годину дана (1926) библиотека је добила 
званичан назив „Народна библиотека Обилић у 
Трепчи". Формиран је и одбор библиотеке. Први 
предсједник је био Павић Миљанов Павићевић. За 
секретара је био изабран Бранко Мирашев Раи-
чевић, а за благајника Милош Божов Миличко-
вић. Трепчани су прихватили оснивање библиоте-
ке и формирање одбора. Врло брзо је растао 
к њ и ж н и и новчани фонд библиотеке. За једну го-
дину било је прикупљено више од 400 књига. Ра -
стао је и број учлањених у библиотеци. Августа 
1926. године у Трепчи је основано омладинско дру-
штво „Васојевић Стево". У оквиру друштва била 
је библиотека и спортски клуб а нешто касније 
основана је дилетантска секција. Друштво је по-
ред прикупљања књига и играња фолклора од 
1927. године давало приредбе по селима среза и у 
Андријевици. 

Друштво „Васојевић Стево" одиграло је вели-
ку улогу у окупљању омладине и уношењу првих 
марксистичких идеја мисли и схватања у Трепчи. 
Преко друштва била је створена повољна клима 
за рад прве организације СКОЈ-а, а касније и 



прве партијске организације. Увођењем шестоја-
нуарске диктатуре, 1929. године, укинуто је дру-
штво „Васојевић Стево". 

Организације К П Ј и СКОЈ-а 

Године 1934. била је образована организација 
СКОЈ-а . Њу су сачињавали: Вука Б. Васовић, Да-
нило М. Ивановић, а прочелник је био Марко Зе-
чевић из села Виницке. Касније није нико при-
ман у СКОЈ (јер је 1936. године расформиран). По-
ново се СКОЈ као организација оформљује 1937. 
године. 

У селу Трешњеву, 1935. године, у присуству 
Бранка Вељића из Берана, формиран је Мјесни 
комитет К П Ј за Андријевицу у саставу: Манојло 
Влаховић (политички секретар), Миладин Вуле-
вић и Милорад Ћулафић . Године 1936. дошло је 
до велике провале у организацији К П Ј Црне Го-
ре. Она је захватила и организацију К П Ј Андри-
јевице. Ухапшени су политички секретар коми-
тета Манојло Влаховић и Миладин Вулевић, а 
Милорад Ћ у л а ф и ћ избјегао је хапшење склонив-
ши се у Београду. Овим хапшењем престала је да 
постоји млада организација К П Ј у Андријевич-
ком срезу. 

Средином 1936. године ПК К П Ј за Црну Гору, 
Боку и Санџак позвао је Михаила Лалића, сту-
дента права, из Трепче у Подгорицу (с њим је 
био и један друг из бившег Беранског среза) и 
повјерио му задатак да створи организацију К П Ј 
у Андриј евичком срезу. Када се вратио из Под • 
горице, Михаило Лалић, оформио је Мјесни коми-
тет К П Ј Андријевице у ко ји су ушли: Војо Б а -
кић, Милета-Цуњо Вулевић и Милорад Ћ у л а -
фић. Политички секретар МК К П Ј за срез Ан-
дријевички био је Михаило Лалић.1) 

Октобра 1936. године у Трепчи је формирана 
прва организација КПЈ . За чланове К П Ј су прим-
љени дотадашњи чланови СКОЈ-а : Вука Б. Ва-
совић, Данило М. Ивановић и Божидар П. Васо-

' ) И з ј а в а М и х а и л а Л а л и ћ а , В у к е В а с о в и ћ а , Д а н и л а И в а -
н о в и ћ а и Б о ж и д а р а В а с о в и ћ а . 

вић. Кра јем јуна 1936. године у партијској орга -
низацији у Пећи примљен је за члана К П Ј Ву-
кашин-Вуле М. Ивановић. Тада је у Требачкој 
ћелији био из Трешњева члан К П Ј Милета-Цу-
њо Вулевић. Кра јем 1936. године Требачка ћелија 
је имала 6 чланова. 

Михаило Т. Лалић и Вукашин М. Ивановић 
били су ванредни студенти Правног факултета у 
Београду. За вријеме школских распуста они су 
долазили у Трепчу. Њиховим доласком оживио би 
рад скојевске и партијске организације, јер су они 
преносили богата искуства с Београдског факулте-
та. Рад и борба чланова К П Ј села одвијала се у 
свакодневном судару с реакцијом која је засту-
пала интересе Ј Р З - е а преко ње влада јућих кру-
гова Краљевине. Врло интензиван и разнолик 
рад одвијао се за вријеме општинских и парла-
ментарних избора. Одвраћани су сељаци да не 
гласају за владину листу и њене кандидате. Ж у ч -
не дискусије вођене су са свештеником Недељком 
Ракочевић председником општине и општинским 
службеницима. 

Партијска ћелија од 1936. године до 1940. ра-
дила је у врло тешким условима. У Трепчи је 
била жандармеријска станица, седиште општине. 
Жандармерија је послије провале у К П Ј Црне 
Горе и у срезу Андријевичком будно пратила 
сваки покрет омладинаца а посебно ђака и сту-
дената. 

Једна од знача јнијих акција изведена је у пла-
нини Јеловици 2. августа 1937. године. У овој ак-
цији учествовали су чланови К П Ј из среза: Б е -
ранског, Андријевичког и Колашинског. Акција је 
припремљена на неколико дана прије сабора 
(2. 8. 1937). Почела је када су чланови К П Ј по-
дигли на руке Светозара П. Бојовића да одржи 
говор, којег је написао политички секретар ко-
митета. Бојовић је том приликом осудио владу 
за убиство Мирка Срзентића. Њега су за врије-
ме говора обезбјеђивали од полиције чланови и 
симпатизери КПЈ . У току говора окупљеном на -
роду на сабору скренула је пажњу велика црвена 
застава истакнута на Бјелилима, која се виорила 
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два сата. Црвену заставу припремили су кому-
нисти села Трепче. Купили су бијело платно (би-
јело ради конспирације) и обојале су га Јелена 
Г. Васовић и Ангелина М. Васовић. Црвену за-
ставу на Бјелилима истакли су Данило М. Ива-
новић, члан К П Ј из Трепче, и Јован Зечевић 
из Виницке. Жандармерија је била немоћна. Није 
успјела никога да ухапси, а жандарми су морали 
да пјешаче два часа уз брдо да би уклонили 
црвену заставу. Ова акција је била врло успје-
шна, јер се одиграла пред великом масом окуп • 
љеном на сабору, и уз помоћ народа. 

Године 1938. за члана К П Ј примљен је Ђор-
ђевић-Ђоко Б о ж а Миличковић, те је тада Трепча 
имала шест чланова КПЈ . Они су окупљали ом-
ладину и припремали је за СКОЈ. У тој при-

премној групи 1938. године били су: Милосав М. 
Лалић, Миливоје С. Нововић, Манојло М. Ново-
вић, Милорад Д. Нововић, Данило В. Васовић, 
Данило П. Нововић и други. Кра јем 1939. године 
и почетком 1940. године готово сви они примљени 
су у СКОЈ. 

Трепчани су на парламентарним изборима 5. 
маја 1935. године гласали за опозицију. На вла-
диној листи Богољуба Јефтића кандидовао се за 
народног посланика Новица Поповић. Из Требачке 
општине (села Трепча, Трешњева и Марсенића 
Ријека), од 323 бирача колико их је изашло на из-
боре 29. Новицу Поповића гласало је само 10. Ако 
анализирамо резултате избора у срезу видимо да 
ниједна општина није дала мање гласова влади-
ној листи од Требачке. 
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На парламентарним изборима 1938. године Но-
вица Поповић се кандидовао на листи Ј Р З - е др 
Милан Стојановића. Резултати гласаша су готово 
исти као и 1935. године с том разликом што је 
у општини Полимској опозиција добила колико 
и владавина Ј Р З - а . 

Посматрајући резултате парламентарних избо-
ра 1935. и 1938. године у Требачкој општини на-
меће се закључак да су села Трепча, Трешњева и 
Марсенића Ри јеке била много прогресивнија од 
других у том кра ју јер су била антирежимски 
настројена. У трешњеву таквом стању доприно-
сили су учитељи, иако су морали да гласају 
владину листу. У Трепчи велику улогу одиграла 
је организација СКОЈ-а и КПЈ . Поред организо-
ваних чланова био је врло велики број симпа-

тизера, који су подржавали комунисте. Ријека 
Марсенића понашала се на изборима као и Трепча. 

Организација СКОЈ-а 1940. године била је ј а -
ка. Тада су чланови СКОЈ-а били: 

Милосав М. Лалић, Душан М. Јочић, Манојло 
М. Нововић, Данило П. Нововић, Данило В. Ва-
совић, Драгиша М. Јочић, Љубо Ђ. Ивановић. 
Милорад Д. Нововић, Ђукин М. Раичевић, Ми-
љан Р. Томовић, Ангелина М. Васовић и Мило-
ван И. Васовић. 

Око организације СКОЈ-а окупљала се врло 
велика група омладинаца, која је позивана на 
излете и сијела, када је припреман програм. То 
су били омладинци које је требало припремити 
за СКОЈ. 
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Милован Р. Васовић, Миомир Н. Васовић, Ми-
ленко М. Ивановић, Јелка Г. Нововић, Душан Љ. 
Нововић, Голуб П. Ивановић, Милутин В. Васо-
вић, Димитрије М. Васовић, Ђорђије М. Васо-
вић, Марко М. Ивановић, Душан Д. Нововић. 

У 1940. години омладина села Трепче била је 
сва под утицајем СКОЈ-а и чланова КПЈ . Сли-
једеће године нису у СКОЈ примљени нови чла-
нови. Тек у 1943. омладинци из горе наведене 
групе примљени су у СКОЈ, али не сви, већ 
један дио, а други 1944. године, о чему ће касније 
бити ријечи. 

Чланови К П Ј села Трепче учествовали су у 
разним акцијама које је спроводила партијска 
организација среза. Организовали су програме на 
саборима по планинама (Злотино Брдо, Б јелези и 
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Јеловица), учествовали су на демонстрацијама у 
Андријевици и Беранама, растурали су летке у 
Трепчи и у Андријевици. Летци су увијек били 
убацивани у зграде, општине и жандармерије, као 
и у куће предсједника општине, дјеловође и оже-
њених жандарма, свештеника Ракочевића и пен-
зионисаних службеника. Трепча је по величини 
мало село. Првог ма ја 1941. године имала је 96 
кућа у којима су жив јела 642 становника (са из-
бјеглицама) у 124 домаћинства. По неписаном Цр-
ногорском мобилизацијском закону Трепча је мог-
ла покренути у борбу од 16—28 година староети 
79 бораца и 36 д јевојака за санитетску службу, 
од 28—55 година старости 95 бораца. Поред овога 
за испомоћ на фронту или за рад у селу могла 
се покренути 36 борца који су били старији од 

Л А Л И Ћ М . М И Л О , к а п е т а н 

И В А Н О В И Ћ М . В У К А Ј Л О , к а п е т а н I М И Л И Ч К О В И Ћ Б . Ђ О Р Ђ И Ј Е , к а п е т а н С Т Е Ф А Н Р . Н О В О В И Ћ , к а п е т а н 
к л а с е I к л а с е 



55 година. Углавном село је могло да да око 200 
бораца. 

Социјални састав Трепчана на дан 1. маја 1941. 
године био је: 

сељака 124 
службеника 17 
студената 7 
шумара 3 
официра 2 
инжињера 1 
ђака гимназије виших раз. 19 
учитеља 10 
активних подофицира 5 
дипл. правника 3 
жандарма 2 
професора 1 

У априлском рату 1941. године учествовало је 
80 одсто обвезника који су по закону имали рат-
ни распоред. Претежно су били мобилисани у 
Зетској дивизији. Капитулација ју је затекла у 
близини Скадра. Она није положила оружје, већ 
се преко Албаније повукла ка Црној Гори. Треп-
чани, као и други борци, враћа јући се кућама, 
понијели су оружје и опрему. Саво Р. Нововић и 
Иван С. Васовић, поред пушака, донијели су и 
по пушкомитраљез „Брно". Трепчани који су били 
у другим јединицама нису могли донијети ору-
ж ј е јер их је окупатор сретао и одузимао им га. 
Вукашин Вуле Ивановић, затекао се у априлском 
рату 1941. године у селу Трепчи. На основу већ 
ранијег става К П Ј „Бранићемо земљу", Мјесни 
комитет К П Ј Андриевице покренуо је акцију 

Р А И Ч Е В И Ћ В . М И Р К О , п о р у ч н и к Р А И Ч Е В И Ћ М . М И Љ А Н , к а п е т а н Р А И Ч Е В И Ћ Д . В У К А Ш И Н , к а п е т а н 

Н О В О В И Ћ М . Б Р А Н К О , к а п е т а н Н О В О В И Ћ . В . Р А Д У Н , п о р у ч н и к Н О В О В И Ћ . Ј . Д Р А Г И Ш А , п о т п о р у ч н и к 



за пријављивање добровољаца за фронт. Мјесни 
комитет дао је налог да се сви чланови К П Ј и 
старији СКОЈ-евци први пријаве као добровољци. 
На овом послу Вукашин Ивановић развио је ши-
року агитацију не само у Трепчи већ и у дру-
гим селима и у Андријевици. Заједно с члано-
вима комитета сачинио је списак добровољаца. Из 
Трепче су се у добровољце јавила 22 борца. 

Припреме за оружану борбу 

Мјесни комитет Андријевице формирао је де-
легацију у којој је био и Вукашин Ивановић. 
Она је са списковима добровољаца 11. априла 
1941. године пошла у команду Армије код ге-
нерала Брашића (команда армије била се повук-
ла у Андријевицу). Међутим, када је генерал Б р а -
шић чуо зашто делегација долази, одбио је да је 
прими. Делегација је сутрадан поново тражила 
пријем али што је била упорнија, официри из 
команде Армије били су дрскији. Запријетили су 
да ће делегацију затворити, јер „ометају рад на 
вођењу рата у критичним часовима по земљи". 
Извјестан број добровољаца пошао је у правцу 
Гусиња, са циљем да ухвати везу са Пљеваљским 
пуком, који је неколико дана пре тога пошао ка 
Албанији. Добровољци су у Гусињу код војне ко-
манде наишли на исти став као и у Андријевици, 
па су се вратили. У Андријевици, добровољци су 
се понудили да организују радну акцију за р а ш -
чишћавање снијега на планини Чакору. Понуда 
је била прихваћена и извјестан број омладинаца 
из горњег дијела среза прихватио се тога посла. 

Капитулација Краљевине Југославије и повла-
чење Пљеваљског пука поражава јуће су д јело-
вали на становништво долине Лима. Трагедију су 
увећавале избјеглице које су данима прелазиле 
преко Чакора и преко Шекулара, долином Лима. 
Протерани колонисти из Метохије кретали су се 
полагано, без икаквих средстава за живот. Мајке 
су вукле гладну, голу и босу дјецу. Призор је 
био врло тежак. Организација К П Ј Среза андри-
јевичког притекла је у помоћ избјеглицама орга-
низујући исхрану на Мурини и на Мосту Бандо 
вића. У овој акцији учествовали су комунисти и 
СКОЈ-евци села Трепче. 

Припреме за устанак 

Од 17. априла до 17. јула 1941. године одржана 
су четири партијска састанка. Основна питања 
састанка била су „Упознавање са политичком си-
туацијом", прикупљање оружја и организовање и 
припрема „Борбених група" („Герилског одреда"). 

Кра јем јуна 1941. године формиран је Герил-
ски одред који су сачињавали: 

Вукашин-Вуле Ивановић, Михаило Лалић, Ву-
ка Васовић, Марјан Војновић, Ђоко Миличковић, 
Батрић Јочић, Милован Васовић, Авро Ивановић, 
Чедо Раичевић, Александар Јочић, Божидар Ва-
совић, Миливоје Нововић, Р у ж а Раичевић, Ду-
шан Раичевић, Данило Ивановић, Милорад Но-
вовић, Милосав Лалић, Манојло Нововић, Миљан 
Томовић, Данило Васовић, Ђукан Раичевић. 

Чланови К П Ј Вукашин Ивановић и Михаило 
Лалић обавили су индивидуалне разговоре с још 
тридесет Трепчана, припремајући их за оружа-
ну борбу. Међу онима који су изјавили да ће у 

одређсној ситуацији ступити у борбу, рачунало 
се на: 

Риста И. Нововића, Ивана С. Васовића, Радо-
вана Р. Јочића, Милију С. Васовића, Вука јла В. 
Петрића, Владимира М. Јочића, Милана М. Но-
вовића, Сава Р. Нововића, Милорада И. Васовића, 
Вуксана М. Нововића, Милутина И. Лалића, Ми-
хаила Л. Нововића, Миливоја Р. Нововића, Ду-
шана Н. Васовића, Милоша Б. Ивановића, Марка 
Д. Нововића, Бранка М. Ивановића, Радомира М. 
Нововића, Милована П. Јочића, Пера М. Раиче-
вића, Акса М. Раичевића, Михаила М. Раичевића, 
Петра Г. Ивановића, Владимира С. Пешића, Дмит-
ра М. Нововића, Вучка Р. Драгичевића, Милету Т. 
Нововића, Милинка М. Нововића, Војислава Н. 
Нововића и Миливоја С. Васовића. 

Поред њих, рачунало се и на млађе СКОЈ-евце, 
који би у одређеној ситуацији могли извршавати 
низ задатака око снабдевања људства. То су до-
лазили у обзир: Душан М. Јочић, Данило П. Но-
вовић, Љубомир Ђ. Ивановић итд. 

Требачка ћелија је била потчињена Општин-
ском бироу, кога су сачињавали: Михаило-Микан 
Вулевић, секретар бироа, Вукашин-Вуле М. Ива-
новић организациони секретар и Р у ж а С. Раиче-
вић, технички секретар. 

Михаило Вулевић, политички секретар бироа, 
пренио је 15. 7. 1941. године директиву МК К П Ј 
за срез Андријевички о почетку оружане борбе. 
Одржан је састанак општинског бироа на Подама 
у Трепчи. Тада је речено да Требачки герилски 
одред треба 15/16 јула да постави засједу на ко-
муникацији Андријевица — Беране. Увече 15/16. 
јула 1941. године одржан је и састанак партијске 
ћелије села Трепче. Чланови К П Ј села упознати 
су с директивом о покретању оружане борбе. Од-
лучено је да се селу на конференцији, саопшти 
да почиње оружана борба, тако да 15. јула 1941. 
године увече ни Герилски одред Трешњева, ни 
Трепче нису били у засједи. 

Шеснаеетог јула 1941. године партијска ћелија 
села Трепче сазвала је збор сељака у засеоку 
Котла. Близу 85 одсто Трепчана дошло је на збор. 
Говорио је Вукашин-Вуле Ивановић и сељани: 
Томо Јочић, Петар Ивановић, Иван Васовић, Ми-
лија Јочић, Михаило Лалић, Војислав Нововић, 
Секула Раичевић. На овом збору било је говора 
о томе како треба и гдје изводити борбена дејства. 
Расправљано је и о материалном обезбеђењу 
(оружје, муниција, храна). Сви Трепчани су се 
изјаснили да треба повести борбу против окупа-
тора. Извјестан број није се слагао да се напади 
врше на Италијане у селу, због репресалије које 
би могле услиједити. Падали су предлози да се 
напади врше у Ругови на Чакору, Трешњевику 
итд. Углавном, село је прихватило борбу противу 
окупатора. Док је још трајао збор, политички се-
кретар Општинског бироа МК К П Ј Михаило Ву-
левић пренио је наређење да 16. јула 1941. године 
увече Требачки одред мора поћи у засједу. Ову 
директиву Богдана Нововића, секретара МК КПЈ , 
Вуле Ивановић није саопштио збору, нити члано-
вима К П Ј већ је заказао збор села за 17. јул 
1941. године ујутру. Михаило Лалић и Вуле Ива-
новић наредили су да се оружје узме из скро-
вишта и расподијели. 

По оружје пошли су у Клине Душан Раиче-
вић, Милован Васовић, Ђукан Раичевић, Мило-
сав Лалић, Марко Ивановић и Бранко Секулић. 



Трепчани у устанку 

Седамнаестог јула 1941. године око 4,00 часа 
донесено је оружје на Селишта и расподијељено 
борцима. На збору су се већ били окупили чла-
нови К П Ј и СКОЈ-а и извјестан број сељана. 
Нико није очекивао да ће се одатле поћи у борбу, 
већ се очекивала конференција села и расправа 
о борби. Нешто послије четири часа чула се ј ака 
борба од села Трешњева. Вуле Ивановић, Осје-
ћа јући одговорност што Требачки одред није по-
шао у засједу, наредио је покрет ка Трешњеву. 
Војиславу Нововићу, активном официру, било је 
несхватљиво да се тако може поћи у борбу, без 
припрема и неког војничког реда и распореда. З а -
тражио је да се село договори шта да се ради. 

Међутим, за то није било времена. Вукашин-Ву-
ле Ивановић позвао је чланове К П Ј и СКОЈ-евце 
да пођу за њим. 

Герилски одред је (до Требачке ријеке трчећи) 
пошао ка Трешњеву одакле се чула борба. У од-
реду су тада били слиједећи борци из Трепче. 

Вукашин-Вуле М. Ивановић, Васовић Б. Вука, 
Васовић П. Божидар, Васовић И. Милован, Васо-
вић В. Данило (са секиром), Васовић М. Димитрије 
(без пушке), Васовић Ђорђије (без пушке), Ива-
новић М. Данило, Ивановић Б. Милош (без пу-
шке), Јочић Л. Барић, Јочић Р. Александар, Ла -
лић Т. Михаило, Миличковић Б. Ђоко, Ново-
вић С. Миливоје, Нововић М. Манојло (без пу-
шке), Нововић Р. Марко, Нововић Д. Милорад, 
Раичевић М. Душан, Раичевић М. Ђукан. 

Р А И Ч Е В И Ћ М . Ђ У К А Н , п о т п у к о в н и к Р А И Ч Е В И Ћ . Г . М И Л О , п о р у ч н и к 
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Кад је Требачки одред стигао на Црвена 
Прла, Трешњевачки одред је већ био ликвидирао 
Италијане и двије коњске запреге које су се кре-
тале ка Беранама. Када је стигао Требачки ге-
рилски одред, било је 13 Трешњеваца. Тада је 
дошао Забрдски герилски одред са 7 бораца (је-
дан је био без пушке1) 

Борци су гласно коментарисали ток борбе та -
ко да су се прцпадници Требачког одреда упозна-

Ј ) Р а д о в а н Л е к и ћ : „ А н д р и ј е в и ч к и с р е з 1941—1944", Ц е -
т и њ е , 1961. н а с т р а н а м а 53, 54. и 55. н е т а ч н о п и ш е о у ч е ш ћ у 
о е л а и б о р а ц а у б о р б и н а Ц р в е н у П р л у . У б о р б и к о д Ц р в е -
к и х Л р л а у ч е с т в о в а л о ј е 1 3 б о р а ц а и з Т р е ш њ е в а , 1 9 б о р а ц а 
и з Т р е п ч е и 7 б о р а ц а и з с е л а З а б р ђ а и т о с а м о у д р у г о Ј 
б о р б и . У п р в о ј б о р б и , у ч е с т в о в а л о ј е с а м о 1 3 б о р а ц а с е л а 
Т р е ш њ е в а . 

ли с дотадашњом борбом Трешњевачког одреда. 
Сва три одреда очекивала су поновни наилазак 
Италијана, комуникацијом од Андријевице ка Б е -
ранама. Да би се Италијани спремно дочекали, 
одвојили су се Вукашин Ивановић, Цуњо Вуле-
вић, Микан Вулевић и Војо Бакић и договори-
ли се о даљем дејству и распореду одреда. Сва 
три одреда су заузела положај изнад цесте од 
Црвених Прла до Малића Потока. Тек што су се 
одреди распоредили наишла је колона Италијана 
(око 30) преко Трешњева. Италијани су настојали 
да преко Цијепаца (Трешњевачки засеок) са сје-
верне стране обухвате одреде, али им то није 
успјело. Почела је борба. Италијани су потучени. 
Извјестан број је заробљен, погинуло их је 14, 
док је 5—6 Италијана покушало да се врати ка 

И В А Н О В И Ђ . Б . М А Р Т И Н , о д б о р н и к ноо В А С О В И Ћ В . Д Р А Г И Ц А , о д б о р н и к 
В А С О В И Ћ . С . М И Л И Ј А , о д б о р н и к Н О О А Ф Ж 
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о д б о р н и к 



И В А Н О В И Ћ Д . Д А Н И Ц А , о д б о р н и к 
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Андријевици, али их је Слатински герилски од-
ред заробио. Тек што је престала борба на Цр-
вена Прла, почела је борба око Андријевице. 

Састав Требачке чете на дан 17. јула 1941. 
године послије борбе на Црвена Прла. 

Командир чете РИСТО НОВОВИЋ 
Командир првог вода ЧЕДО РАИЧЕВИЋ 

Раичевић, Милован Раичевић, Марјан Војиновић, 
Јован Војиновић, Петар Ивановић, Голуб Ивано-
вић, Драгиша Ивановић, Велиша Ивановић, Љу-
бомир Ивановић, Лазо Вучковић, Илија Убипа-
рип, Ђуро Блажевић, Владимир Пећић, Илија 
Кастратовић, Милош Кастратовић, Миомир Ка~ 
стратовић, Миљан Томовић, Голуб Раичевић, Да-
нило В. Раичевић, Милоња Т. Раичевић. 

Данило С. Раичевић, Перута Раичевић, Перо Г. 
Раичевић, Милорад Раичевић, Душан Раичевић, 
Вукман Раичевић, Ђукан Раичевић, Аксо Раиче-
вић, Милић Б. Раичевић, Петар Б. Раичевић, 
Драгић Раичевић, Мија јло Раичевић, Машан Ра -
ичевић, Новица Раичевић, Мирко Раичевић, Пе-
тар Р. Раичевић Драгиша Ш. Раичевић, Радош 

Командир другог вода МАРКО НОВОВИЋ 

Крсто Нововић, Војин Нововић, Стефан Р. Но-
вовић, Мирко Нововић, Милоња Нововић, Дани-
ло Нововић, Илија Нововић, Саво Нововић, Ми-
ливоје С. Нововић, Дмитар Нововић, Милорад Но-
вовић, Станиша Нововић, Пуниша Нововић, Ми-
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ло Нововић, Вуксан Нововић, Стеван Радов, Ра -
дован Радов, Драгиша Нововић, Благоје Нововић, 
Ново Нововић, Вукајло Нововић, Милић Р. Ново-
вић, Новак Нововић, Владо Нововић, Радомир Но-
вовић, Милић Ј. Нововић, Богић М. Нововић, Ду-
шан Л. Нововић, Душан Љ. Нововић, Микосав Но-
вовић, Љубомир Нововић, Милован Нововић, Ми-
лета Нововић, Радуле Нововић. 

Командир тр^ћег вода РАДОВАН Ј О Ч И Ћ 

Душан Јочић, Милорад Јочић, Батрић Јочић, 
Леко Јочић, Радомир Јочић, Милија Јочић, Вла-
до Јочић, Михаило Лалић, Милутин Лалић, Ми-
лутин Лалић, Видак Петровић, Тодор Петрић, 
Вукајло Петрић, Благоје Петрић, Новица Петрић, 
Милутин Драгићевић, Вучко Драгићевић, Милић 
Петрић, Драгиша Јочић, Мираш Јочић, Михаило 
Ивановић, Ђорђије Секуловић, Мирко Јочић, Бо-
жина Нововић, Милинко Нововић, Ђорђије Ми-
личковић, Милић Лалић, Крсто Лалевић, Мило-
ван Јочић, Манојло Јована Фатића, Миљан Јочић, 
Радисав Јочић. 

Командир четвртог вода ИВАН ВАСОВИЋ 

Милија Васовић, Вукајло Васовић, Вељко Ва-
совић, Новица Васовић, Душан Васовић, Васо Ва-
совић, Данило Васовић, Вуксан Васовић, Мило 
Васовић, Светислав Васовић, Миливоје Васовић, 
Љубо Васовић, Милорад Васовић, Милован Васо-
вић, Милосав Васовић, Крсто Васовић, Драго Ва-
совић, Јован Васовић, Миличко Васовић, Вука Ва-
совић, Миомир Васовић, Милета Васовић, Андри-
ја Перовић, Петар Брновић, Радуле Јовановић, 
Милан Ивановић, Милош Ивановић, Данило Ива-
новић, Вучко Ивановић, Милић Ивановић, Авро 
Ивановић, Мартин Ивановић, Вукашин Ивановић, 
Божидар Васовић, Драгољуб Васовић. 

Санитетско одељење 

Михаило Нововић, санитет, Миливоје Нововић, 
помоћник, Милосав Лалић санитет. 

За устанак јула 1941. године формирана је чета 
од 146 бораца, од тога је у борбу пошло 76, да 
би се касније та ј број повећао на 102 борца. У 
односу на број, организацију, одговорност и дисци-
плину, то је било импозантно учешће Трепчана 
у устанку. Касније та ј број је опадао да би сеп-
тембра 1942. године био сведен на легални рад 
неколико припадника НОП. 

Пад Андријевице, око 11 часова, изазвао Је 
одушевљење Трепчана. Страх код старијих људи 
од репресалије одједном је ишчезао. Схваћено 
је да се не ради „о дечијим усијаним главама", 
већ о масовном устанку народа. Вукашин Ивано-
вић је послије формирања чете одржао говор. 
Истакао је добро држање младих бораца на Црве-
ним Прлима. 

Организација народне власти 

Седамнаестог јула увече партијска ћелија се-
ла Трепче одржала је састанак у основној школи. 
Састанку је присуствовао секретар МК К П Ј Бог-
дан Нововић, који је поставио задатке: 

1. Да Требачка чета поседне положај на Јабуци 
(бившој Црногорско-Турској граници) и онемогу-
ћи евентуални продор Италијана из Берана ка 
Андријевици. 

2. Да се за сиромашно становништво, избјегли-
це и за Требачку чету преузму намирнице из ма-
гацина у Андријевици. 

3. Да комунисти буду будни и не дозволе не-
пријатељу да ровари, 

4. Да се успостави власт у селу — одбор. 
5. Да се изаберу виђенији старији људи и упу-

те у Андријевицу ради успостављања власти у 
срезу. 

За овај пети задатак речено је да ће 18. јула 
бити наређено колико ће се сељана села Трепче 
упутити у Андријевицу. 

Требачка чета је послије подне 17. јула 1941. 
године заузела положај на бившој црногорско-тре-
бачкој граници да би спријечила евентуалан про-
дор Италијана из Берана. Сутрадан је из Андри-
јевице шофер Милош Јефтовић камионом Бран-
ка Пановића дотјерао намирнице за село Трепчу. 
Дио је издијељен избјеглицама које су становале 
у згради основне школе и сиромашним сељацима 
Трепче, а остале намирнице остављене за исхрану 
чете. 

Народ Трепче се 18. јула поново искупио код 
општинске зграде. Свако је желео да види шта 
се ради и да чује новости. Користећи скуп се-
љана, Вукашин Ивановић се обратио Трепчани-
ма краћим говором, саопштавајући им вести о 
борбама за Беране, а на кра ју је предложио се-
оски одбор и то: за председника одбора Мила 
Ивановића, ратника из 1912. године и првог свет-
ског рата, водника црногорске војске, носиоца 
златне медаље Обилић, за чланове: Радоша Ва-
совића, Б о ж а Нововића, Радована Јоцића, Вука ј -
ла Петрића и Ружу Раичевић. Трепчани су при-
хватили предлог. Од свих изабраних једино је 
Ружа Раичевић била члан КПЈ . Она је за чита-
во вријеме устанка радила као одборник. Одбор 
је засиједао у току устанка. Основна задаћа била 
му је припремање и одашиљање намирница на 
фронт Требачкој чети. Поред Р у ж е Раичевић на 
своју руку при одбору је остао Марјан Војино-
вић, члан КПЈ. Велику помоћ одбору пружили су 
омладинци села (Димитрије Васовић, Ђорђије Ва-
совић, Милован Нововић, Данило Нововић, Ми-
љенко Ивановић, Љубо Ивановић). Они су одла 
зили у планину дотјеривали стоку за клање, до-
носили сир, млијеко и друге потребе из села и са 
планине. 

Осамнаестог јула 1941. године МК К П Ј за ан-
дријевички срез наредио је да људство Трепче 
преузме два топа и пође у помоћ беранским 
устаницима. Вукашин Ивановић пошао је с ка -
мионом за Андријевицу с Милом Нововића, ре-
зервним артиљеријским наредником и Радомиром 
Нововићем. Када је камион с топовима стигао из 
Андријевице на Трепчу, у камион су ушли Вука 
Васовић (с пушкомитраљезом Сава Нововића), Са-
во Нововић, Иван Васовић, Димитрије Васовић, 
Ђорђије Васовић и Аксо Раичевић. На Виницкој 
у камион је ушао и Благоје Нововић. Камион с 
људством и топовима дошао је до мостова на Б и -
стрици, али они су били запаљени. Ту су с ка -
миона сишли Вука Васовић, Благоје Нововић, 
Радомир Нововић и Саво Нововић и продужили 
пјешке за Беране. Камион се са осталим људ-
ством и топовима вратио ка Градинском Пољу да 
би поред цркве на Бучу прешао Бистрицу и пре-
ко Пешаца и Овсине стигао до Беранског гроб-
ља. Топовима је руковао и гађао Мило Нововић. 
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Група Трепчана која је сишла код мостова на 
Бистрици одмах се сукобила с два Италијанска 
мотоциклиста. Вука Васовић и Милета Нововић 
убили су једног мотоциклисту, а другог ранили. 
Њега је дотукао Радомир Нововић. Послије под-
не 18. јула пошла је из Трепче група од 30 бора-
ца за Беране. Углавном у борби за ослобођење 
Берана учествовало је 40 Трепчана и Мило Но-
вовић с топовима. 

Деветнаестог јула 1941. године Вукашин Ива-
новић повео је на Андријевицу делегате за среску 
конференцију: Милосава Васовића, Ивана Васо-
вића, Батрића Јоцића, Владимира и Р у ж у Раи-
чевић и Б о ж а Нововића. Они су присуствовали 
среској конференцији за избор Среског национал-
ног ослободилачког одбора. Из села Трепче у Сре-
ски национално-ослободилачки одбор изабрани су 
Милосав Васовић, професор и Иван Васовић, зем-
љорадник. (Био је предложен Владимир Раиче-
вић — учитељ, али он се колебао и предложио 
је Милосава Васовића). 

На фронт према Плаву и Руговој 

Двадесетог јула 1941. године команда из Ан-
дријевице наредила је да се Требачка чета ка -
мионом хитно пребаци ка Плаву, јер су квислин-
зи са територије Плава, Гусиња и Косова (вул-
нетари и балисти) под руководством Риза Феро-
вића, били потисли наше снаге од моста на Лиму 
до Пепића Потока (бивша Црногорско-Турска гра-
ница). Чета је у три туре пребачена камионом до 
Мурине. Дио људства чете добио је пушке у Ан-
дријевици, као и мали минобацач од 50 мм. Овим 
минобацачем руковао је Александар Р. Јочић. 
Владимир М. Јочић, активни поручник, дотјерао 
је 20. јула на Мурину камионом батерију од два 
брдска топа од 75 мм. Он је био командир бате-
рије. У току 20. јула пристизале су на Мурину 
чете из других села бившег среза андријевичког. 
Дошла је у помоћ и чета бораца из Лијеве Ри-
јеке. 

Двадесетпрвог јула 1941. године Требачка чета 
пошла је у напад у правцу комуникације Мури-
на — Плав. Десно и лијево (на десној обали Ли-
ма) биле су и друге чете. Врло брзо је сломљен 
отпор непријатеља. Требачка чета заузела је по-
л о ж а ј на лијевој обали Лима изнад Брезојевич-
ке цркве. Даљи покрет на овом дијелу фронта је 
обустављен. Очекивало се да ће устаничке једи-
нице од Чакора преко Јечмишта и Челик града 
напасти и заузети Плав. 

Двадесеттрећег јула 1941. године на Требачки 
фронт стигла је група муслимана, а међу њима и 
Филип Цемовић. Ову групу пратио је вод бо-
раца из бившег Беранског среза на челу с Мит-
ром Букумиром и Вуком Тришићем.3) Задатак гру-
пе муслимана с Филипом Цемовићем био је да на 
неки начин дођу у додир с муслиманима Плава, 
како би се обуставиле борбе. Када је та група 
стигла на фронт, тражила је добровољца да по-
несе писмо преко фронта у Плав. Јавио се Саво 
Нововић. Ставио је бијелу марамицу на штап и 
путем од Брезојевачке цркве пошао ка Плаву. 
На мосту су га срели непријатељски војници, узе-
ли писмо а Саво Нововић се вратио. Одговор на 
писмо није примљен, јер су у Плаву били Ита-
лијани. Двадесетчетвртог јула група муслимана из 
Берана, у пратњи својих вођа вратила се нео-
бављена посла. Истог дана Требачка чета напала 
је на Новишиће и потиснула муслимане ка Че-
ликграду. Ново Ј. Нововић запалио је џамију 
у Новишићима (чиме је нанешена велика поли-
тичка штета). С Трепчанима су се налазили и 
Слатињани. 

Када се узме у обзир цјелокупна ондашња си-
туација, организација и формација јединица, дис-
циплина итд. из Требачке чете није било дезерте-
ра с фронта. Било је замене (отац да замењује си-
на и обратно) ради обављања пољских'радова, али 

3 ) С а в о Ј о к с и м о в и ћ : „ П л и м е и о с е к е " , И в а н г р а д 1971. н а 
с т р . 73. н е т а ч н о н а в о д и п о д а т к е д а ј е и з Б е р а н а х и т н о у п у -
ћ е н а ј е д н а ч е т а у п о м о ћ б о р ц и м а к о д П л а в а . 



те су замене вршене са одобрешем командира чете. 
Вукашин Ивановић уживао је велики ауторитет 
у Трепчи те је кад је требало и оштро иступао, 
а са друге стране многобројне и јаке биле су пар-
тијска и скојевска организација. С Мокре чете 
се повукла у Трепчу организовано, док су се дру-
ге јединице после наређења о повлачењу распа-
дале. За Трепчу и Требачку чету треба нагла-
сити и то да се ни у селу ни у јединици нису 
јављали непријатељски елементи. Владала је при-
лично добра дисциплина, постојала храброст и 
упорност да се истраје у борби. Поред масовног 
учешћа 'Грепчана у борби била је добро органи-
зована и исхрана чете на положају. Сељаци су 
на захтев одбора давали стоку за клање. Није 
било случајева да је неко негодовао због рекви-
зиције. Свакодневно је вршен дотур. Оваквом 
стању има се захвалити и то што су већ 18. јула 
Ђукан и Душан Раичевић успоставили телефонску 
везу с Андријевицом, а касније са Шекуларом. 
Од Андријевице до Брезовице (на фронту) по-
стојала је такође телефонска веза. 

Трепча послије устанка 

По наређењу команде из Андријевице еваку-
исано је 2000 килограма животних намирница 
(брашна, макарона, пасуља и шећера) за Треп-
чу. Те намирнице биле су намјењене за потребе 
Герилског одреда. Намирнице до Трепче биле су 
пребачене камионом, а ' из Трепче ка Јеловици 
коњским товарима. За ту сврху мобилисано је 
десет коња. Из јеловичког катуна требало је на-
мирнице сакрити у пећине. То је било тешко, јер 
толико намирница није могло да буде пребачено, 
а да то остане тајна за Трепчане. 

Са Требачким одредом у Јеловицу су се по-
вукли Плављани: Ђуро Лончаревић, Бећо Башић, 
Милорад Башић, Јусуф Реџепагић, Ба јрам Ме-
товић и Ајро Шахмановић. Они су за исхрану ко-
ристили евакуисане намирнице. Храну су им при-
премале Милена Ивановић и Милена Васовић. 

Док су Трепчани били дисциплиновани и мир-
ни у току борбе, послије повлачења с положаја 
и окупације слободне територије од стране каз -
нене експедиције, реакција је одмах дигла главу. 
Почеле су да круже клевете и л а ж и против чла-
нова К П Ј и СКОЈ-а . Казнена експедиција је 9. 
августа запалила двије куће у Трепчи Вукашина 
Вула Ивановића и удовице Дмитра Васовића ум-
јесто куће Вуке Васовића. То је био знак да Треп-
чани нијесу били пред војницима Италијанске 
казнене експедиције већ неки из других села, који 
нијесу знали која је кућа Вуке Васовића. 

Клевете су на јприје почеле поводом животних 
намирница. „Комунисти једу шећер и ситу", „не 
дијеле је сиротињи". „Борили су се за шећер" итд. 
У почетку је било тешко стићи до извора таквих 
клевета. 

У шуму су се по директиви повукли чланови 
К П Ј и СКОЈ-а . Пред првим таласом Италијанске 
експедиције повукао се у збјегове и народ. Ме-
ђутим кроз три-четири дана пошто се видело да 
Италијани „не убија ју све редом" народ се вратио 
на своја огњишта. 

Италијанска пропаганда коју је против кому-
ниста, подржала реакција уперила је своју ош-
трицу на предају оружја . Агитацију је почео 
предсједник општине Крсто Ракетић преко кмето-
ва села. Старјешина села Трепче био је Вука ј -
ло Петрић. Он се тога није прихватио својом 
вољом, већ по наговору сељана и Вукашина Ива-
новића, члана КПЈ . Преко њега се знало шта 
захтијева ју Италијани а шта предсједник општи-
не Ракетић и реакција села Трепче. У Трепчи 
је предато 12 пушака, претежно старије произ-
водње (аустријске, француске и италијанске). Од 
чланова К П Ј и СКОЈ-а нико није предао оружје. 

Притисак је био да се предају пушке „за спас 
села". „Уколико се не предају пушке запалиће 
све". „Зашто да због два килограма гвожђа стра-
да село" итд. Народ је издржао овај притисак. 

Кра јем августа јаке италијанске снаге пошле 
су из Колашина преко Јеловице за Беране. Том 
приликом поред осталих катуна запалили су у 
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Јеловици стогове сијена, колибе и све што су на-
шли у катунима. Требачки герилски одред био је 
тога дана на Бјелези. Ни један одред из кола-
шинског, андријевичког и беранског среза није по-
кушао да спријечи паљевину катуна, или да бар 
отвори борбу. Недостатак борбеног искуства и ини-
цијативе омогућили су да Италијани несметано 
вршљају по планини. Таква прилика више им се 
у току рата 1941—1943. године није указала. Па-
љевине стогова сијена и колиба појачало је кам-
пању против комуниста. Умјесто да за паљеви-
ну окривљују Италијане, јер су тиме били до-
вели у питање прехрану стоке у зимске дане, 
реакција окривљује комунисте што су покренули 
устанак. 

Двадесетог августа 1941. године партијска ће-
лија села Трепче одржала је састанак коме је при-
суствовао и члан МК К П Ј за срез андријевички. 
Иа дневном реду била су два питања: анализа 
рада у устанКу и даљи задаци комуниста. 

По првој тачки реферат је поднио Вукашин 
Вуле Ивановић, Анализирао је ток припреме за 
оружану борбу и борбена дејства у току устан-
ка. Највише је говорио о раду и понашању чла-
нова К П Ј села. Оштро је напао држање Марјана 
Војиновића и Душана Раичевића у току устанка 
и предложио их је за искључење из чланства.4) 

Марјан Војиновић, да би се одбранио, цинички 
је напао Вукашина-Вула Ивановића, истичући му 
„политичке грешке" које је учинио приликом 
говора, као и однос према људима. 

На партијском састанку одлучено је да се из 
чланства К П Ј искључе Марјан Војиновић и Ду-
шан Раичевић. Укором због неактивности после 
устанка кажњена су још два члана КПЈ-у . 

4 ) М а р ј а н В о ј и н о в и ћ ј е ј у л а 1941. с а м о в о љ н о о с т а о д а р а -
д и п р и с е о с к о м о д б о р у с е л а Т р е п ч е . Т р и п у т а м у ј е н а р е -
ђ и в а н о д а д о ђ е н а ф р о н т , а л и о н с е о г л у ш и о н а т а н а р е -
ћ е њ а . И с к љ у ч е н ј е з б о г к у к а в и ч л у к а . П о г и н у о ј е к а о ч е т -
н и к н а У л о ж е в и н и 24. а п р и л а 1944. г о д и н е . 

Д у ш а н Р а и ч е в и ћ ј е п о г и н у о к а о к о м е с а р п а р т и з а н с к е ч е -
т е 8 . м а Ј а 1941. г о д и н е . 

Овај састанак имао је веома тешке последице 
за даљи развој и јачање НОП-а, јер послије са-
станка Марјан Војиновић окупио је групу ом-
ладинаца и харангирао против чланова К П Ј и 
тиме разбијао јединство села. Углавном посто је 
загрижени непријатељ НОП-а. 

Одмах послије састанка наступило је тешко 
стање у основној организацији К П Ј и СКОЈ-а. 
Водиле су се дискусије и трошиле снаге чланова 
К П Ј и СКОЈ-а око грешака појединаца, умјесто 
да се све усмјерило на јачање и развијање НОП-а. 
Овакву ситуацију изазвао је Марјан Војиновић 
с групом окупљеном с циљем да се разбије пар-
тијска орг.анизација и НОП у Трепчи. 

У периоду послије устанка народ је био за-
плашен репресалијама непријатеља и пропаган-
дом реакције. Тада, умјесто охрабрења и помоћи 
од стране комуниста, био је препуштен на милост 
и не милост непријатељској пропаганди, јер су 
чланови К П Ј и СКОЈ-а били у планини. 

Тринаестог септембра 1941. године у Рупама 
Трешњевачким, одржана је Среска партијска кон-
ференција. Она је дала оцјену устаника и рада 
партијских ћелија. Оцјене су биле врло оштре и 
нереалне у односу на рад и понашање чланова 
КПЈ, јер су то биле прве борбе и тек се стицало 
борбено искуство. Конференција је изабрала но-
ви МК. 

Септембра 1941. године МК је повјерио Ђуру 
Лончаревићу, члану МК, да ради на оздрављењу 
партијске ћелије у селу Трепчи, јер је он припа-
дао овој ћелији (био је избјеглица из Плава). 
Међутим, он није могао да среди прилике у Треп-
чи. МК К П Ј је онда дао налог да се ћелија 
распусти и формира нова, од „здравих елеме-
ната". Послије распуштања формирана је нова 
ћелија од следећих ч л а н о в а ' К П Ј : Михаила Т. 
Лалића, Вуке Б. Васовића, Данила М. Ивановића, 
Батрића Л. Јочића, Р у ж е С. Раичевић и Ђуро 
Лончаревића а у септембру је у ову ћелију дошла 
и Јелена Г. Васовић из Беранског среза (као члан 
КПЈ). Остали су изостављени. 
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Искључење Вукашина-Вула Ивановића одра-
зило се у селу не само на рад ћелије, већ и на 
даље јачање НОП-а. Он је уживао неподијељени 
ауторитет у селу па и у Срезу. 

Новембра 1941. за чланове К П Ј примљени су 
Вуко 3. Нововић и Миливоје С. Нововић. С Це-
тиња дошао је Вукадин-Кадо Нововић, као члан 
КПЈ. Укинута је кандидатура за члана К П Ј Чеду 
М. Раичевића. Милован И. Васовић је и даље 
остао кандидат за члана. 

Средином октобра 1941. године Р у ж а С. Раи-
чевић и Батрић-Бањо Л. Јочић пошли су за Ме-
тохију. Ружа С. Раичевић је остала тамо на раду 
а Батрић Л. Јочић се вратио послије 15 дана. Ор-
ганизација СКОЈ-а остала је иста у селу с тим 
што је искључен један члан због групашења с 
Марјаном Војиновићем. 

Јачање НОП у Трепчи 

Средином октобра 1941. године формиран је 
Требачки партизански одред. Прије тога стизале 
су директиве да се у срезу формира Горњовасо-
јевичка бригада по староцрногорској формацији, 
Требало је сачинити спискове Требачко-Шекулар-
ског партизанског батаљона па је све то отпало, 
и на крају, 11. новембра 1941. године формиран 
је Комски партизански одред. Одмах затим фор-
миран је и Андријевички партизански батаљон од 
четири чете. Партизани Трепче били су у саста-
ву првог вода Краљско-Требачке партизанске че-
те, заједно с партизанима Трешњева. Командир 
вода био је Вуко 3. Нововић. Од партизана Треп-
че у воду су били: Вукашин-Вуле М. Ивановић, 
Данило М. Ивановић, Михаило Т. Лалић, Мили-
воје С. Нововић, Милорад Д. Нововић, Стефан 
Рад. Нововић, Батрић Л. Јочић, Вука Б. Васовић, 
Божидар П. Васовић, Милован И. Васовић и Је -
лена Г. Васовић. 

Рачунало се још на извјестан број бораца који 
су били привржени НОП-у. Неки од њих су ка-
сније заиста учествовали у акцијама и то: Саво 
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Р. Нововић, Дмитар М. Нововић, Радован Р. Но-
вовић, Вуксан М. Нововић, Данило П. Нововић, 
Авро М. Ивановић, Милош Б. Ивановић, Мило-
ван П. Јочић, Данило В. Васовић и Ђоко Б. Ми-
лишковић. Вукадин-Кадо Д. Нововић био је осло-
бођен обавеза, јер је био без ноге. 

Кра јем 1941. године партизани села Трепче 
имали су утицаја и могли су рачунати на помои 
и подршку код слиједећих домаћинстава у Трепчи: 

Милије С. Васовића, Васа М. Васовића, Ивана 
С. Васовића, Миличка 3. Васовића, Љуба С. Ва~ 
совића, Миливоја С. Васовића, Велике Б. Васо-
вића, Станице П. Васовића, Јелене Г. Васовића, 
Драгише Ј. Нововића, Нова Ј. Нововића, Марка Р. 
Нововића, Б о ж а Р. Нововића, Милете Т. Ново-
вића, Војислава Н. Нововића, Лекса Ј. Нововића, 
Милића Ј. Нововића, Павла Л. Нововића, Сава 
Р. Нововића, Јова Ћ. Нововића, Дмитра Н. Ново-
вића, Вука 3. Нововића, Вуксана М. Нововића. 
Мила М. Нововића, Станиша Р. Нововића, Радо-
вана Р. Нововића, Милована П. Јочића, Радована 
Р. Јочића, Лакић Н. Јочића, Јаглике Т. Лалића, 
Милутина М. Лалића, Миле М. Ивановића, Ми-
љана М. Ивановића, Мартина Б. Ивановића, Ми -
лоша Б. Ивановића, Миће М. Ивановића, Вука јла 
В. Петрића, Божа Д. Миличковића, Војислава Р. 
Војиновића, Драгутина В. Драгићевића, Вучка Р. 
Драгићевића, Вука А. Драгићевића, Машана Л. 
Раичевића, Милутина Л. Раичевића. 

У том периоду у Трепчи су била 142. дома-
ћинстава. Од 17. јула до кра ј а 1941. године битно 
се измијенила ситуација и то на горе по НОП 
У устанку је сва Трепча учествовала, а сад ни 
половина домаћинстава није везана за НОП. Ме-
ђутим, било је појединаца из домаћинстава (оних 
што нису била привржена НОП-у) који су остали 
везани за Покрет и то: 

Вла јко Ђ. Пешић, Миомир Н. Васовић, Душан 
Л. Нововић, Душан Љ. Нововић, Љубо Ђ. Ивано-
вић, Голуб П. Ивановић, Ангелина М. Васовић, 
Перо М. Раичевић, Саво Д. Петрић, Душан М. 
Јочић, Драгиша М. Јочић, Јела М. Нововић ч 
Крстина И. Нововић. 

И В А Н О В И Ћ П . Д А Н И Ц А , о д б о р н и к 
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Почетком 1942. године политичка ситуација V 
срезу се из основа измијенила па и у Трепчи. 
Велики број домаћинстава (који сам навео, а и 
појединаца) под притиском четничког терора паси-
визира се. Ова домаћинства нијесу напуштала 
НОП, јер средином 1943. године поново су уз По-
крет, а велики број је и у НОБ и у јединица-
ма НОВ. 

Борбене акције партизана Трепче 

Кра ј ем септембра 1941. године партизани села 
Трепче запалили су општинску архиву (општина 
је била код основне школе). Послије ове акциЈе 
општина је пребачена у кућу Миљана Вукићеви-
ћа у Трепчи. Почетком октобра исте године пре-
сечене су телефонске везе на релацији Андрије-
вица — Беране код Лукина Вира. 

Негдје средином октобра партизани Трепче за -
једно с партизанима села Трешњева, поново су 
запалили општинску архиву. Трепчани су с д је-
лом Трешњеваца били на обезбеђењу а у општи-
ни су упали Трешњевци (Брајо Вулевић, Душаг 
Машовић и Ђуро Лончаревић). 

Средином новембра 1941. године три пута су 
партизани Трепче били у акцијама на Трешње-
вику у саставу Краљско-Требачке чете. 

У другој половини новембра- 1941. године, вр-
шене се припреме за одлазак бораца у борбу за 
ослобођење Пљеваља. МК К П Ј за срез Андрије-
вички, у заједници са секретаром ћелије, одредио 
је борце за ту акцију. По тој директиви, за Пљев-
ља су пошли: Вукашин-Вуле Ивановић, Вуко 3. 
Нововић, Вука Васовић, Батрић Јочић, Миливоје 
С. Нововић и Милорад Нововић. Вуко 3. Нововић 
је био одређен за замјеника команданта Комског 
батаљона. На Пљевљима је храбро погинуо Бат -
рић Л. Јочић, радник из села Трепче. Његова 
смрт је погодила припаднике НОП-а јер је био 
узоран и храбар комуниста. 

Послије пљеваљске битке, партизани Трепче су 
у саставу Краљско-Требачке чете извршили пет 

В А С О В И Ћ . Ј . Р А Д О Ш , о д б о р н и к 
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акција. Три акције биле су изведене на Трешње -
вику, а једна у Краље, пета самостлано у селу 
Ријеци Марсенића. У јануару 1942. године Требач-
ки партизани су извели и једну акцију код К р ш а 
у атару села Трепче (решење комуникација). 

У овим акцијама учествовали су следећи 
борци: Михаило Т. Лалић, Вуко Нововић, Вуле 
Ивановић, Миливоје С. Нововић, Данило Ивано-
вић, Милован Васовић, Божидар Васовић, Вука 
Васовић, Милорад Д. Нововић. Борци села Трепче 
били су наоружани пушкама а у саставу одјеље-
ња имали су пушкомитраљез.5) 

Двадесетог децембра 1941. године четничка гру-
па Војновића (поручник Владимир Јочић, подна-
редник Александар Р. Јочић, студент права Чедо 
М. Раичевић и други) успјела је да разбије ом-
ладинско сијело у кући Драгића Раичевића. На 
интервенцију партизана наоружана група се заба-
рикадирала у кући Милије Јочића. Партизани села 
Трепче опколили су је циљем да је ликвидира-
ју. Међутим, пошто је кућа држана у опсади дан 
и ноћ, на интервенцију присталица и симпати-
зера НОП-а (Мила и Миљана Ивановића, Радо-
вана Јочића, Секула Раичевића, Вука јла Петрића, 
Риста Нововића и других) скинута је опсада и 
групи је било дозвољено да изађе из куће Ми-
лије Јочића и да се врати својим кућама. Овакав 
став попустљивости и неодговорности је одраз ста-
ња какво је владало у читавом срезу, о чему ће 
даље бити ријечи. 

Петог јануара 1942. године увече стигла је у 
Трепчу група Љуба Минића (5 четника) из Ко-
лашина. Она је б јежећи од колашинских парти-
зана преко Слатине, Забрђа и Трешњева Заноћила 
у Трепчи у кући Михаила Васовића.6) 

5 ) С а в о Н о в о в и ћ д о н и о ј е п у ш к о м и т р а љ е з и з а п р и л с к о г 
р а т а 1941. г о д и н е и у у с т а н к у г а ј е д а о В у к и В а с о в и ћ у . Т а ј 
п у ш к о м и т р а љ е з посли.јо б о р б е н а Н љ е в љ и м а В у к а ј е п р е -
д а о М и р к у Н о в о в и ћ у к о ј и ј е б и о у т р е ћ о ј ч е т и I б а т а љ о н а 
П р в е п р о л е т е р с к е б р и г а д е . К а с н и ј е ј е п р е д а т Л е к у М а р ј а -
н о в и ћ у . П о с л и ј е П љ е в а љ с к е б и т к е Т р е б а ч к и в о д ј е д о б и о 
п у ш к о м и т р а љ е з о д И в а н а В а с о в и ћ а . 

' ) У к у ћ и М и х а и л а В а с о в и ћ а б и л о ј е ч е т р н а е с т о р о д е ц е . 

И В А Н О В И Ћ . М . М И Л Е , п р е д с е д н и к 
с е о с к о г Н О О 
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Вијест да су непознати, наоружани људи стигли 
у село, брзо је окупила партизане Трепче око 
куће Михаила Васовића (налази се уз друм Ан-
дриј евица—Беране). 

Дошло је до колебања. Да ли да се нападна 
на кућу, или не? Основни разлог због чега се 
одустало од напада био је што се у њој нала-
зило четрнаесторо дјеце поред четири одрасле 
особе. Одлучено је да се постави засједа групи 
Љуба Минића, јер је она ишла ка Павлу Ђури-
шићу у Заостро. Засједа је читаву ноћ чекала 
Љуба Минића у леду и снијегу код К р ш а али 
је он био обавијештен па је са четничком дру-
жином прегазио Лим и избјегао засједу. 

Четрнаестог јануара 1942. године, партизани 
Трепче у саставу Краљско-Требачке партизанске 
чете учествовали су у разбијању четничког збо-
ра у селу Краље. У тој акцији био је и секретар 
МК К П Ј Среза андријевичког Бранко Делетић, 
организациони секретар Б а ј о Јо јић и други. На 
збор су били дошли ненаоружани официри и по-
дофицири с територије Среза андријевичког, да 
би примили на потпис наредбу Драже Михаило-
вића и Ђорђије Лашића о формирању Андрије-
вичке четничке бригаде. За обезбеђење је била 
упућена четничка чета Љеворечког четничког ба-
таљона. 

Краљско-Требачка партизанска чета опколила 
је село Краље, а у међувремену Љеворечка чет-
ничка чета повукла се ка Краљским Барама. Офи-
цири и подофицири појединачно и у мањим гру-
пама напуштали су село и одлазили ка Барута-
ни. Ми смо тада мислили да смо разбили збор. 
Међутим, док су Вуксан Бакић и Милутин Је -
лић водили преговоре с члановима МК К П Ј Ан-
дријевице, дотле су официри и подофицири у 
Барутани примили на потпис наредбу Драже Ми-
хаиловића и Ђорђа Лашића о формирању Ан-
дријевичке четничке бригаде. 

Ситуација за НОП у срезу Беранском и Ан-
дријевичком погоршавала се. Четници су фебру-
ара 1942. године имали пуну контролу над Беран-

Ј О Ч И Ћ Р . Р А Д О В А Н , о д б о о н и к с е о с к о г 
Н О О 

ским, а после формирања андријевичке четничке 
бригаде постепено преузимају иницијативу и у 
Андријевичком срезу. У то време на Матешеву 
се налазило 800 партизана („Одред Радомир Мит-
ровић") под командом Б а ј а Секулића и Сава Б р -
ковића. Ми смо свакодневно очекивали да ово 
људство пређе преко Трешњевика и помогне нам 
у рашчишћавању ситуације у бившим срезови-
ма Андријевичком и Беранском. Покушај парти-
занског одреда „Радомир Митровић" да пређе пре-
ко Трешњевика у два маха су осујетили Љево-
речки батаљон, четници из Колашинских Бара 
и милиција Ђока Рачића. Процене четника су 
биле да партизанске снаге с обзиром на број бо-
раца, могу продријети ка долини Лима, па су за -
то тражили помоћ од Павла Ђуришића, који је 
у том периоду већ располагао снагама од 2000 
наоружаних четника у Беранском срезу. 

Седамнаестог фебруара 1942. године Вукашин-
-Вуле Миће Ивановића, у разговору са сељанима 
у кући Микете М. Раичевића, нехотично је пову-
као за обарач пушке и убио се. У кући М. Раиче-
вића с њим био је његов брат Милић-Бранко Ива-
новић. Вијест о смрти Вула Ивановића потресла 
је све не само сељане Трепче, него је болно од-
јекнула у низу других села. На из јави саучешћа 
била су сва домаћинства Трепче, без обзира на 
политичку опредјељеност (тада је већ било чет-
ника у Трепчи). Сахрани Вулевој присуствовала 
је Краљско-Требачка чета (један део чете обез-
бјеђивао је сахрану). У име К П Ј од покојног Вула 
опростио се члан МК К П Ј Вељко Мартиновић, а 
у име СКОЈ-а Милован Васовић. 

По наређењу штаба Андритевичког партизан-
ског батаљона, 19. фебруара 1942. године Краљско-
-Требачка паотизанска чета посела је положај на 
Лиси—Рудо Брдо, у близини Трешњевика. У на-
редби је стајало да ће лијево од Краљско-Тре-
бачке чете, на Трешњевику посјести положај Ан-
дријевички партизански батаљон (с Полимском 
четом и четом Коњушко-Цецунском), с циљем да 



' ) Ј е д а н ј е и с к љ у ч е н , ј е р ј е с а м о в о љ н о н а п у с т и о ч е т у и 
п о ш а о к у ћ и . Д р у г и ј е н е п р а в и л н о и с к љ у ч е н , ј е р н и ј е б и о 
н а п у с т и о ч е т у , в е ћ ј е и з с е л а П о д б и ш ћ а п о ш а о н а М о ј к о -
в а ц р а д и о б у ћ е . 

Н а с т у п а ј у ћ а с и т у а ц и ј а н и ј е д о з в о љ а в а л а д а с е о в а ј с л у -
ч а ј и с п р а в и . 

Божидар П. Васовић, Милован И. Васовић, Да-
нило М. Ивановић, Милош Б. Ивановић и Авро 
М. Ивановић. До 22. фебруара 1941. године Краљ-
ско-Требачка чета је била на Рудом Брду и Лиси, 
а тог дана пошла је ка селу Врањештици, јер су 
четници напали партизански одред „Радомир Ми-
трозић" и потиснули га ка Колашину. Краљско-
-Требачка партизанска чета није могла ући у 
Врањештицу, јер су је четници већ били заузели. 
Чета је преко Кривог Дола, испод Кључа, пошла 
за Колашин. Двадесет другог фебруара заноћила 
ја у селу Слишта кра ј Колашина. Сутрадан, по 
нгређењу команде из Колашина, чета је посела 
положај на Кобиљој Глави (испод планине Кљу-
ч.а). По наређењу команде чете и командира водч 
Бука Нововића, из чете су се вратили за Трепчу: 
Гожидар П. Васовић, (био је болестан), Авро Ива-
повић, Саво Нововић и Милош Ивановић (ста-
рија годишта и оставили несређене прилике у 
породици). 

Наша партизанска чета је 23. фебруара издр-
ж а л а напад четника. Борци су се упорно тукли 
иако је пегдје око 11 часова Колашин пао у руке 
четничка, па је тиме чети била пресјечена одступ-
ница. По наређењу команде повукли смо се ка 
Требављеву, куда смо стигли 24. фебруара око 1 
час (после пола ноћи). Тога дана смо се састали 
са Беранским партизанским батаљоном „Милош 
Маличић" (око 100 бораца) и заједно с њима за-
почели положај на Марковом Брду. 

До 26. фебруара 1942. године, држали смо по-
ложај , а тада смо се под притиском четника по-
вукли ка Подбишћу. Истог дана командир чете 
вратло је ка Трепчи Милована П. Јочића и 
Дмитра М. Нововића, јер су били стари и тешко 
подносили хладноћу. Краљско-Требачка партизан-
ска чета заноћила је у селу Подбрашћу, где је 
27. фебруара 1942. године, увече одржан партиј-
ски састанак чланова К П Ј села Трешњева и Треп-
че. Искључена су два члана К П Ј из Трепче,7) а 
примљен је Милован И. Васовић. 

На Мојковцу Краљско-Требачка чета водила је 
борбу са четницима и затварала правац ка Б јело-
јевићима. Дошло је до расправе куда сада треба 
чета да се повлачи. Падали су разни предлози да 
се повлачи ка Улошевини, да се повуче ка до-
лини Лима, у састав Андријевичког партизанског 
батаљона. По наређењу команде чета је заноћила 
на Матовинама, у кући Богаваца, на прилазима 
Шишке. 

Првог марта 1942. године, по наређењу команде 
чете (командир Милош Јелић, комесар Војо Б а -
кић), људство је пошло по водовима, преко Б је -
ласице, ка својим селима. Са четом су били тада 
замјеник команданта Комског одреда Радуле Јев-
рић и заменик комесара Андријевичког батаљона 
Ба јо Јојић. Борцима је саопштено да се припреме, 
јер ће после неколико дана усљедити покрет ба-
таљона. Сматрало Се као што је и било, да пар-
тизани не могу остати на територији свога села. 

С а б о р н а Ј е л о в и ц и 

се не дозволи извлачење четника из Краљских 
Бара када их буде напао партизански одред „Ра-
домир Митровић". 

У ову акцију од партизана Трепче у саставу 
Краљско-Требачке чете пошли су: Вуко 3. Но-
вовић, Михаило Т. Лалић, Миливоје С. Нововић, 
М илорад Д. Нововић, Дмитар М. Нововић, Саво 
Р. Нововић, Милован Р. Јочић, Вука Б. Васовић, 

С а б о р н а Б ј е л е ж и ( Т р е п ч а ) 



Криза НОП-а у Хрепчи 

Партизана из села Трепче било је шест, и то: 
Вуко 3. Нововић, Михаило Т. Лалић, Данило М. 
Ивановић, Миливоје С. Нововић, Милован И. Ва-
совић и Милорад Д. Нововић. Вратили су се и 
1. марта и заноћили код Студенца, јер нису зна-
ли каква је ситуација у Трепчи. Слиједећих не-
колико дана били су у атару села. Тада су им 
се придружили Вожидар Васовић и Јелена Г. 
Васовић. Били су у врло тешком положају. Није 
била организована исхрана, па сле сваки поједи-
начно старао о храни. Била је прекинута свака 
веза са командом чете, а и штабом батаљона. 
Обећање руководства да ће се чета покренути, 
или ући у састав батаљона, није се испунило. Јед-
ном ријечју дошло је до дезорганизације и свако 
се сналазио како је знао, јер је био препуштен 
сам себи. У тој и таквој тешкој ситуацији свако-
дневно је очекиван и напад четника а и прити-
сак родитеља и рођака свакодневно је вршен да 
се легализују на партизане. Несналажљивост чла-
нова К П Ј да се кад су у тако тешкој ситуацији 
отргну од села и повежу са Мјесним комитетом, 
или штабом батаљона, одразила се не само у селу 
Трепчи, него и у свим селима. Партизани села 
Трепче знали су да се партизани Полимске и Ан-
дријевичке чете налазе у истој ситуацији као и 
партизани Краљско-Требачке чете. Схваћено је 
да је при таквом стању једини излаз у легали-
зацији. 

Осмог марта 1942. године легализовали су се 
партизани села Трешњева, а 20. марта легализо-
вао се Вука Б. Васовић, неколико дана поелије 
њега и Божидар П. Васовић, Милорад Д. Ново-
вић и Миливоје С. Нововић. Јелена Г. Васовић 
кретала се с партизанима Трепче у планини и 
на Студенцима. 

Петнаестог априла 1942. четници су напали на 
Студенце, извршили претрес и малтретирали по-
родице Нововића. Тога дана Саво Р. Нововић и 
Данило М. Ивановић враћа јући се из планине упа-
ли су у четничку засједу и четници их ухватили. 
Претукли су Сава Р. Нововића и приморали га да 
преда пушку. У том тренутку код Сава Р. Нововића 
налазила се пушка Михаила Т. Лалића, јер ју је 
био узео претходне ноћи када је с Драгишом Ј. 
Нововићем пребацивао беранске партизане преко 
Лима ка Доњој Рженици. Четници су разоружа-
ли и Данила Ивановића. Захваљујући Ивану Па-
вичевићу (Саво Р. Нововић и Данило М. Ивано-
вић су му зетови), четници су их обојицу ослобо-
дили. Од тада је Данило М. Ивановић живео ле-
гално у кући, али није престао да ради за НОП. 
Његова кућа, односно његовог оца Милоша Б. Ива-
новића, била је и остала до кра ја рата стециште 
и база партизана не само за партизане из бив-
шег Среза андријевичког већ и Беранског. Саво 
Р. Нововић је такође, под заштитом Ивана Раи-
чевића остао да легално живи у кући, а с њим 
и његов син Миливоје С. Нововић. Миливоје и 
Саво Нововић били су сада, као легализовани, још 
много активнији. Кућа Сава Нововића свакоднев-
но је примала партизане и хранила их. Овде по-
себно треба истаћи Станију С. Нововић — жену 
Сава Нововића — која је заједно с супругом и 
сином у току читавог рата активно радила за 
НОП. Саво и Миливоје Нововић су редовно чи-
таве 1942. и 1943. године одржавали везу са иле-
галцима бившег Среза беранског. 

Н О В О В И Ћ м . 
Д М И Т А Р , 
о д б о р н и к Н О О 

у Барутани (село Краље). Михаило Т. Лалић и 
Милован И. Васовић су боравили у требачкој 
планини ослањајући се на Студенца и на куће 
Сава Р. Нововића и Станице П. Васовић. Ве-
лику помоћ у храни пружила им је Станија С. 
Нововић. Двадесет петог априла легализовао се 
Вуко 3. Нововић. То је тешко пало партизанима 
села Трепче, јер је Вуко био уцијењен од стране 
Италијана због ликвидације италијанских финан-
са у Спужу у вријеме устанка. Кра јем априла 
побјегао је из логора Скадра Иван С. Васовић 

У току 1942. Саво и Миливоје се повезују са 
Новом Ј. Нововићем и Милићем Р. Нововићем, 
те су заједно неуморно радили на скривању и 
повезивању илегалаца, нарочито у зиму 1942/1943. 

И В А Н О В И Ћ В . милош, 
о д б о р н и к 
с е о с к о г н о о 

Илегално су остали да живе Вуко 3. Нововић, 
Михаило Т. Лалић и Милован Л. Васовић. Ј е -
лена Г. Васовић извјесно вријеме била је у иле-
галности, а затим се приклонила кући Божидара 
П. Васовића, али је била ухваћена и затворена 



и дошао у шуму код Михаила Т. Лалића и Ми-
лована И. Васовића.8) У току лета 1942. године у 
илегалности су остала само три партизана из 
села Трепче: Михаило Т. Лалић, Иван С. Васо-
вић и Милован И. Васовић. 

Маја 1942. године партизани Трепче се повезу-
ју на Мојковцу с партизанима и партијским ру-
ководством (Беранска чета и ОК К П Ј почетком 
маја били су на Мојковцу). Михаило Т. Лалић и 
Милован И. Васовић када су дошли на Мојковац 
били су убеђени да ће остати у саставу парти-
занских јединица. Међутим, Саво Јоксимовић, он-
дашњи секретар ОК КПЈ, наредио је Михаилу 
Т. Лалићу, а преко њега и Миловану И. Васови-
ћу, да се врате на терен и наставе да раде за 
НОП. Ово наређење је извршено, с тим што су 
се обојица вратила у реон села Трепче. 

Организовање четника у Трепчи 

Прије напада четника на Колашин (23. фебру-
ара 1942. године), Павле Ђуришић је с војском 
заказао збор у селу Трепчи за 19. фебруар 1942. 
године. На збору су се окупили четници села Тре-
шњева, Трепче и Ријеке Марсенића. Са Павлом 
Ђуришићем дошао је Лимски одред" од 500 чет-
ника из бившег Беранског среза. На збору је го-
ворио ондашњи идеолог четнички Велимир Јојић, 
бивши директор гимназије у Пећи и народни по-
сланик на листи ЈНС 1935. године. Послије гово-
ра Велимира Јо јића четници села Трепче, Тре-
шњева и Ријеке Марсенића положили су четнич-
ку заклетву. Тога дана од Трепчана нису поло-
ж и л и заклетву партизани који су 19. фебруара 
1942. године пошли у акцију у саставу К р а љ -
ско-Требачке чете, сељани из засеока Студенаца 
и мањи број симпатизера НОП-а, међу којима и 
активни бивши југословенски официр Војислав Н. 
Нововић. 

Од 19. фебруара 1942. године нагло јача и 
развија се четнички покрет у бившем Срезу Ан-
дријевичком. До 22. фебруара биле су мобили-
сане снаге из Краља, Облог Брда и Бара К р а љ -
ских, које су заједно с Лимским четничким од-
редом пошле у напад на Матешево и Колашин. 
После заузимања Колашина, четници су завели 
сурови терор над легализованим партизанима и 
њиховим породицама. 

Пошли су с паролом „ко није са нама, против 
нас је". Принудили су велики број сељака да се 
упишу у четнички покрет. И извјестан број лега-
лизованих партизана био је принуђен да се упи-
ше у четнички покрет, док су неке легализоване, 
четници су без њиховог знања и одобравања упи-
сивали у своје спискове, да би за већи број људи 
извукли што више хране, обуће и оружја од Ита-
лијана. На та ј начин створили су у Колашину 
магацине за четнички покрет. Била је врло тешка 
ситуација у долини Лима. Партизанске снаге во-
диле су борбу у Морачи, Ровцима, Сињајевини и 
око Мојковца. 

" ) И в а н а С . В а с о в и ћ а ј е 17. н о в е м б р а 1941. у х в а т и л а И т а -
л и ј а н с к а „ м и л и ц и ј а " Р а д о с а в а Ј о к с и м о в и ћ а н а п у т у Ј е л о -
в и ц а — Л р а ћ е в а ц . П р е д а т ј е И т а л и ј а н и м а у Б е р а н и м а к о ј и 
с у г а и н т е р н и р а л и у л о г о р С к а д а р . 

Послије повлачења партизанских снага из Црне 
Горе, четници су били господари ситуације у бив-
шим срезовима, колашинском, андријевичком, бе-
ранском, бјелопољском, никшићком, шавничком итд. 
Свакодневне уцене сиромашних породица живот-
ним намирницама које су добијали од Италијана, 
приморавале су појединце да се приклоне четнич-
ком покрету. Све сумњиве породице биле су из 
снабдевања искључене и нису могле да купују 
животне намирнице. На та ј начин четници су 
настојали да приволе појединце да се одрекну 
партизанског покрета. Такве изјаве примили смо 
у Трепчи од четири партизана, а међу њима био 
је и један бивши члан КПЈ, Марјан Војиновић 
(и још један с њим). 

Извјестан број легализованих партизана проду-
жио је да ради под врло тешким условима сва-
кодневног праћења и шпијунаже, које су органи-
зовали четници. Легализованим партизанима било 
је забрањено кретање ван свог посједа. 

Четници су у Трепчи, као и у другим сели-
ма, почели да стабилизују четнички покрет и 
учвршћују власт. У том циљу организују дјецу 
у „Заточенике", а омладину у „Равногорски по-
крет". Формирају оперативне јединице за борбу 
против партизана од становника старих 20 — 45 
година, и територијалне јединице од млађег од 
20 и старијих од 45 година. То општинама форми-
ра ју команде подручја. Организују националне ча-
сове „за преваспитавање омладине" и приморавају 
легализоване партизане — омладинце да обавезно 
присуствују тим часовима. 

У Трепчи је основана „Равногорска омладина". 
У одбор су ушли бивши члан К П Ј Марјан Во-
јиновић, бивши кандидат за члана К П Ј Чедо 
Раичевић, бивши члан СКОЈ-а Миљан Томовић 
и Милан Јочић. Часови за равногорску омладину 
одржавани су у основној школи. О доласку омла-
дине на те часове старао се одбор. Омладини из 
партизанских породица није се исказивало пове-
рење. Равногорска омладина села Трепче, Тре-
шњева, Ријеке Марсенића организовала је и иг-
ранке у основној школи. На тим игранкама био је 
забрањен приступ сумњивим омладинцима. Пре 
игранке обично је даван неки скеч у коме се 
клевета НОП-а, а уздиже четнички покрет. Да-
ван је и „Врабац", чији су аутори били Марјан 
Војиновић и Миљан Томовић. 

Крајем августа 1942. године легализовали су се 
Михаило Лалић, Милован Васовић и Иван Васо-
вић. Четници су послије неколико дана Михаила 
Лалића и Милована Васовића ухапсили и спро-
вели у затвор у Колашин. 

Док су се налазили у илегалности, Михаило Ла-
лић, Милован Васовић и Иван Васовић нијесу 
имали везе са илегалцима из других села бив-
шег среза Андријевице. Због контроле коју су за -
вели четници и х а ј к е коју су водили против иле-
галаца, врло тешко је било одржавати ма какву 
везу. Овако тешкој ситуацији, допринела је по-
гибија Бранка Делетића, секретара МК КПЈ , Б а -
је Јојића, организационог секретара и Воја Б а -
кића. У том периоду све су се илегалне групе 
пасивизирале у раду. 

Кра јем 1942. године партизански илегалци из 
Беранског среза, а у првом реду Радоња Голу-
бовић9), повезују се с Миливојем Нововићем, Да-

• ) Р а д о ш а Г о л у б о в и ћ с е 1948. г о д и н е и з ј а с н и о з а И Б . 



нилом Ивановићем, Савом, Новом и Драгишом 
Нововићем. С Радоњом Голубовићем увијек је био 
по један од два илегалца. У зиму 1942/43 годи-
не он се скривао у кући Нова Нововића, краће 
вријеме код Петка Ивановића, а касније у кући 
Стаке Ивановића, жене Ђоле Ивановића. За др-
жање илегалаца у ове две куће Ивановића знао 
је командир територијалне четничке чете Крсто 
Нововић, али није предузимао никакве мјере. 

Крајем новембра 1942. године, по налогу чла-
нова МК КПЈ, Марко Машовић се повезао с 
Миливојем Нововићем ради оформљења партијске 
ћелије Трешњева и Трепче, у коју улазе Душан 
Машовић, Миливоје Нововић и Марко Машовић, 
секретар ћелије. 

Оживљавање НОП-а у Трепчи 

Кра јем 1942. године и почетком 1943. форми-
ране су по селима партизанске десетине; легали-
зовани партизани поново су активирани. У Треп-
чи у тој десетини били су Вука Б. Васовић, 
Ново Ј. Нововић, Вукојло Ј. Нововић, Милић Р. 
Нововић, Миливоје С. Нововић, Данило М. Ива-
новић, Данило П. Нововић. Десетар је био Ново 
Ј. Нововић. 

Већ почетком 1943. изменила се ситуација у 
свијету, јер је Црвена армија преузела ини-
цијативу, а послије неуспеха IV непријатељске 
офанзиве, у којој су четници претрпели велике 
губитке, они су били ликвидирани као војна сна-
га. Оба ова догађаја су се и те како одразила 
на даљи развитак и јачање НОП-а у Црној Гори 
и у Андријевичком срезу. 

У априлу 1943. године у Трепчу је дошао се-
кретар МК К П Ј за Андријевицу Тодор-Ђедо Вој-
водић. Он је разговарао са Миливојем, Новом и 
Милићем Нововићем затим са Вуком и Јеленом 
Васовић. Предложио им је да се повуку из села 
и чувају, јер је ситуација таква да би их четници 
ухапсили. Договорено је да се уочи 1. маја 1943. 
године на истуреним планинским врховима запале 
ватре и на та ј начин прослави 1. мај. Војводић 
је апеловао и на убрзање сетве, јер је наговестио 
формирање партизанске јединице. 

Међутим, мора да су четници добили обаве-
штење о формирању партизанске јединице и о 
припремама за одлазак људства у партизане, па 
одлучују да предухитре те акције. Четничком ак -
цијом руководи лично Душан Арсовић. Тридесе-
тог априла 1943, када су се Трепчани припремали 
за прославу 1. маја — Празник рада, четничке 
патроле су изненадиле Вуку и Јелену Васовић, 
Миливоја и Марију Нововић и похапсили их. Но-
во, Милић и Вукојло Нововић су измакли чет-
ничким патролама. Четници су изненадили и пар-
тизане у Трешњеву, Забрђу, Слатини и другим 
селима Среза. Овако широка четничка акција упу-
ћује на то да је четничка организација била доб-
ро обавјештена о припремама за формирање Ан-
дријевичког партизанског батаљона. Такав пода-
так могли су да добију од блиског сарадника ру-
ководства НОП-а среза Андријевичког, јер о фор-
мирању батаљона партизани по селима нису зна-
ли до 1. маја 1943. године. 

Неколико дана после 1. маја 1943. године Ду-
шан Арсовић је затворенике из Барутане преба-
цио у једну празну кућу у Гњилом Потоку. По-

ставио је само једног стражара, а затвореницима 
је изјавио да их је склонио како их шпијуни-
-четници не би предали Њемцима. Затвореници, 
умјесто да се одлуче за бјекство, јер су за то 
имали могућности, наивно су насели причи Ду-
шана Арсовића, који их је послије три дана ка -
мионом пребацио у затвор Колашински. 

Руководство НОП Среза 3. маја 1943. године, 
на планини Зелетину, формирало је Андријевички 
партизански батаљон са 120 бораца. Маја 1943. 
године у овом батаљону из Трепче су били Ми-
лић, Ново, Вукајло, Стеван и Душан Љ. Нововић 
и Вука В. Васовић. 

Формирање Андријевичког партизанског бата-
љона изненадило је четнике у бившем Андрије-
вичком и беранском срезу. Завладала је паника 
и страх међу њима и њиховим симпатизерима, 
командири, команданти и четнички идејни вођи 
плашили су се нарочито послије ликвидације Мир-
ка Јочића, па су се објезбјеђивали на та ј начин 
што су ноћили окупљени у једној кући. 

Илегалци-партизани већ крстаре селима, па 
и у селу Трепчи окупљају омладину. У јулу 1943. 
године формиран је у Трепчи сеоски илегални 
НО одбор, у који су ушли Иван Васовић, Тодор 
Раичевић, Пуниша Нововић и Милош Б. Ивано-
вић, Бранко Ивановић, Данило Васовић, Дмитар 
Нововић и Милован Јочић. Одбор није функцио-
нисао као одбор власти, већ је био агитационо 
тело које је преносило вијести и информације по-
јединцима и групама у селу. 

У августу 1943. године четнички командант 
Лукачевић врши погроме у бившем срезу андри-
јевичком на та ј начин што сумњиве изводи под 
рогље и батина. У Трепчи је Лукачевић дошао 
са четничком бригадом 16. августа 1943. године 
увече и опколио село. Добио је списак партиза-
на и њихових симпатизера од Михаила Радосава 
Нововића, а 17. августа у опкољеном селу за-
казао је збор, као и за сељаке Котла. Посебно 
су четничке власти наредиле да на збор морају 
доћи лица која су била на списку за батињање 
и то: Тодор Раичевић, Иван Васовић, Милорад 
Васовић, Милић-Бранко Ивановић, Драгутин В. 
Драгичевић, Марко М. Ивановић, Миленко М. Ива-
новић, Мирко М. Ивановић, Милован А. Нововић, 
Милорад А. Нововић, Душан Луке Нововић, Ми-
ливоје С. Васовић, Милован П. Јочић, Милош Б. 
Ивановић, Микан М. Раичевић, Новка В. Воји-
новић, Милосава-Вила Ј. Нововић, Милева М. 
Васовић, Зорка М. Нововић, Драгића Ј. Нововић, 
Станије С. Нововић, Ангелина М. Васовић, Ста-
ка Ђ. Ивановић, Јована П. Ивановић, Јелена М. 
Јочић, Даница Д. Ивановић. 

На збор и поред пријетњи нијесу дошли: Иван 
и Милорад Васовић, Драгутин Драгићевић, Ми-
лош Ивановић, Милован Јочић, Станије Нововић, 
Зорка Нововић, Јелена Јочић и Драгиша Ј. Но-
вовић. 

Када је Лукачевић на четничком збору прочи-
тао списак партизана и њихових симпатизера, 
међу четницима је настало комештање. Крсто Ј. 
Нововић, командир теренске чете и Крсто Ђ. Ва-
совић командант четничког батаљона, нијесу мо-
гли да схвате одкуда на списку Стака Ђ. Ивано-
вић, када је њен муж Доле један од њихових 
најоданијих четника у Трепчи, Јована П. Ивано-
вића, жена барјактара Петра И. Ивановића и Ан-
гелина М. Васовића, ћерка Михаила Ђ. Васовића. 
Дошло је до интервенције код Лукачевића. Лука-



чевић је на јприје пришао Милићу-Бранку Ива-
новићу и ударио га тако да му је избио зубе. 
Прискочио је Миљан М. Јочић и одбранио Бранка 
Ивановића од Лукачевића. Успио је да удари Ми-
рославу Нововић и Миливоја Васовића. Неко је 
од Требачких четника командовао к оружју, па 
је дошло до расправе Требачког четничког ру-
ководства с Лукачевићем. Та расправа је заврше-
на на та ј начин што је наређено да партизански 
симпатизери припреме храну за четнике Лукаче-
вића. На та ј начин спашени су од батињања при-
падници НОП-а у Трепчи. 

Масовно учешће Трепчана у НОП 

Андријевички партизански батаљон формиран 
3. маја 1943. године, на планини Зелетину оди-
грао је пресудну улогу у разбијању четничког 
покрета у долини Лима. У току љета 1943. годи-
не, водећи борбе и крстарећи по Васојевићима, ба-
таљон је изазвао такву поларизациу да је НОП 
јачао, а борбене снаге се увећавале. Борце бата-
љона сачињавали су легализовани партизани из 
1942. године. За разлику од те 1942. године, сада 
је руководство било уз борце, схвативши да му 
је основни задатак да јача борбену снагу НОП-а, 
да јача ударну моћ батаљона, јер се само ору-
жаном борбом могу разбити четничке и окупа-
торске снаге. 

Захваљујући раду организације СКОЈ-а и К П Ј 
однос снага се свакодневно мјења у корист НОП-а. 
Тако брзој измјени односа снага у првом реду 
доприњели су побиједе Црвене армије на источ-
ном фронту, затим капитулација Италије и дола-
зак партизанских снага из Босне и Црне Горе. 
Продор 2. ударног партизанског корпуоа у долину 
Лима дефинитивно је разбио четнички покрет и 
измјенио однос снага до тог степена да четници 
више нису представљали неку војничку силу без 
помоћи — окупатора — Њемаца. 

Десетог октобра 1943. године, јединице II дал-
матинске бригаде (I батаљон) ушле су у село 
Трепчу с планине Бјелеге. Четници нису пружили 
никакав отпор, већ су панично побјегли ка Бе-
ранама, а један мањи дио ка Подгорици. Јединице 
II далматинске бригаде ослободиле су 12. октобра 
1943. године Андријевицу, и заузеле положаје на 
Ваганици и Чакору. Андријевички срез средином 
октобра био је ослобођен, изузев Плавско-Гусињ-
ске области. Данас после 30. година народ овог 
среза није заборавио партизанско, људско, дру-
гарско, достојанствено и правилно понашање бо-
раца и руководилаца II далматинске бригаде. 

Такав однос разбио је четничку пропаганду о 
„партизанима, крвождерима који убија ју све од 
реда". Народ је прихватио партизанске јединице 
без страха, или неког тактизирања. Такав став на-
рода је плод рада илегалаца и легализованих пар-
тизана, а и чета Васојевичког партизанског бата-
љона, у разбијању пропаганде „о четничкој све-
моћи". У току љета 1943. године велики број ом-
ладинаца приступио је Васојевичком партизанском 
батаљону, а с доласком бригада из Босне настаје 
масован прилив бораца из долине Лима у парти-
занске бригаде. Такав случај је и са селом Треп-
чом. 

Једанаестог октобра 1943. године илегални НОО 
сазвао је збор села Трепче, на коме је изабран 
Сеоски народноослободилачки одбор у који су 

ушли: Пуниша Р. Нововић, председник, Вукајло 
М. Петрић, секретар, Милија С. Васовић, Милован 
П. Јочић, Милић М. Ивановић и Јелена Г. Ва-
совић. Одбор је смештен у кући Радоша Ј. Васо-
вића у засеоку Грабовица. Одмах је почео рад 
и на прикупљању материјалних средстава за по-
требе јединице НОВ и органа власти. Одбор је 
формирао и сеоску стражу. 

Дванаестог октобра 1943. године, руководство 
НОП среза формирало је општински Народноосло-
бодилачки одбор Требачке општине, који су са-
чињавали: Иван С. Васовић, председник, Милета-
-Цуњо Вуловић секретар, а чланови су били 
Пуниша Р. Нововић, Јелена Г. Васовић, Милош 
Марсенић, Марјан Машовић, Шћепан Вулевић и 
Радун Марсенић. Општински НОО се одмах пове-
зао са сеоским НОО Трешњева, Трепче и Марсе-
нића Ријеке. Договорено је истога дана како и на 
који начин вршити власт по селима и у општи-
ни, а због изузетно тешке прехрамбене ситуације 
како и на који начин прибављати животне на-
мирнице за потребе сиромашних и јединица НОВ 
на територији среза. У првом плану је била на-
бавка меса за јединице НОВ. Истога дана фор-
миран је срески НОО у Андријевици за Андрије-
вички срез. У среском НО одбору из Трепче били 
су Тодор Раичевић, Иван Васовић и Миличко Ва-
совић. 

При општинском НОО формирана је терито-
ријална чета од 30 бораца, чији је командир био 
Авре М. Ивановић, а замјеник командира Дани-
ло В. Васовић. Комесар чете тада није одређен. 
Чету су сачињавали борци из Трепче, Трешњева 
и Ријеке Марсенића. То су претежно била старија 
и млађа годишта. Касније, из ове чете регрутује 
се народна милиција. 

Неколико дана послије ослобођења Андрије-
вичког среза, на иницијативу Воја Нововића (из 
Цецуна), члана МК К П Ј Среза андријевичког, об-
новљен је актив СКОЈ-а којега је у јуну и јулу 
1943. припремао и донекле организовао члан МК 
К П Ј Среза андријевичког, Милорад Ћулафић. У 
актив СКОЈ-а примљени су: Јелица И. Васовић, 
Јелка Г. Нововић, Драга М. Нововић, Јелисава С. 
Нововић, Данило В. Васовић, Јелена Д. Нововић, 
Милица П. Нововић, Даница П. Нововић. Тада је 
речено да су врло близу пријема у СКОЈ и да 
треба одмах на томе радити: Марко М. Јовановић, 
Миленко М. Ивановић. Нешто касније, а то је 
крајем 1943. године и почетком 1944, у актив 
СКОЈ-а су примљени: Марко М. Јовановић, Ми-
лош Бјелановић (избјеглица из Велике) и Савета 
М. Марсенић из Марсенића Ријеке. Секретар 
СКОЈ-а била је Јелена Г. Васовић. 

Неколико дана послије ослобођења села Треп-
че, одржана је конференција жена, којој је при-
суствовало четрдесетак другарица. На тој конфе-
ренцији изабран је први одбор А Ф Ж села Трепче, 
у који су ушле: Јелена Г. Васовић, председник, 
Јелица И. Васовић, Даница Д. Ивановић, Даница 
Микоша Нововић, Микна М. Раичевић, Новка-
-Шуња В. Војиновић, Јелена М. Јочића, Зорка 
М. Нововић. Послије избора одбора А Ф Ж - а , о 
задацима жена у НОП-у говорила је Олга По-
повић. 

Омладина села Трепче врло брзо је развила 
живу дјелатност. Готово сви омладинци и ом-
ладинке на неки начин били су ангажовани на 
испомоћи одборима власти у прикупљању мате-
ријалних средстава, на организацији омладинСких 



приредби и сијела. Скоро сваки дан омладина је 
одржавала неке састанке и сијела с програмом 
или без програма — игранке. Сијела су одржа-
вана претежно у основној школи и у кући Ста-
нице П. Васовић. Актив СКОЈ-а окупио је сву 
омладину и формирао актив УСАО села Трепче. 
У том времену у Колашину је припреман конгрес 
УСАО Црне Горе и Боке, па је то период врло 
плодне предконгресне активности омладине села 
Трепче, која с е ' такмичила са омладинским орга-
низацијама Трешшева и Марсенића Ријеке у раду 
под паролом „све за фронт, све за победу". Ом-
ладина је радила на оправци путева, допремању 
огрева за незбринуте у селу, за одбор и за једи-
нице НОВ. Учествовала је и у сечи и допремању 
дрва за установе НОП-а у Андријевици. Сеоске 
конференције омладине Трепче изабрала је за де-
легате који ће их представљати на конгресу Бо-
жидара П. Васовића и Мила М. Лалића. 

Петнаестог новембра 1943. године, одржана је 
скупштина делегата за образовање ЗАВНО-а Црне 
Горе и Боке у Колашину. Из Андријевичког сре-
за присуствовало је 57 делегата, а из села Треп-
че четири, и то:10) Иван С. Васовић, Тодор М. Ра -
ичевић, Војислав Н. Нововић и Саво Р. Нововић. 

Од септембра 1942. године до децембра 1943. 
године у селу Терпчи није било ћелије КПЈ . Ј е -
лена Г. Васовић вратила се августа 1943. из ло-
гора, а послије капитулације Италије из логора 
Бар вратили су се и други затвореници. Јелена 
Васовић се повезала с борцима из Трепче који су 
били у Васојевићком батаљону, али није била 
укључена у партијски рад, јер у селу осим ње 
није било чланова КПЈ. Послије доласка парти-
занских снага из Босне, у општини Требачкој 
била су два члана К П Ј : Јелена Г. Васовић и 
Милета-Цуњо Вулевић, а у општини Краљској 
само Милева Бакић. Остали чланови К П Ј из ове 
двије општине били су или у борбеним једини-
цама или у органима НОП-а у Андријевици. Тада 
је била формирана једна ћелија К П Ј Требачко-
-Краљска. Ову ћелију водили су чланови МК 
К П Ј Андријевичког среза Спасоје Ђаковић, или 
Бећо Башић, или Војо Нововић. У децембру 1943 
године за члана К П Ј у селу Трепчи примљен је 
Иван Стефана Васовић и тада је формирана пар-
тијска ћелија села Трепче. Њу су сачињавали 
Јелена Г. Васовић, секретар Милета-Цуњо Вуле-
вић и Иван С. Васовић. 

Трешњево и Ријека Марсенића све до септем-
бра 1944. године нијесу имале партијСке ћелије. 

Омасовљење организације К П Ј у срезу текло 
је споро. На то је утицало више елемената. По 
доласку партизанских бригада из Босне форми-
ране су 6, 7. и 8. Црногорека бригада. Омладина 
је похрлила у борбене јединице — партизанске 
бригаде. 

Критеријуми за пријем у Партију били су врло 
строги. Појединац се морао доказати на дјелу да 
је везан за К П Ј и НОП. Свакодневне борбе и 
повремена одступања ка Дурмитору и Сињајевини 
прекидала су континуирани увид у рад поједи-
наца. Измјене у руководству такође су утицале 
на упознавање и припремање младих чланова 
КПЈ. Све је ово наметало не само идејну већ 
и практичну провјеру на дјелу. Мало обимнији 
пријем настао је тек крајем 1944. године. То 

" ) З о р а и Л а к и ћ : З А В Н О Ц р н е Г о р е и Б о х е ( З б о р н и к 
д о к у м е н а т а ) , Т и т о г р а д , 1943, с т р . 46. и 47. 

значи требало је да прође читава година па дч 
се по селима јаве бројније организацие КПЈ. 

Данас може да се к а ж е да је било и секта-
шења. Међутим, ратна ситуација је налагала те-
мељиту провјеру оданости НОП-а, с друге стране 
битну компоненту за пријем чинила је и борбе-
ност, упорност и потпуна преданост циљевима 
НОБ и револуцији. Једном ријечју тражио се за 
члана К П Ј комплетан човјек. 

Маја 1944. године у Трепчи је за члана КПЈ 
примљена Јелица Ивана Васовић. Негде у том 
периоду у Требачкој општини дошао је на рад 
Бранко Живаљевић, члан КПЈ. Јуна 1944. године 
партијска организација Трепче имала је 5 чла-
нова К П Ј (Јелена, Јелица и Иван Васовић, Ми-
лета-Цуњо Вулевић и Бранко Живаљевић) . Ав-
густа 1944. године долази до промјена. Иван С. 
Васовић упућен је за секретара партијске орга-
низације у Шекулар (послије погибије Видоја 
Бракочевића). Јелена Г. Васовић је пошла у VII 
омладинску црногорску бригаду. Цуњо Вулевић 
је повучен на рад у Андријевици. Марко Ивано-
вић је примљен октобра 1944. године у КПЈ . Де-
цембра 1944. године за члана К П Ј примљен је 
Милорад Васовић, а јануара 1945. Пуниша Ново-
вић. Бранко Миће Ивановић и Драгутин В. Дра-
гићевић примљени су марта 1945. године. 

Кра јем септембра одржани су избори за НОО 
села Трепче. За предсједника је изабран Мило-
ван Петра Јочића, а за чланове Милан Миљана 
Ивановић, Милија Сава Васовић, Милета Тома 
Нововић, Михаило Милутина Раичевић и Вука ј -
ло Милоша Петрић за секретара. Изабран је 
и нови НОО општине Требачке: за предсједника 
Јован Вулевић, за подпредсједника Данило Васа 
Васовић, за секретара Милорад Ивана Васовић, а 
за чланове: Пуниша Радисава Нововић, Радун 
Марсенић, Владо Чукић, Александар Јелић и Мар-
јан Машовић. 

Иако је Андријевички срез у октобру 1944. го-
дине био дефинитивно ослобођен, рат је још тра-
јао за борце Трепче који су били по бригадама. 

Организација СКОЈ-а у Трепчи је јака. Поред 
већ наведених, у току 1944. године у СКОЈ су 
примљени Анђелија П. Нововић, Иконије Р. Но-
вовић, Видосава В. Ивановић, Крстина И. Ново-
вић, ЈБубица М. Нововић, Јелена М. Нововић, Ми-
лован А. Нововић, Милан М. Нововић. У органи-
зацији УСАОЈ-а из Трепче било је 18 омладин-
ки и омладинаца. Марко М. Ивановић је у од-
бору УСАОЈ-а Среза андријевичког. 

Поред чланова СКОЈ-а који носе главни те-
рет рада у селу, па и општини, истиче се и из-
вестан број жена у свакодневном раду: Станица 
П. Васовић, Милева М. Васовић, Драгица В. Ва-
совић, Милена И. Васовић, Станије С. Нововић, 
Зорка М. Нововић, Јелена Марка Нововић, Је -
лена М. Јочић, Јеглика Т. Лалић, Новка В. Во-
јиновић, Микна М. Раичевић, Милка Т. Раиче-
вић. 

У 1945. години марта и априла у К П Ј прим-
љене су Иконија Р. Нововић, Јелка Г. Нововић и 
Драга М. Нововић. 

Петнаестог маја 1945. године организација КПЈ 
села Трепче имала је 11 чланова, не рачунајући 
борце по бригадама. 

За устанак јула 1941. године формирана је че-
та од 146 бораца, од тога је у борбу пошло 
76, да би се касније та ј број повећао на 102 бор-



ца. У односу на број, организацију, одговорност 
и дисциплину, то је било импозантно учешће 
Трепчана у устанку. Касније та ј број је опадао 
да би септембра 1942. године био сведен на ле-
гални рад неколико припадника НОП. 

Извјестан број Трепчана прије устанка 1941. 
године, а неки послије устанка, били су затво-
рени и интернирани по логорима. 

Прије устанка у логорима су били: Душан Т. 
Лалић, Милорад М. Раичевић, Радун Б. Нововић, 
Вукајло М. Ивановић, Милосав Ј. Петрић, капе-
тан I класе а Милисав Р. Васовић капетан I 
класе избјегао је заробљеништво и био је у Ен-
глеској војсци. 

У априлском рату погинули су Велимир Б. 
Нововић и Радивоје Радосава Јочић. У устанку 
из Трепче су погинули: Владимир Тодора Раиче-
вић, Драгутин Стефана Раичевић, Владимир Бо-
жа Милићковић, Бранислав Пехаљ и Десанка 
Милосава Васовић. Послије устанка, до доласка 
партизанских бригада, из Трепче су погинули: 
Станојка Века Васовић (августа 1941), Милорад 
Мика Ивановић (октобра 1941), Батрић Лакића Јо-
чић (децембар 1941), Вукашин-Вуле Миће Ивано-
вић (фебруар 1942), Периша Ивана Голубовић 
(марта 1942), Марта Тома Нововић (марта 1942), 
Вуко Зека Нововић (јуна 1943), Станиша Радосав 
Нововић (августа 1943) и Момчило Станише Но-
вовић (августа 1943). Међу погинулим послије ус-
танка ненадокнадиви губитак за НОП су били 
борци и револуционари: Вукашин М. Ивановић. 
Батрић Л. Јочић и Вуко 3. Нововић. Сва тројица 
су били чланови КПЈ , одважни борци, који су 
уживали велики углед. 

Извјестан број припадника НОП био је затво-
рен у четничком затвору у Краљима, Беранама 
и Колашину, а неки интернирани у логорима 
Бару, Скадру и Италији. Кроз четнички затвор 
у Краљима прошли су Милован П. Јочић, Милић 
Бранко Ивановић, Дмитар М. Нововић, Станија 
С. Нововић, Мартин Б. Ивановић, Милош Б. Ива-
новић. У четничком затвору у Краљима и Кола-
шину били су Милић Р. Нововића и Вука Васо-
вића. У затвору у Беранама и логору Скадру Иван 
С. Васовић и Владимир Н. Нововић (био у затво-
ру у Беранама и логору Бару). У четничком зат-
вору у Краљима, Колашину и логору Бару, били 
су: Вуко 3. Нововић, Саво Р. Нововић, Војислав 
Н. Нововић, Авро М. Ивановић, Милка А. Ивано-
вић, Миличко 3. Васовић и Милован И. Васовић 
У затвору Краље, Колашин, логор Бар и у ло-
гору у Италији били су: Данило М. Ивановић. 
Душан М. Раичевић и Ђука М. Раичевић. У зат-
вору Краље, Колашин и логору Студеницу биле 
су: Јелена Г. Васовић и Марија В. Нововић. У 
затвору Краље, Колашин и у логору у Грчкој 
био је Михаило Т. Лалић, а Миливоје С. Ново-
вић и Драгичевић Д. Томислав, били су у затво-
ру Краљима и Колашину и логору у Њемачкод. 

У затвору у Београду и у логору у Њемачкој 
био је Ненад М. Ивановић, а у затвору на Цети-
њу Марта Т. Нововић. 

У затворима и логорима био је 31 Трепчанин. 
Затворе и логоре нијесу преживјели Душан Т. 
Лалић, Милорад М. Раичевић, Милосав Ј. Петрић, 
Вуко 3. Нововић и Марта Т. Нововић. 

Д о 1 2 . о к т о б р а 1 9 4 3 . г о д и к е с е п а . Т т г е т е ^ 
борбеним јединицама били су: у Васојевичком пар-
тизанском батаљону: Ново Ј. Нововић, Милић Р 
Нововић, Стефан Радована Нововић и Вука Б. 

Васовић; у Ловћенском партизанском одреду Ми-
лован И. Васовић; у I прекоморској партизанској 
бригади Данило М. Ивановић, Душан М. Раиче-
вић и Ђукан М. Раичевић; у Косовско-Метохиј-
ском одреду Михаило М. Драгићевић, Р у ж а С. 
Раичевић, Александар Д. Драгићевић, Милијана 
Д. Васовић и Вуле М. Драгићевић; у Колашину, 
у иницијативном одбору за припермање првог за -
седања ЗАВНО Црне Горе и Боке Војислав Н. 
Нововић, Ловћенски одред 20. октобра, а Васоје-
вички партизански батаљон почетком новембра 
1943. попунили су 4 пролетерску црногорску бри-
гаду. 

БОРЦИ ТРЕПЧЕ У ЈЕДИНИЦАМА НОВ 

1. Комски одред 

Краљско-Требачка чета (Андријевички парти-
зански батаљон, октобар 1941. године — марта 
1942. године). 

Вуко 3. Нововић, командир вода, Јелена Г. Ва-
совић, Вука Б. Васовић, Божидар П. Васовић, Ми-
лован И. Васовић, Вукашин-Вуле Н. Ивановић 
Авро М. Ивановић, Милош Б. Ивановић, Данило 
М. Ивановић, Милован П. Јочић, Батрић-Бањо Л. 
Јочић, Михаило Т. Лалић, Саво Р. Нововић, Ми-
ливоје С. Нововић, Дмитар М. Нововић, Милорад 
Д. Нововић, Стефан Радована Нововић. 

2. Крагујевачки одред — 1941. године 

Владимир Т. Раичевић, Велимир-Лака Б. Ми-
личковић. 

3. Копаонички одред — 1941. године 

Драгутин-Каро С. Раичевић. 

4. Четврта пролетерска црногорска бригада 

Вука Б о ж а Васовић, Милован Ивана Васовић, 
Душан Милије Јочић, Ново Јакова Нововић, Ми-
лић Радоша Нововић, Стефан Радована Нововић, 
Милорад Дмитар Нововић, Милорад Александра 
Нововић, Данило Павла Нововић, Душан Љубо-
мира Нововић, Драгиша Јакова Нововић, Вукман 
Радула Нововић, Вукашин Драгића Раичевић. 

5. Пета пролетерска Црногорска бригада 

Васовић Васа Данило, Ивановић Миће Авро, 
Нововић Станише Јелисава, Раичевић Машана Ми-
љан, Војиновић Војислава Ангелина, Нововић 
Дмитра Јелена, Нововић Радована Стака, Ново-
вић Микоша Даница. 

6. Шеста ударна Црногорска 'бригада 

' В а с в , Жип^-ган . -ТЛ. -и . - то , " В а с о в т Љ Н и к о ® 1 ; 
Миомир, Васовић Новице Петар, Васовић Радо-
сава Милован, Драгићевић Драгутина Ранко, Ива-
новић Миљана Миленко, Ивановић Мила Мирко, 



Јочић Лакића Драшко, Нововић Новица Војислав, 
Нововић Милића Богић, Нововић Милете Бранко, 
Нововић Марка Манојло и Петрић Вука јла Вла-
димир. 

7. Седма Црногорска омладинска бригада 
„Будо Томовић" 

Васовић ' Панта Божидар, Васовић Гавра Ј е -
лена, Нововић Луке, Душан, Раичевић Гавра Ми-
ло, Раичевић Милисава Новица, Нововић Милете 

. Богић. 

8. Осма ударна Црногорска бригада 

Нововић Павла Милица 

9. Девета ударна Црногорска бригада 

Драгићевић Рада Вучко, Јочић Лакића Јелица, 
Нововић Микоша Даница, Нововић Илије Хри-
стина. 

10. Прва Бокељска бригада 
Раичевић Миличка Аксо. 

11. Комски одред (новембар 1943—1945, Андри-
јевички батаљон) 

Лалић Милића Велимир-Вешко, Нововић Пери-
ше Вукајло, Нововић Радована Ратко, Нововић 
Михаила Вукашин, Петрић Милоша Саво, Раи-
чевић Васа Мирко. 

12. Посадна чета при општинском одбору 

Нововић Александра Милован, Нововић Ми-
лан, Нововић Мирка Радомир, Нововић Тома Ра -
дуле, Раичевић Стефана Добро. 

13. Батаљон народних одборника (април—мај 
1944. Андријевички батаљон) 

Васовић Стефана Иван, Васовић Сава Милија, 
Васовић Ивана Милорад, Васовић Ивана Јелица, 
Ивановић Миљана Милан Зеја , Ивановић Мила 
Марко, Нововић Радисава Саво, Нововић Ради-
сава Пуниша, Петрић Велише Вукајло, Раичевић 
Милоње Тодор, Васовић Гавра Јелена, Нововић 
А. Милован, Нововић М. Милан, Раичевић Добро, 
Нововић Т. Радуле. 

14. Друга Српска пролетерска бригада 

Драгићевић Милоша Вукадин-Вуле, Лалић Ми-
лутина Мило, Лалић Милутина Милосав, Милич-
ковић Б о ж а Ђорђије-Ђоко. 

15. У Косовско-Метохијским одредима: 

Васовић Драга Милијана, Дрекаловић Радова-
на Милован, Драгићевић Милоша Михаило-Ми-
ло, Драгићевић Драгутина Александар, Драгиће -
вић Милоша Станка, Раичевић Секула Ружа. 

16. Артиљерија II корпуса 

Нововић Михаила Мило, Васовић Стефана Ми-
ливоје. 

17. Прва Прекоморска бригада 

Ивановић Милоша Данило, Раичевић Машана 
Душан, Раичевић Милутина Ђукан. 

18. Комски одред 1943—1945. (Колашински 
батаљон) 

Раичевић Милутина Вукман. 

19. Мајевичка ударна бригада 

Васовић Милосава Ђорђије. 

БОРЦИ НОП 

Васовић Г. Јелена, Васовић Д. Милијана, Васо-
вић С. Иван, Васовић Б. Вука, Васовић И. Мило-
ван, Драгићевић М. Михаило-Мило-жути, Дра-
гићевић М. Станка, Драгићевић Д. Александар, 
Ивановић М. Вукашин-Вуле, Ивановић М. Данило, 
Ивановић М. Авро, Ивановић Б. Милош, Ива-
новић М. Миленко, Јочић Л. Батрић-Бањо, Јочић 
П. Милован, Лалић Т. Михаило, Бичковић Б. Ве-
лимир, Нововић 3. Вуко, Нововић Н. Војислав, 
Нововић С. Миливоје, Нововић П. Данило, Но-
вовић Р. Саво, Пехаљ П. Бранислав, Раичевић 
С. Ружа , Раичевић С. Драгутин, Раичевић Т. Вла-
димир, Нововић Р. Вукајло, Нововић Ј. Ново, Но-
вовић Р. Милић, Васовић П. Божидар, Васовић В. 
Милутин, Васовић В. Данило, Васовић С. Мили-
воје, Васовић И. Милорад, Васовић Р. Милован, 
Драгићевић Р. Вучко, Драгићевић М. Вукадин-Ву-
ле, Ивановић М. Марко, Ивановић М. Мирко, Јо -
чић Л. Јелица, Јочић Л. Драшко, Јочић М. Ду-
шан, Миличковић Б. Ђорђе, Нововић Ј. Драгиша, 
Нововић А. Милован, Нововић М. Дмитар, Ново 
вић М. Манојло, Нововић Радована Стефан, Но-
вовић Д. Милорад, Нововић Р. Стака, Нововић С. 
Јелисава, Нововић Р. Вукман, Нововић П. Мили-
ца, Нововић М. Даница, Нововић Д. Јелена, Но-
вовић М. Вуксан, Нововић М. Мило, Раичевић М. 
Ђукан, Војиновић В. Ангелина, Васовић Н. Мио-
мир, Васовић Н. Петар, Дрекаловић Р. Милован, 
Нововић Радована Ратко, Нововић Милете Богић, 
Нововић Милете Бранко, Нововић Милића Богић, 
Нововић А. Милорад, Нововић Л. Душан, Нововић 
Љ. Душан, Нововић М. Милан, Петрић В. Влади-
мир, Раичевић Г. Мило, Раичевић В. Мирко, Ра-
ичевић М. Вукман, Васовић М. Ђорђије, Драги-
ћевић Д. Ранко, Лалић М. Мило, Лалић М. Ми-
лосав, Лалић М. Велимир-Вешо, Нововић И. Хри-
стина, Нововић М. Радомир, Петрић М. Саво, Ра -
ичевић М. Миљан, Раичевић Д. Вукашин, Раи-
чевић М. Аксо, Раичевић С. Добро, Васовић М. 
Димитрије, Раичевић М. Новица, Васовић П. Ста-
ница, Васовић И. Јелица, Васовић Б. Велика, Ва-
совић 3. Миличко, Васовић И. Милена, Драгиче-
вић В. Милош, Драгичевић М. Милева, Драги-
чевић В. Мирослава, Ивановић М. Миљан, Ива-
новић М. Миле, Ивановић Б. Мартин, Ивановић 



М. Ђурђа, Ивановић Д. Даница, Ивановић М. Ми-
лена, Јочић М. Јелена, Ра јчевић С. Ружа, Лалић 
Т. Јеглика, Нововић С. Станија, Нововић П. Да-
ница, Нововић М. Драга, Нововић Р. Ракита, Но-
вовић Г. Јелка, Нововић В. Марија, Раичевић М. 
Тодор, Ивановић М. Михаило, Ивановић Ј. Вука-
дин, Нововић М. Зорка, Васовић М. Милева, Дра-
гићевић В. Драгутин, Ивановић М. Милић-Бран-
ко, Нововић Л. Вујица, Нововић Б. Вукадин, Но-
вовић Р. Иконија, Нововић Ј. Мирослава, Нововић 
Р. Пуниша, Васовић В. Љубица, Ивановић М. Ми-
лан-Зеја , Нововић Ј. Благоје, Нововић Т. Миле-
та, Нововић П. Ангелина, Нововић П. Мирко. 

ПОЗАДИНСКИ РАДНИЦИ И П Р И В Р Ж Е Н И Ц И 
НОП 

Васовић В. Драгица, Голубовић И. Периша. 
Ивановић М. Милорад, Јочић И. Милица, Јочић 
С. Лакић, Миличковић Б. Милош, Нововић Н. Вла-
димир, Нововић М. Јово, Нововић Р. Јасна, Ново-
вић Н. Анђа, Нововић Т. Марта, Војиновић В. 
Новка, Војиновић Р. Војислав, Ивановић А. Мил-
ка, Нововић Р. Станиша, Нововић Р. Радован, Но-
вовић С. Станица, Нововић С. Момчило, Раиче-
вић Л. Машан, Раичевић М. Микна, Васовић В. 
Васо, Јочић Р. Драга, Нововић М. Љубица, Но-
вовић М. Јелена, Петрић М. Вукајло, Голубовић 
В. Радосав, Ивановић В. Видосава, Јочић Р. Ра-
дован, Нововић Т. Радуле, Раичевић М. Михаи-
ло-Баћо. 

ОФИЦИРИ ИЗ СЕЛА ТРЕПЧЕ 
Васовић Ивана Милован, пуковник, Васовић 

Панта Божидар, мајор, Васовић Гавра Јелена, 
кап. I класе, Васовић Ивана Милорад, поручник, 
Васовић Стефана Иван, поручник, Васовић Но-
вице Петар, потпоручник, Васовић Васа Милутин. 
омладински руководилац батаљона, Васовић Дра-
га Милијана, четна болничарка, Голубовић Ива-
на Периша, капетан I класе, Драгићевић Милоша 
Мило, мајор, Драгићевић Милоша Вукадин, капе-
тан, Драгићевић Милоша Станка, капетан I кла -
се, Драгићевић Драгутина Ранко, мајор, Ивано-
вић Милоша Данило, пуковник, Ивановић Миће 
Авро, капетан I класе, Ивановић Мила Марко, ка -
петан I класе, Ивановић Мила Мирко капетан, 
Ивановић Милете Вукајло, поручник, Ивановић 
Миљана Миленко, командир вода, Јочић Милије 
Душан, мајор, Лалић Тодора Михајло, капетан I 
класе, Лалић Милутина Мило, капетан, Милич-
ковић Б о ж е Ђорђе, капетан, Нововић Радована 
Стефан, капетан I класе, Нововић Луке Душан, 
капетан, Нововић Дмитра Милорад, капетан, Но • 
вовић Боја Велимир, потпуковник, Нововић Миле-
те Бранко, капетан, Нововић Божа Радун, поруч-
ник, Нововић Зека Вуко, заменик команданта ба-
таљона, Нововић Јакова Ново, командир вода, Но-
вовић Радоша Милић, командир вода, Нововић 
Павла Данило, политички делегат вода, Нововић 
Станише Јелисава, референт санитета чете, Но-
вовић Јакова Драгиша, потпоручник, Петрић Јо-
вана Милосав, капетан, Раичевић Тодора Владо, 
комесар батаљона, Раичевић Машана Душан, по-
ручник, Раичевић Машана Миљан, капетан, Раи-
чевић Васа Мирко, поручник, Раичевић Драгића 
Вукашин, капетан I класе, Раичевић Милутина 
Ђукан, потпуковник, Раичевић Г. Мило, поручник. 

Село Трепча (од 124 домаћинства) дала је 92 
борца (борце у војним формацијама) у НОР-у и 

револуцији и 70 позадинских радника и приврже-
ника НОП-у. Један број позадинских радника, 
пошто је регулисао статус борца, убројан је у 
борце и ако није учествовао у борбеним војним 
формацијама (воду, чети, батаљону и бригади). 

Трепча је била привржена народно-ослободи-
лачком покрету, а нарочито шен засеок Студенца. 
Посебно треба истаћи један дио племена Новови-
ћа и Васовића који су у току народноослободи-
лачког рата носили терет борбе НОП-а у селу 
Трепчи. Међу шима треба истаћи Сава Р. Ново-
вића, Нова Ј. Нововића, Милића Р. Нововића, Ива-
на С. Васовића, Вуку Б. Васовића, Станицу П. 
Васовић и Станију С. Нововић. 

Из рата је изашло 44 официра и 6 подофи 
цира. Погинуло је 24, официра, подофицира и 
борца. 

Трепча има и 17 жртава фашистичког терора. 
То значи да је свако треће домаћинство изгубило 
по једног члана у НОР-у и револуцији. 

Од 1935. — 15. маја 1945. године, Трепча је има-
ла 94 члана КПЈ . На дан 15. маја 1945. године 
било је 16 чланова СКОЈ-а . Само 8 чланова К П Ј 
није прошло кроз СКОЈ-евски стаж. То значи да 
је од 1935. — 15. маја 1945. године, било 102 чла-
на СКОЈ-а из села Трепче. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ ИЗ ТРЕПЧЕ 

ВУКАШИН-ВУЛЕ МИЋЕ ИВАНОВИЋ, стасит 
као јела, а плећат као планина. У хрвању са су-
ровошћу живота, трагању за истином и тежњом 
за људском правдом јачао је своју снагу, изо-
штравао ум и челичио карактер. Незадржив у 

хтјењима, неукротив у борби за правду, увијек 
спреман да се свом снагом сручи на оно што кочи 
напредак и угрожава достојанство и личност чов-
јека, да снажним покликом пробуди успали град, 
или проломи тишину планине. Такав је био Вуле 
Ивановић. Таквог га памте његови другови и са~ 
борци. 

Вукашин-Вуле Ивановић рођен је у селу Треп-
чи код Андријевице 10. октобра 1915. године. Отац 
Мића се тада налазио на ратишту, а мајка Ми-
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лена водила је бригу о шесторо дјеце у немашти-
ни и тешким ратним приликама. Аустро-угарска 
окупација, која је доносила гладне године и бо-
лести, тако да су гробља постала тијесна да при-
ме мртве, била је сапутница његовог дјетињства и 
првих корака у живот. 

Основну школу завршио је у Трепчи, седам 
разреда гимназије у Беранама, а осми разред и 
матуру у Пећи. Студирао је права на Београд-
ском универзиТету. Још у школској клупи дошла 
му је до руку напредна литература, па се упо-
знао с револуционарним идејама. Тежак живот, 
понижавања и обесправљени положај сиромаш-
ног сељаштва, чега није била поштеђена ни ње-
гова породица, допринијелИ су да брзо схвати сми-
сао класне и револуционарне борбе. У њему се 
разбуктао револт који је убрзо прерастао у бес-
компромисну борбу за нове и праведније друштве-
не односе за све људе и све народе. 

Таква схватања смисла борбе истурила су га у 
прве редове револуционарног покрета. Неустра-
шив је на барикадама, неукротив у демонстра-
цијама несаломљив у тамницама. Јуна 1936. го-
дине, у Пећи постао је члан КПЈ . Радио је у 
партијској ћелији Трепче, којој су припадали Ми-
хаило Лалић и Милета-Цуњо Вулевић. Кроз рад 
партијске организације расло је његово револу-
ционарно искуство и проширивали се видици 
његовог теоретског знања. Израста у организа-
тора револуционарног покрета и пропагатора 
класне борбе, заузимајући видно мјесто у напред-
ном студентском покрету и комуниетичкој актив-
ности у долини Лима у Црној Гори. Ватреним го-
ворима на разним скуповима распаљивао је масу 
и покретао је онамо гдје су били њени интереси 
и интереси народа. 

Вуле је био политички секретар МК К П Ј за 
Андријевички срез. Због учешћа у демонстраци-
јама, ма ја 1940. године, ухапшен је и осуђен на 
робију, коју је издржао у Сремској Митровици, 
заједно са познатим револуционарима југословен-
ског радничког покрета. Послије изласка из зат-
вора, наставио је своју активност, указујући на 
издајничку политику влада јући кругова и пред-
стојеће судбоносне догађаје за нашу земљу и њене 
народе. На великом митингу у Андријевици 27. 
марта 1941. године, говорио је окупљеном народу 
позивајући га у борбу за слободу и независност 
домовине. 

Послије окупације земље ради на припрема-
н>у оружане борбе и један је од истакнутих ор-
ганизатора устанка у овом крају . У првим оружа-
ним акцијама испољио је велику личну храброст 
и организаторске способности. Тих устаничких 
дана запажен је у борби на Црвеним прлима, 
Беранама, Брезојевици и Мокрој. Увијек спреман 
да се пушком и ријеч ју супротстави непријатељу 
и разним политичким махинацијама петоколона-
ша. Не могу га поколебати привремени војнички 
неуспјеси, кућа у пламену, прогони и страдања. 
Он гледа у будућност и поносно иде напријед. 
Јуриша у бици на Пљевљима, слама непријатељ-
ска упоришта, износи рањене другове. 

У данима стварања четничке организације — 
Вуле Ивановић се енергично супроставља тој 
срамоти и демаскира њихове л а ж и и издају. Тих 
дана, 17. фебруара 1942. године, у најкритичнијим 
тренутцима за народноослободилачки покрет у 
овом крају, нехотично му је опалила пушка и 
усмртила га. У родном селу Трепчи, гдје је угле-

дао живот, замукла је његова ријеч и застали 
његови кораци. 

ВАСОВИЋ ДРАГА МИЛИЈАНА, рођена 27. 7. 
1927. године у селу Трепчи, Срез андријевички. У 
НОП ступила новембра 1944. године. Као млада 
партизанка била је смјела, одважна и храбра. 

Као члан СКОЈ-а радила је у Пећи. Добровољно 
је пошла у бригаду. Погинула је 25. 1. 1945. го-
дине, као четна болничарка у првој Косовско-
-метохијској бригади у селу Дреници. 

ВАСОВИЋ ВАСА МИЛУТИН-МИТО, рођен 13 
маја 1924. године, у селу Трепчи, Срез андрије-
вички. Завршио је 8 разреда гимназије и велику 

В А С О В И Ћ в . 
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матуру. Члан СКОЈ-а од децембра 1943. године а 
од априла 1944. године, члан КПЈ . Био је руко-
водилац СКОЈ-а у батаљону VI црногорске удар-
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не бригаде. Рањен кра јем априла 1944. године код 
Цетиња. Као тежак рањеник пребачен на лечење 
у Италију. Погинуо од руке фашиста и усташа, 
25. маја 1945. године код Напуља — Италија. 

ВАСОВИЋ РАДОСАВА МИЛОВАН, рођен 5. 
маја 1925. године у Трепчи, Срез андријевички. Ра -
но је остао без оба родитеља. Живио је код стри-
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11. 1943. године. Члан СКОЈ-а постао је фебруа-
ра 1944. године. Био је храбар борац. Тешко се 
разболео и пребачен је у Италију јула 1944. го-
дине. Умро је у Бари ју — Италија септембра 
1944. године. 

ДРАГИЈЕВИЋ ДРАГУТИНА АЛЕКСАНДАР, 
рођен 5. октобра 1921. године у Трепчи, Срез ан-

дријевички. Завршио 7 разреда гимназије у Пе-
ћи. Члан СКОЈ-а од 1942, а К П Ј од марта 1943. 
године. У НОП-у од јануара 1942. године. Ступио 
је у Косметски ударни батаљон априла 1944. го -
дине. Погинуо је на Копаонику као борац ма-
ја 1944. године. 

ИВАНОВИЋ МИЉАНА МИЛЕНКО, рођен 15. 
априла 1926. године у Трепчи, Срез андријевички. 
У НОП-у од маја 1943. године. У VI црногорску 
бригаду ступио је добровољно 16. 11. 1943. го-

ца у врло тешким условима и сиромаштву. За 
НОП почео да ради од августа 1943. године. У VI 
црногорску бригаду ступио добровољно 16. 11. 1943. 
године. Члан СКОЈ-а је од децембра 1943, а К П Ј 
од априла 1944. године. Био је врло храбар. Исти-
цан је у чети по скромности и храбрости. По-
гинуо је храбро јула 1944. године као десетар у 
VI црногорској бригади код Каменског. 

ВАСОВИЋ НИКОЛЕ МИОМИР, рођен 3. марта 
1925. године у Трепчи, Срез андријевички. Сту-
пио је добровољно у VI црногорску бригаду 16. 



дине. Члан СКОЈ-а од децембра 1943. а К П Ј од 
марта 1944. године, био је командир вода. Унапре-
ђен је у чин заставника. Врло храбар пушкоми-
траљезац у батаљону. Погинуо је 3. фебруара 
1945. године у Устиколини, у VI црногорској удар-
ној бригади. 

ДРЕКАЛОВИЋ РАДОВАНА МИЛОВАН, рођен 
фебруара 1925. године у селу Трепчи, Срез ан-
дријевички. Члан СКОЈ-а од маја 1943. године, а 
К П Ј од јуна 1944. године. Ступио у прву Космет-
ску бригаду августа 1944. године. Погинуо као бо-
рац у истој бригади код Струга. 

ЈОЧИЋ ЛАКИЋА БАТРИЋ-БАЊО, земљорад-
ник, рођен маја 1918. године у Трепчи, Срез ан-
дријевички. Породица му је жив јела од 1928. у 
селу Витомирцу под Пећи. Члан СКОЈ-а је од 
1938. године, а К П Ј од 1939. године. Учествовао је 
у демонстрацијама маја 1940. године у Пећи. По-
слије априлског рата 1941. године вратио се у род-
ни крај . Учесник је у тринајстојулском устанку. 
Истакао се у првим борбама као храбар и одва-
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ж а н борац. Од октобра 1941. године био је борац 
Краљско-Требачке партизанске чете. Првог де-
цембра 1941. године истакао се и у борби на 
Пљевљу у којој је и рањен. Подлегао је ранама 
2. децембра 1941. године у Маочу код Пљевља. 

НОВОВИЋ ЗЕКА ВУКО, рођен 10. октобра 
1910. године, у Трепчи, Срез андријевички, завр-
шио је 4 разреда гимназије, а затим се запо-
слио у служби финансијске контроле. Устанак га 
је затјекао у Спужу, као финанса. Организације 
К П Ј Бјелопавлића повјезала се с њим и 13. јула 
1941. године и он омогућује устаницима да без 
жртава и врло лако овладају Спужом. Послије 
јулског устанка долази у Трепчу. У К П Ј је прим-
љен новембра 1941. године. Учествује у бици за 
Пљевља као заменик команданта Комског бата-
љона. Био је командир вода у Краљско-требачкој 
чети и учествовао у борби на Колашину и Мој-
ковцу. Илегализовао се 28. априла 1942. године. 
Четници су га у ма ју затворили у Колашину, а 
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априла 1942. године предали логору у Бару. Ита-
лијани су га уцијенили због „издаје 13. јула 1941. 
године". Стрељан је јуна 1943. године на Цетињу. 

НОВОВИЋ РАДОША МИЛИЋ, земљорадник, 
рођен маја 1904. у Трепчи, срез андријевички. У 
НОБ ступио децембра 1942. године. Скривао је 

Н О В О В И Ћ . р . 
М И Л И Ћ 

илегалце и одржавао везу с њима. Члан је парти-
занске десетине од кра ј а 1942. године. Четници га 
затвара ју фебруара 1943. године у Колашину, а 
пуштају га марта 1943. године. Трећег маја 1943. 
ступио је у андријевички партизански батаљон. 
У батаљону је међу најхрабријим борцима. Учес-
твовао је у ликвидацији неколико истакнутих 
четничких руководилаца. 

Јула 1943. године прерушен у женско одијело и 
наоружан улази у италијански гарнизон у Ан-
дријевицу да би ликвидирао Ђока Рачића, али 



околности му то не омогућују. У вријеме V офан-
зиве није пошао с беранско-андријевичким бата-
љоном ка Дурмитору. Остао је на „својему те-
рену" с Новом Нововићем у Јеловици. Ступио је 
у 4. пролетерску бригаду у саставу беранско-ан-
дријевичког батаљона. Члан К П Ј постао је крајем 
марта 1944. године. Погинуо је 19. априла 1944. 
године на Боркову (Србија) као командир вода 
у IV пролетерској црногорској бригади. 

НОВОВИЋ ЈАКОВА НОВО, земљорадник, ро-
ђен 10. 2. 1912. године у Трепчи, срез Андрије-
вички. Учествовао је у тринаестојулском устанку 
до 8. августа 1941. године, затим се извјесно ври-

НОВОВИЋ ПАВЛА ДАНИЛО, ђак гимназије, 
рођен 2. 4. 1924. године у Трепчи, срез андрије-
вички. Рано је остао без оца. Школовао се под 
врло тешким условима. Био је скроман и повучен. 

Н О В О В И Ћ Ј . 
н о в о 

јеме пасивизирао. Крајем 1942. године Радоња Го-
лубовић је пресудно утицао на његово опредјеље-
ње. Од децембра 1942. године до маја 1943. године 
био је командир илегалне десетине и чинио је 
велике услуге НОП-у у долини Лима. Скривао, 
хранио, чувао и одржавао везу са илегалцима. 
Маја 1943. године ступио у андријевички парти-
зански батаљон. У батаљону је био најхрабрији 
борац, оличење самопрегора и пожртвовања. Кад 
је беранско-андријевички батаљон пошао ка Дур-
митору, у току V непријатељске офанзиве, Ново 
Ј. Нововић је са мањом групом партизана из села 
Трепче, Трешњева, Забрђа и Слатине остао на 
„свом терену" да води борбу. По повратку Бе-
ранско-андријевичког батаљона у Васојевиће, Но-
во му се поново прикључује. У току љета 1943. 
године, ликвидирао је неколико истакнутих чет-
ника у срезовима андријевичком и беранском. 
Новембра 1943. године, ступио је у IV пролетер-
ску црногорску бригаду. Понесен пролетерском 
храброшћу, задивљује старјешине и борце својим 
јунаштвом. 

Примљен је у К П Ј марта 1944. године. Поги-
нуо је како то доликује Нову Ј. Нововићу, храбро, 
презирући смрт. Рањен је у ногу 2. 4. 1944. на Ма-
лића Брду. Нијемци су му били близу, на неко-
лико метара, и он као командир вода није до-
зволио да га ухвате жива. Испалио је себи метак 
у главу. 

Н О В О В И Ћ п . 
Д А Н И Л О 

Члан СКОЈ-а је од јануара 1940. године. Уче-
ствовао је у 13-то јулском устанку као курир 
сеоског одбора села Трепче. Послије сплашњава-
ња устанка радио је у селу као члан СКОЈ-а. 
Децембра 1942. године био је члан партизанске 
илегалне десетине. У току 1943. године, као члан 
СКОЈ-а у сталној је вези с партизанима који су 
били у Беранско-андријевичком батаљону. Кра-
јем октобра 1943. године ступио је у Беранско-ан-
дријевички батаљон. Када је овај батаљон попу-
нио IV пролетерску бригаду распоређен је у V 
батаљон. Члан К П Ј је од марта 1944. године. По-
гинуо је као омладински руководилац чете апри-
ла 1944. године на Златару. 

НОВОВИЋ ЉУБА ДУШАН, земљорадник, ро-
ђен 3. 2. 1923. године у Трепчи, Срез андријевич-

Н О В О В И Ћ љ . 
Д У Ш А Н 



ки. Ступио је у Андријевички партизански бата-
љон 3. маја 1943. године. Овај батаљон је по-
четком новембра 1943. попунио IV пролетерску бри-
гаду. Члан СКОЈ-а постао је децембра 1943. го-
дине. Погинуо је као борац Друге чете у Петњи-
ци 23. јануара 1944. 

НОВОВИЋ МИЛЕТЕ БОГИЋ, земљорадник, ро-
ђен 7. 1. 1926. године у Трепчи, Срез андрије-
вички. У љето 1943. године био је повезан с 
Нововићима, који су били у Беранско-андријевич-
ком батаљону. Ступио је добровољно у VI црно-
горску ударну бригаду 16. 11. 1943. године. У СКОЈ 
је примљен фебруара 1944. године, а у К П Ј јула 

дријевички. Од 13. јула 1941. године привржена 
је НОП-у као и сва омладина засеока Студеница. 
У току љета 1943. године повезана је с парти-
занима Нововићима — рођацима из Беранско-
-андријевичког батаљона. Средином октобра 1943. 
године примљена је у СКОЈ у активу села Треп-
че. Као омладинка и скојевка била је врло агилна. 
Двадесет шестог априла 1944. године ступила је 
добровољно у V пролетерску бригаду. У борбама 
се показала храбра и пожртвована. У К П Ј је 
примљена децембра 1944. године. Погинула је као 
санитетски референт чете априла 1945. године на 
Генералском столу код Карловца у борби против 
Нијемаца и усташа. 

Н О В О В И Ћ С. 
Ј Е Л И С А В Е Т А 

Н О В О В И Ћ М. 
Б О Г И Ћ 

исте године. Погинуо је као десетар II батаљош, 
VI црногорске ударне бригаде на Трубјели 9. ав-
густа 1944. 

НОВОВИЋ МИЛИЋА БОГИЋ, земљорадник, 
рођен 22. 3. 1923. године у Трепчи, Срез андри-
јевички. Потиче из врло сиромашне сељачке поро-
дице. У априлском рату вратио се с родитељима 
с Косова у Трепчу. Осјетио је сву горчину из-
бјегличког живота, глад и немаштину. Радио је 
у богатим домаћинствима да би прехранио себе и 
своју породицу. У љето 1943. године, био је повезан 
с партизанима Беранско-андријевичког батаљона. 
Ступио је добровољно у VII црногорску омладин-
ску бригаду 18. децембра 1943. године. Био је 
храбар борац. У СКОЈ је примљен јануара 1944. 

НОВОВИЋ . м . 
В О Г И Ћ 

године, а јула 1944. године у КПЈ . Погинуо је као 
десетар у 7. црногорској омладинској бригади 10. 
августа 1944. године код Никшића. 

НОВОВИЋ РАДОВАНА СТАКА, домаћица, ро-
ђена 1926. године у селу Трепча, Срез андрије-
вички. Отац и брат учествују у тринаестојулском 
устанку. Она помаже НОП у току 1941. године. 
У 1942. и 1943. години активно се укључује у 
рад за НОП. У вези је са илегалцима-партизанима 
а од маја 1943. године активно и организовано је 
укључена у раду за НОП. Члан СКОЈ-а је од 
маја 1944. године. Јула 1944. године ступила је у 
V пролетерску Црногорску бригаду. Тешко је ра-
њена 1945, враћена је из бригаде кући и подлег-
ла је ранама. 

НОВОВИЋ СТАНИШЕ ЈЕЛИСАВЕТА, домаћица, 
рођена 2. априла 1924. године у Трепчи, Срез ан-



Н О В О В И Ћ Р . 
С Т А К А 

РАИЧЕВИЋ ТОДОРА ВЛАДИМИР, учитељ, ро-
ђен 1. 6. 1906. године у Трепчи, Срез андријевички. 
Службовао је прије рата у Срезу Крагујевачком. 
Члан К П Ј од маја 1940. године. Ступио је добро-

1938. године, а К П Ј јануара 1941. године. Учество-
вао је у 13-ојулском устанку до 20. септембра 1941. 
године. Искључен је из КПЈ , за извјесно вријеме 
се даљио од НОП-а. Средином фебруара 1943. го-
дине успоставио је са њим везу Данило М. Ива-

Р А И Ч Е В И Ћ м . 
Д У Ш А Н 

Р А И Ч Е В И Ћ Т . 
В Л А Д И М И Р 

Р А И Ч Е В И Ћ . С. 
Д Р А Г У Т И Н 

вољно у крагујевачки партизански одред 7. 7. 1941. 
године. Погинуо као командир чете у Крагу јевач-
ком одреду 16. 10. 1941. године код Враћевшнице. 

РАИЧЕВИЋ СТЕФАНА ДРАГУТИН-КАРО, рад-
ник, рођен 2. јануара 1921. године у Трепчи, Срез 
андријевички. Године 1939. из Трепче пошао за 
Србију. До рата се знало да се налазио негдје у 
околини Рашке. Ступио је у Копаонички партизан-
ски одред августа 1941. године, а погинуо је де-
цембра исте године. 

РАИЧЕВИЋ МАШАНА ДУШАН, земљорадник, 
рођен 15. децембра 1917. године у Трепчи, Срез 
андријевички. Члан СКОЈ-а, постао је децембра 

новић и он је од тада радио за НОП. Четници га 
затварају 3. марта 1943. године у Краљима, а за -
тим спроводе у затвор у Колашин. Двадесет трећег 
априла 1943. године, четници су га предали Итали-
јанима који су га интернирали у логор Бар, а јула 
1943. године спровели за Италију. Послије капи-
тулације Италије враћа се у Југославију у саста-
ву Прве прекоморске бригаде, која је попунила 
Прву пролетерску бригаду. Примљен је у К П Ј ја -
нуара 1945. године. Погинуо је као комесар чете у 
првој пролетерској бригади 8. маја 1945. године 
код Новске (Хрватска). 



РАИЧЕВИЋ МИЛИЧКА АКСО, земљорадник, 
рођен 1. 6. 1916. године у Трепчи, Срез андријевич-
ки. Учествовао је у 13-ојулском устанку до 8. ав-
густа 1941. године. Извјесно вријеме био се одво-
јио од НОП-а. Ступио је у прву Бокељску бригаду 
септембра 1944. године. У бригади се показао као 
добар борац. Априла 1945. године стријељан је код 
Дечана (Косово), по наређењу штаба прве Бокељ-
ске бригаде. Штаб прве Бокељске бригаде добио 

МИЛИЧКОВИЋ БОЖА ВЕЛИМИР, рођен 1920. 
године у Трепчи. Радио је у заводима оружја у 
Крагујевцу. Погинуо је као пушкомитраљезац 1941. 
године код Крагујевца. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

НОВИЋ БОЈА ВЕЛИМИР, потпуковник бивше 
југословенске војске, рођен 4. 7. 1874. године у селу 
Трепчи. Био је командир Требачке чете у ратовима 
1912—1916. године. Погинуо априла 1941. године од 
бомбардовања на броду у Грчким водама. 

Н О В О В И Ћ в . 
В Е Л И М И Р , 
п о т п у к о в н и к 

М И Л И Ч К О В И Ћ В 
В Е Л И М И Р 

је наређење „да стријеља Раичевића из села Треп-
че, Срез андријевички". То наређење добијено је 
из одељења ОЗН-е с Цетиња, јер се сматрало да 
се у првој Бокељској бригади налази Раичевић Ми-
личка Драгиша, који је 1943. године био ратни зло-
чинац. 

Када је одељење ОЗН-е добило извештај да је 
стријељан Аксо Раичевић, а не Драгиша Раичевић 
увидјело се да је учињена велика грешка. Тек 1968. 
године сазнало се како је Аксо Раичевић погинуо 
умјесто Драгише Раичевића. 

ЈОЧИЋ РАДОСАВА РАДИВОЈЕ, професор, ро-
ђен 1901. године у Трепчи, срез Андријевички. Био 
је демократа, помагао је напредни студентски по-
крет. Погинуо је 6. априла приликом бомбардовања 
Београда. 

Ј О Ч И Ћ Р . 
Р А Д И В О Ј Е 

Р А И Ч Е В И Ћ М . 
А К С О 



Л А Л И Ћ Т . Д У Ш А Н П Е Т Р И Ћ Ј . М И Л О С А В , 
к а п е т а н I к л а с е 

Р А И Ч Е В И Ћ М . М И Л О Р А Д 

ПЕТРИЋ ЈОВАНА МИЛОСАВ, капетан правне 
службе у авијацији. Рођен 18. 5. 1905. године у 
Трепчи. Умро у Њемачком заробљеништву као офи-
цир бивше југословенске војске. 

Ж Р Т В Е НОР-а од 1941—1945. ГОДИНЕ 

ГОЛУБОВИЋ ИВАНА ПЕРИША, судија, рођен 
1895. године у Трепчи, Срез андријевички. Стрије-
љали га 1942. Њемци у Косовској Митровици. 

ИВАНОВИЋ МИКА МИЛОРАД, жандармеријски 
наредник, рођен у Трепчи 1890. године, стријељан 
у Крагујевцу 21. октобра 1941. 

ЛАЛИЋ ТОДОРА ДУШАН, рођен 1920. године, 
у Т">епчи, Срез андријевички. Био је члан СКОЈ-а 

од 1939. године. Умро је у заробљеништву у Њ е -
мачкој као војник бивше југословенске војске. 

РАИЧЕВИЋ МИРКА МИЛОРАД, земљорадник, 
рођен 8. 1. 1918. године у Трепчи, Срез андријевич-
ки. Умро у Њемачком заробљеништву као војник 
бивше југословенске војске. 

ВАСОВИЋ МИЛОСАВА ДЕСАНКА, ђак, рође-
на фебруара 1928. године у Пећи. Прва жртва из 
Трепче у устанку. Погинула од бомбардовања 5. 
августа 1941. године на Требачком катуну Равнине 
— Бјелега. 

ВАСОВИЋ ВЕКА СТАНОЈКА, домаћица, рођена 
1870. године. Погинула августа 1941. године у селу 
Дубово код Пећи од руке балиста. 

Г О Л У Б О В И Ћ П Е Р И Ш А , к а п е т а н 
I к л а с е И В А Н О В И Ћ М . М И Л О Р А Д В А С О В И Ћ М . Д Е С А Н К А 



ЈОЧИЋ. Р. Ђ У Р О 

Д Р А Г И Ћ Е В И Ћ Р . 
М И Л О Ш 

Ј О Ч И Ћ Ћ . 
З О Р К А 

ЈОЧИЋ РИСТА МИЛОЊА, земљорадник, рођен 
Н О В О В И Ћ р. 1885. године у Трепчи. Стријељали га балисти јула 
СТАНИТТТА 1 Г\ Л Л 1944. године. 

НОВОВИЋ СТАНИШЕ МОМЧИЛО, рођен авгу- ИВАНОВИЋ МИЛИСАВА ВАСО, земљорадник, 
ста 1928. године у Трепчи. Стријељали га четни- рођен 1890. године у Трепчи. Стријељали га балисти 
ци августа 1943. године на Кривом Долу. јула 1944. године. 

ДРАГИЧЕВИЋ РАДОЊЕ МИЛОШЕ, шумар, ро-
ђен 1889. године у селу Трепчи, Срез андријевич-
ки, учествовао је у првом и другом Балканском 
рату. Послије капитулације Црне Горе, одбјегао 
је у шуму (комите). Од 1920. године је шумар и 

МАРТА ТОМА НОВОВИЋА, домаћица, рођена 
маја 1859. године у Трепчи, умрла у затвору Бог-
данов кра ј на Цетињу, марта 1942. године. 

ЈОЧИЋ РАДОЈА ЂУРО, земљорадник, рођен 
1888. године у Трепчи. Стријељали га балисти јула 
1944. године. 

ЈОЧИЋ ЂУРА ЗОРКА, домаћица, рођена 1895. 
године на Полици, стријељали је балисти јула 
1944. године. 

службовао у разним мјестима бивше Зетске бано-
вине. Рат га је затекао на служби у Руговој, Срез 
пећки. Његова читава породица активно учествује 
у НОР-у и револуцији. Милош се већ 1941. године 
укључује у покрет. Једно вријеме није службовао 
а 1942. године, запослио се у Ибарској клисури. 
Четници га откривају као припадника НОП-а и 
септембра 1943. године убијају. 

НОВОВИЋ РАДИСАВА СТАНИША, земљорад-
ник, рођен 1893. године у Трепчи. Стријељали га 
четници августа 1943. године на Кривом Долу. 



ПОПАЉЕНЕ К У Ћ Е 

Вукашина-Вула М. Ивановића, без крова оста-
ло 10 чланова породице, Дмитре Станише Васовића, 
без крова остало 1 члан породице, Сава Радиса-
ва Нововића, без крова остало 4 члана, Вуке Б. 
Васовића, без крова остало 4 члана породице, 
Дмитра Михаила Нововића, без крова остало 8 чла-
нова, Милића Радоша Нововића, без крова остало 
7 чланова породице, Сава Радисава Нововића, без 
крова остало 3 члана породице. 

У ОБРАДИ УЧЕСТВОВАЛИ: 

Васовић Г. Јелена, Васовић И. Јелица, Васовић 
Б. Вука, Васовић С. Иван, Васовић П. Божидар, 
Васовић И. Милорад, Васовић В. Данило, Васовић 
И. др Милован, Ивановић М. Данило, Ивановић 
М. Милан, Ивановић М. Марко, Ивановић М. Мир-
ко, Ивановић М. Аврло, Нововић С. Миливоје, Но-
вовић М. Манојло, Нововић М. Бранко, Нововић 
Б. Радун, Нововић А. Милован, Јочић Л. Драшко, 
Јочић М. Душан, Раичевић М. Ђукан, Раичевић В. 
Мирко, Раичевић Г. Мило. 

МИХАИЛО Т. ЛАЛИЋ, рођен је 7. 10. 1914. го-
дине у селу Трепчи код Андријевице. Основну 
школу завршио је у Трепчи а гимназију у Бера-
нама. Рано је остао без родитеља. Од ране мла-
дости радио је за егзистенцију и стварао средства 
за школовање. 

Послије завршене гимназије уписао се на Правни 
факултет у Београду. Још у гимназијској клупи 

Л А Л Е В И Ћ . В . 
М И Х А И Л О 

почео је да пише пјесме. Тих и повучен стално је 
дружио са књигом. Напредна литература врло ра-
но га је оприједијелила за револуционарни покрет. 
У СКОЈ је примљен 1935. године на Београдском 
Универзитету. Учествује у свим акцијама које је 
изводио напредни студентски покрет у Београду. 
Више пута је хапшен и прогањан из Београда у 
свој родни кра ј . За члана К П Ј је примљен 1936. 
године у Беранама. Исте године био је и члан 
Мјесног комитета К П Ј за берански срез. 

Послије велике провале у К П Ј у Црној Гори 
1936. године, одређен је од стране ПК да обнови 
партијску организацију у Андријевичком срезу. У 
другој половини 1936. године организовао је неко-
лико ћелија и Мјесни комитет КПЈ, чи ји је по-
литички секретар био он. 

До почетка рата у вријеме школских распуста 
радио је на омасовљењу СКОЈ и организације К П Ј 
у општини Требачкој. Међу омладином био је 
врло популаран. Старији људи су га цијенили као 
скромна и пристојног омладинца, те је у раду 
имао успјеха и међу њима а нарочито у вријеме 
парламентарних избора. 

Послије капитулације Краљевине Југославије 
заједно са Вулем Ивановићем ради на организова-
њу борбе против окупатора. Као секретар ћелије 
окупља омладину око СКОЈ-а и партијске ћелије. 
Организује герилски одред села Трепче и припре • 
ма га за борбу. 

17. јула 1941. године учествује у борби на Цр-
вена Прла. Иако није служио војну обавезу у 
борби је служио за пример борцима герилског од-
реда. Каеније у Краљско-Требачкој чети у свим 
акцијама и борбама био је врло храбар и хладно-
крван. 

У току љета 1942. године остављен сам од чла-
нова К П Ј села, општине и без везе са руковод-
ством среза живио је као илегалац у Требачким 
планинама прогоњен од четника и окупатора. 

Почетком јесени 1942. године био је затворен 
у Колашинском затвору и осуђен на 20 година 
затвора од стране четника. У затвору и касније у 
логору имао је комунистичко држање. Када му је 
четнички судија саопштавао пресуду остао је да 
седи. На упозорење судије да се пресуда чита у име 
Краља и отаџбине одговорио је „Ја не признајем 
тог вашег краља". У затвору и логору радио је са 
људима. Помагао им да не поклекну у тешким 
ситуацијама. Био је у групи која је радила на ја-
чању НОП. 

Послије рата био је на одговорним дужностима. 
Био је народни посланик, члан савета федерације 
а шездесетих година изабран је за члана Српске 
академије наука а касније и Црногорске академије 
наука. 

Послије рата написао је преко десет дјела. Не-
ки романи су му преведени на девет језика. У 
својим дјелима разобличио је контрареволуцију у 
Васојевићима и Црној Гори. У последњим романи-
ма скинуо је патину „црногорштине" и племен-
штине. За књижевни рад награђен је са више на-
града. Наградом АВНОЈ-а, Његошевом наградом 
итд. Његов књижевни рад винуо га је међу на ј -
већим писцима Југославије па и свијета. Резервни 
је официр ЈНА. Одликован је са више ратних и 
мирнодобских одликовања и носилац је партизан-
ске „Споменице 1941". 

ИВАН СТЕФАНА ВАСОВИЋ, рођен 1891. го-
дине у селу Трепчи, општина Требачка, срез ан-
дријевички. Бавио се земљорадњом на оскудној и 
квалитетно лошој земљи водећи борбу и радећи да 
би опскрбио породицу. 

Од 1912—1918. године стално је у борби против 
непријатеља. У I балканском рату ратник је Гор-
њовасојевичке бригаде и учествује у борбама на 
Секирици, Богићевици, Ђаковици и Скадру. У II 
балканском рату 1913. године био је у борбама 



на Китки и Брегалници против Бугара. У I свет-
ском рату као војник Староцрногорског одреда под 
командом ђенерала Радомира Вешовића учество-
вао је у борбама у Албанији. 

Послије капитулације Краљевине Црне Горе ни-
је положио оружје окупатору, већ се одметнуо у 
комите и био у групи Радомира Вешовића и Ми-
лосава Раичевића из Трепче. У 1916. години као 

В А С О В И Ћ с . 
И В А Н , в и ј е ћ н и к 
З А В Н О 

комита пао је у руке Швабама али приликом спро-
вођења у затвор побјегао је и поново се нашао са 
комитама Трепче. 

За борбеност и храброст одликован је сребр-
ном Обилићевом медаљом и крстом. 

Послије I светског рата живио је до 1933. го-
дине у Трепчи. У 1933. години преселио се у село 
Јабланицу, општина Главичичка, срез пећки. 

Од 1918. године стално је у опозицији против 
владајућих грађанских странака. У општини гла-
вичичкој истиче се са једном групом насељеника 
у борби против Југословенске радикалне заједни-
це. Симпатије за напредни раднички покрет код 
њега су развили Вукашин-Вуле Ивановић, Милу-
тин Павличић и Василије Ђукић. 

Априлски рат 1941. године затекао га је у 9. 
чети комског одреда. Био је у борбама кроз Алба-
нију. Приликом капитулације Краљевине Југосла-
вије није положио оружје већ је донео три пушке 
и један пушкомитраљез. 

У припремном периоду борбе против окупатора 
прихватио је став комуниста за покретање борбе. 
У устаничким данима био је командир 4. вода тре-
бачке чете и учествовао је у борбама за ослобо-
ђење Берана, према Плаву и на Мокрој. 

19. јула 1941. године био је делегат на конферен-
цији у шљивама Дедовића код Андријевице. Тога 
дана изабран је за одборника Среског национално-
-ослободилачког одбора. 

Послије заузимања слободне територије од стра-
не италијанске казнене експедиције и албанских 
квислинга није положио оружје. Остао је у пла-
нини Јеловици. Његова колиба била је партизан-
ска база. Када је децембра мјесеца 1941. године 
био упућен на курирски задатак, ухваћен је од 

стране италијанске милиције којом је командовао 
Радосав Јоксимовић и предат Италијанима у Б е -
ране. Италијани су га интернирали у скадарски 
логор. 

Иван је почетком априла 1942. године побјегао 
из скадарског логора и прикључио се партизани-
ма-илегалцима, Михаилу Т. Лалићу и Миловану 
И. Васовићу. У илегалности је остао до кра ја ав-
густа када се легализовао са Лалићем и Милова-
ном Васовићем. 

Четници га нијесу затварали. Био је поштеђен 
од стране рођака Васовића јер је био избјеглица а 
и породица му је била материјално незбринута. 

Иван се послије легализације није пасивизирао 
Продужио је да ради за НОП. Почетком 1943. го-
дине илегалци из среза андријевичког и активисти 
из села Трепче одржава ју везу с њим. Био је иза-
бран за одборника у илегални сеоски одбор. Ав-
густа 1943. године није се одазвао позиву Лука-
чевића за „рогљање" већ је побјегао у шуму. 

Када је октобра 1943. године ослобођен андри-
јевички срез, Иван је постављен за председника 
општине требачке. Новембра 1943. био је вијећ-
ник ЗАВНО Црне Горе и Боке у Колашину. 

Децембра 1943. године примљен је за члана КПЈ . 
Кра јем априла 1944. године постављен је за ко-

мандира чете батаљона народних одборника која 
је учествовала у нападу на Беране. 

Августа 1944. године, послије погибије Видоја 
Бракочевића, упућен је у шекуларску општину за 
секретара партијске ћелије (био је и секретар оп-
штинског одбора). У Шекулару је остао до осло-
бођења Гусиња, октобра 1944. године а затим је 
упућен за комесара команде подручја у Гусиње. 

Почетком 1945. године био је упућен у Мето-
хију и постављен за секретара новоформиране ље-
шанске општине. Изабран је и за секретара пар-
тијске ћелије у овој општини. 

1947. године постављен је за управника пољо-
привредног добра у Сврхе са које је дужности и 
пензионисан. 

Кра јем рата унапријеђен је у чин резервног по-
ручника ЈНА и одликован орденом за храброст и 
заслуга за народ. 

1963. године вратио се са Космета у Иванград 
гдје и данас живи. 

САВО РАДИСАВА НОВОВИЋ, рођен 1888. го-
дине у Трепчи, срез андријевички. Учествовао ЈО 
у I балканском рату као борац-извиђач у Горњо-
васојевичкој бригади а 1913. године у II балкан-
ском рату. У свим борбама (на Секирици, Боги-
ћевици, Скадру, Китки и Брегалници) истицао се 
храброшћу и пожртвовањем. 

У I светском рату учествовао је у борбама као 
наредник-извиђач на Дрини, Гласинцу, Викри и 
Турјаку. Када је капитулирала Краљевина Црна 
Гора није положио оружје већ је одбјегао у шуму-
-комите. Био је у групи Милосава Раичевића из 
Трепче. 

Послије I светског рата бавио се земљорадњом. 
На општинским парламентарним изборима гласао 
је за опозицију. Кра јем тридесетих година под 
утицајем сина Миливоја и студената села Трепче, 
симпатисао је напредни револуционарни покрет. 

У априлском рату учествује у борбама у Ал-
банији. Када је капитулирала Краљевина Југо-
славија није положио оружје, напротив, из рата је 
донео кући две пушке и пушкомитраљез. 

У 13-то јулском устанку међу првим је борцима 
У борби против окупатора. Дао је требачком ге-



рилском одреду пушкомитраљез и муницију. Уче-
ствовао је у борбама за ослобођење Берана, око 
Плава и на Мокрој. Приликом борби на Брезо-
јевицама добровољно се јавио да кроз фронт пре-
несе поруку квинслиншким снагама у Плаву. Међу 
ратницима уживао је неподијељени ауторитет као 
ратник и храбар борац. 

Послије заузимања слободне територије од стра-
не казнене експедиције, кућа Саве Нововића била 

је уточиште партизана. Кра јем 1942. године ступио 
је у Краљско-требачку чету и био у борбама које 
је она водила. 

Почетком марта 1942. године Саво се легализо-
вао али је продужио да ради за НОП. Стално је 

БАБА СТАНИЦА ИЗ ВОЋА 

Станица Пантова Васовић, рођена 1880. године 
у селу Маште-Полица, срез Берански (данас СО 
Иванград) у вишечланој сељачкој породици, која 
је као и остало становништво овога кра ј а осје-
ћала на својим леђима турске зулуме и терор у то 
вријеме, васпитавана у кра ју гдје се преко гусала 
и пјесама о јунацима подизао дух и жеља за борбу 
противу турског насиља и окупације. 

При кра ју првог светског рата удата у селу 
Трепчи, али није имала среће, остала је рано без 
мужа са двоје нејаке дјеце, живот јој је био су-
ров и тежак на неплодној земљи, сама ју је обра-
ђивала без ичије помоћи али све је то било не-
довољно за скроман живот, мучила се да СВОЈОЈ 
дјеци да бар основно образовање и зато одвајала 
од својих уста, по природи блага и племенита и 
зато је била много цијењена у својој средини. 

У тим годинама долази до напредног револуци-
онарног покрета у долини Лима а главни носиоци 
тога покрета били су студентска омладина са Бео-
градског универзитета родом из ових краЈева. Њен 
син Божидар, незавршени гимназијалац и пастор-

у вези са илегалцима, чува их и храни. Почетком 
априла 1942. године четници упадају у засеок села 
Трепче — Студенца и хвата ју Саву Нововића и Да-
нила Јовановића. Спроводећи га ка четничкоЈ ко-
манди четници су га тукли и малтретирали. На ин-
тервенциЈу сељана био Је пуштен из затвора. 

ЗахваљуЈући Сави и његовоЈ породици сви се-
љани засеока Студенца пошли су у НОБ, и у току 
читавог рата су радили и борили се за НОП. 

Марта 1943. године четници су ухватили Сава 
Нововића, спровели га у затвор у Колашин. Из 
колашинског затвора предат Је ИталиЈанима који 
су га интернирали у логор Бар. Из логора Је иза-
шао почетком октобра 1943. године. Када Је дошао 
у Трепчу продужио Је да се бори и ради за НОП. 

Новембра 1943. године изабран Је за виЈећника 
ЗАВНО Црне Горе и Боке (на I заседању у Ко-
лашину). Био Је одборник среског НОО АндриЈе-
вице. Априла 1944. године на Матешеву ступио Је 
у батаљон народних одборника. Погинуо је храбро 
у Јуришу 30. априла 1944. године у борби за осло-
бођење Берана. 

Приписивање Саву командирства чете и одли-
ковања вриЈеђа се његов поносити лик Јунака и 
великог патриоте из НОР-а. Његово Јуначко и пр-
косно држање у устанку, приликом хапшења, у 
затвору у Колашину, у логору Бару и касниЈе у 
борбама довољно говори да Је Саво Р. Нововић 
био велики патриота, јунак НОР-а, примЈеран друг 
и борац. Његова племенитост и брига око парти-
зана-илегалаца ниЈе била само у материЈалноЈ по-
моћи, већ његова спремност свуда и на сваком 
мЈесту гдЈе Је било тешко да замиЈени друга и са-
борца. Саву су красиле све особине ратног члана 
ПартиЈе иако није био члан КПЈ . 

Велике су Савове заслуге за НОП у долини Ли-
ма, посебно за партизане-илегалце срезова беран-
ског и андриЈевичког. Трепча Је са Савом изгубила 
врсног Јунака, одважног и непоколебљивог патри-
оту и борца НОП-а. Одликован Је сребрном меда-
љом Обилића, крстом и другим одликовањима. 

В А С О В И И П . 
С Т А Н И Ц А , 
о д б о р н и к А Ф Ж 

Н О В О В И Ћ Р . 
С А В О , в и ј е ћ н и к 
З А В Н О 



ка Јелена активно се укључују у револуционарни 
рад који на њено даље опредељење има великог 
утицаја. Сам сиромашни живот ју је упућивао да 
схвати неравноправност живљења и велике бије-
де под режимима бивше Југославије. Њ е н а кућа 
је у то вријеме била илегално и легално састаја-
лиште чланова К П Ј и напредне омладине села 
Трепче и као такве изложена чешћим претресима 
од стране ондашње жандармерије, била је чврста 
и непоколебљи^а под притиском патрола полици-
је у то вријеме да ма шта зна о растурању лета-
ка ЦК и Покрајинског комитета који су илегално 
растурани по селу, а за то је знала. 

У данима устанка 17. јула 1941. године од њене 
куће се пошло у акцију противу Италијана на 
Црвена Прла као зборног мјеста а после устанка 
и доласка казнене експедиције више породица из 
Шекулара је у њеној кући нашло уточиште, и све 
до поласка наших снага за Босну у пролеће 1942. 
године, ту је била једна од главних партизанских 
база за извођење акција противу непријатеља. 

Када су у пролеће 1942. године, четници помог-
нути окупаторским снагама овладали долином Ли-
ма, за партизане и њихове породице наступило је 
тешко вријеме, терор, интернација, затвори и уби-
јања, то је метод свакодневних акција непријатеља 
противу свега напредног и оних који су се истин-

ски борили за слободу свога народа, пуњени су 
затвори у Краљима и Колашину, и у тим за нас 
на јтежим данима Станица је одвајала од својих 
уста храну и слала Јелени и друговима који су 
се налазили у затвору у Краљима, радовала се 
свакој вијести о успјесима наших снага у Босни 
и поразу непријатеља, и те вијести преносила тамо 
гдје је имала повјерења. 

У једној великој х а ј ц и на партизане изнад се~ 
ла коју су четници извели почетком августа 1943. 
године, пао је у руке непријатеља један црвено-
армејац Николај Семјонов, припадник Васојевичког 
партизанског батаљона, смогла је снаге и изнијела 
храну заробљеном партизану без обзира на све 
могуће последице по њен живот. 

„Куку његовој мајци", говорила је кроз сузе и 
плач Станица, ма јка партизанка мислећи на хи-
љаде знаних и незнаних партизана палих за за -
једничку слободу. 

После рата међу првима се укључила у Сељач-
ку радну задругу села, и радила колико су јој 
дозвољавале њене физичке способности, била је 
физички оронула али срцем и свим својим бићем 
до кра ја живота припадала је нашем покрету. 

Умрла је тихо као што је и жив јела 4. фебру-
ара 1968. године и сахрањена на требачком гробљу. 

Ж. НОВОВИЋ 

КУЛТУРНИ РАД ОМЛАДИНЕ У СЕЛУ 
ТРЕПЧИ И АНДРИЈЕВИЧКОМ СРЕЗУ У 
ПРЕДРАТНОМ ПЕРИОДУ (1926—1941) 

У селу Трепчи код Андријевице, тридесетих го-
дина било је више интелектуалаца — десетак учи-
теља, неколико професора, правника, официра и 
већи број студената и средњошколаца, који су тих 
година развили веома интензиван културни рад на 
селу. 1926. године основана је у Трепчи прва биб-
лиотека, која је имала тридесетак чланова, међу 
којима неколико сељака и радника. У почетку би-
блиотека је имала једва стотинак књига, које су у 
библиотечки фонд унијели оснивачи али кад је 
интересовање за библиотеку међу становништвом 
порасло, уписом нових чланова повећаван је и 
к њ и ж н и фонд, јер ј.е сваки члан при упису био 
дужан да у библиотеку приложи најмање три 
књиге. Када је број чланова нарастао на педесет, 
одржана је прва Скупштина библиотека, на ко-
јој је изабрана управа и усвојен Правилник за 
њен рад. Први предсједник библиотеке био је 
учитељ Крсто Нововић, секретар матурант Бран-
ко Раичевић, а благајник земљорадник Вуксан 
Васовић. За књижничаре су били изабрани Во-
јислав Нововић, тада ђак VI разреда гимназије 
и Милош Миличковић, ученик V разреда гимна-
зије. Библиотека се обратила за помоћ управи гим-
назије у Беранама (данашњи Иванград) и тражи-
ла да јој директор гимназије овјери правила, 
који је то и учинио. Није јасно откуд таква над-
лежност али се може предпоставити да, пошто је 
на јвише чланова било из реда ученика гимназије, 
требало је, ваљда, да се одобри њихово учешће 
у раду библиотеке. Библиотека је добила име 
„Васојевић Стево", а омладинци су формирали и 
фудбалски клуб под истим именом. Библиотека и 
клуб „Васојевић Стево" развили су тих година 

ж и в културно-просвјетни рад у Трепчи и окол-
ним селима. На скуповима њихових чланова, го-
ворило се о различитим друштвеним темама, о 
појединим књигама и писцима, о спорту и дру-
гим збивањима и културним догађајима у свијету. 
Све је то интересовало учеснике тих скупова, на-
рочито сељаке који су, послије напорног рада на 
имању, или надници, недељом на јрадије навра-
ћали у библиотеку, да чују какву новост и да по-
причају са школованим људима. То их је све 
видније одвлачило од к а ф а н е и „преферанса", а 
и ракију су мање пили, штедели су је за „чла-
нарину", јер се она умјесто у новцу, могла упла-
тити и „у натури". Блага јник Вуксан је све то за -
тим продавао, а за добијени новац, набављане су 
нове књиге. Тако је улога библиотеке, у просвје-
ћивању села, била веома запажена, али то, наравно 
није било по ћуди представницима власти, па су 
неки „душебрижници", на челу са командиром 
жандармеријске станице и дјеловођом општине, 
хушкали против таквог рада и окупљања омла-
дине. Одласком неких старијих генерација, по-
слије завршеног школовања на службовање у уда-
љеним крајевима, или на студије, рад библиоте-
ке је замро; она се, послије двије три године по-
стојања, растурила. Дуже је животарио Спорт 
клуб „Васојевић Стево", њега су прихватили се-
оски омладинци и ученици гимназије, са неколи-
ко студената из Трепче, али је и он, у вријеме 
шестојануарске диктатуре, 1929. године, забрањен. 

Међутим, са културним радом се није пре-
стало. Искуства из рада библиотеке, и интересо-
вање које су за такав рад показали сељаци, наро-
чито омладина, која је тражила разоноду, навело 
је младе људе из Трепче, да наставе са култур-
ним акцијама. Њ и х су организовали студенти и 
средњошколци, са једним бројем млађих учитеља 
из Трепче и околних села. Приређиване су забав-
не вечери, са аматерским позоришним играма и 



рецитацијама. Играни су комади „Кир Јања" од 
Стерије, „Јазавац пред судом" од Кочића, Нуши-
ћево „Сумњиво лице" и др. Створена је екипа, 
која је данима увјежбавала улоге, пошто је ме-
ђу „глумцима" било и таквих, који никад у ж и -
воту нијесу видјели ниједну позоришну предста-
ву. Зато је група студената, која је долазила из 
Београда, имала за задатак, да „уигра ансамбл" и 
да га припреми за извођење одабраних комада. У 
овој групи истицали су се својом активношћу, 
Павић Павичевић, тада студент медицине, Вука-
дин Нововић, студент шумарства, Вукосав Ново-
вић, учител., Зорка Васовић, ученица гимназије, 
Милош Миличковић, ученик гимназије, Вука Ва-
совић, земљорадник, Вука јло Ивановић, учитељ, 
Владимир Нововић, ђак гимназије и др. Епизодне 
улоге у комадима играли су сеоски омладинци и 
омладинке и поједини отреситији сељаци. Ове за -
баве наилазиле су на одличан пријем, често није 
било довољно мјеста за све који су жељели да 
на њима присуствују. Одржаване су обично у 
школским учионицама, или кафанама у Трепчи, 
Виницкој, Ријеци Марсенића, Трешњеву. 

Поред ових забавних вечери, са уметничким 
програмом и игранком, одржаване су често и 
„усмене новине" и литерарне вечери. О томе је, 
у то вријеме писала београдска „Правда", из ко-
је преносим овдје један осврт, из кога се може 
видјети карактер и знача ј таквог културног ра-
да у оно вријеме. „Правда" је писала: „По се-
лима у Црној Гори, интелектуалци, већином сту-
денти, приређују често забавне вечери са разно-
врсним програмом. Осим материјалне користи — 
помагања сиромашних ђака и студената — ове 
приредбе имају још један знача јан циљ, а та ј је 
— културно подизање села и сељака. Посета је 
толика да се просторије готово увек показују 
недовољним. Истина, те просторије су мале и 
непогодне, али у недостатку већих локала, ко-
ристе се и такве. Обично се узимају учионице 
основних школа, јер су оне ипак погодније од 
кафанских сала. Али има и таквих села, чије су 
школске зграде велике и уређене, у њима је та-
кав рад знатно лакши. Тако, на пример, у селу 
Трепчи код Андријевице, постоји у школи сала 
за свечане приредбе, пространа и снабдевена н а ј -
потребнијим реквизитима — бином, седиштима итд. 
Ту је последњих година, захваљујући предусрет-
љивости управитеља школе, ко ји с пуно разуме-
вања помаже у свим правцима студенте, одржано 
више успелих приредби. Захваљујући овој сарадњи 
омладине и старијих просветних радника, кул-
турни ниво средине брзо се подиже и знање про-
дире у на јшире слојеве. Треба истаћи једну по-
јаву — велико интересовање за научна предава-
ња, на пр. из области медицине, агрономије, тех-
нике. Један млади лекар који је тек завршио 
студије, одржао је на селу неколико предавања из 
своје струке. Запажено је његово предавање о 
„туберкулози као социјалном злу", у коме су 
изнети узроци и последице ове болести и начин 
њеног сузбијања. Тако исто и предавање једног 
агронома о воћарству, чувању стабала од штето-
чина и коришћењу плодова". 

„Правда" закључује : „Ови примери показују 
да на селу треба што више радити на просвећи-
вању његових житеља. Сада наступа зима кад 
сељак нема много посла код своје куће и на има-
њу. Цело слободно време он би иначе проводио 

у кавани, уз карте и ракију. А да би се отргао 
од таквих штетних навика, треба му пружити 
неку корисну разоноду. Примери о којима је овде 
реч, могу да послуже свима којима лежи на срцу 
жеља за напредак села, да такав рад помогну 
или бар олакшају, као што чини управитељ ос-
новне школе у Трепчи код Андријевице". 

У горњем чланку „Правде" нису наведена име-
на, али се зна да су предавања из области здрав-
ства и пољопривреде држали Др. Павић Павиће-
вић, касније веома истакнути научни радник, 
доцент и примаријус, ко ји је умро 1973. године, 
и инж. Вукадин-Кадо Нововић, такође познати 
стручњак из области шумарства, који је умро 
1975. године. Обојица су из села Трепче. Дуго-
годишњи управитељ основне школе у Трепчи био 
је веома цијењен и омиљен просвјетни радник 
Ђукан Вулевић, из Трешњева, који је умро у 
току Другог свјетског рата, као припадник На-
родноослободилачког покрета. 

Овдје бих хтио да евоцирам једно сјећање на 
велику културну приредбу у Трепчи 1938. године, 
у вријеме владавине Милана Стојадиновића, чији 
је режим гушио све слободарске тежње и акције 
напредних снага, радничке класе и студентске 
омладине. У Црној Гори су у то вријеме нарочито 
прогоњени студенти, забрањивана су њихова удру-
жења, укидани листови, хапшени су и протје-
ривани. Припремани су тзв. Стојадиновићеви из-
бори, који су имали за циљ да доведу на власт 
оне снаге, које су вукле земљу у фашистичку 
спрегу са Хитлером и Мусолинијем. Стојадиновић 
се наметнуо „вођом", униформисао своје приста-
лице, који су му на зборовима и митинзима скан-
дирали „Во-ђа", „Во-ђа", подижући испружене 
шаке у фашистички поздрав. У таквим условима 
студенти из Трепче припремали су једну свечану 
забаву, на којој је требало да се прикажу од-
ломци из „Горског вијенца" и „Балканске цари-
це". Изабрана су та два комада, са националним 
мотивима, али слободарским садржајем, да би се 
полицији на неки начин „подвалило", да одобри 
приредбу, али било је много муке да се такво 
одобрење издејствује. У први мах, срески начел-
ник у Андријевици није хтио ни да чује, да се 
политички „сумњивим" студентима из Трепче пру-
жи прилика за „комунистичку агитацију", уочи 
парламентарних избора. На заузимање неких ви-
ђенијих демократски оријентисаних личности, на 
челу са управитељем школе, Ђуканом Вулевићем, 
наша молба је примљена и заведена у архиви 
начелства. На одобрење је требало чекати. За 
то вријеме студенти су спремали „представу". Ни-
је било довољно погодних особа за улоге, које је 
требало играти у комадима. Појединци су одбили 
да се „укључе", нису жељели да се излажу ри-
зику политичке компромитације. Пошто сам, за-
једно са Вукашином Ивановићем, студентом пра-
ке је замро; она се, послије двије три године по-
млађи од мене, али већ афирмисан у Студент-
ском покрету, радио на припремама приредбе, по-
звали смо на сарадњу све студенте из Трепче и 
неке средњошколце, који су били ученици ста-
ријих разреда гимназије. Мило Васовић, студент 
четврте године, који је раниј^ био сарађивао на 
сличним пословима студентске акције, овај пут је 
одбио да сарађује. Није дао никакво образложе-
ње таквом свом ставу, али је на моје инсистира-
ње ипак рекао — да сматра да та приредба не 
може успјети, па не би хтио да се излаже не-



пријатностима због неуспјеха. Његово одбијање 
негативно је дјеловало на неке омладинце, који 
су били под његовим утицајем. Међутим, млађи 
Милов брат, Светислав Васовић, такође студент 
права, прихватио је једну од улога у комаду, који 
смо припремали. Био је проблем пронаћи погод-
не тумаче женских улога. Биле су двије женскз 
улоге у комаду „Балканска царица" — Даница 
и Марта. Нисмо имали студенткиња ни гимна-
зи јалки које би се прихватиле тих улога. Анга-
жовали смо двије омладинке — Ангелину Васо-
вић, из Трепче, која је завршила само четири 
разреда основне школе, али је доста читала и би-
ла васпитана у породици из које је било више 
интелектуалаца и школованих људи, и Веку Ву-
лић, из Андријевице, која је учила неколико раз -
реда ниже гимназије, па напустила даље шко-
ловање. Она је преузела главну женску улогу, 
улогу Данице „балканске царице", док је Ана Ва-
совић требала да игра Марту, њену дружбеницу. 
Било је много посла и ванредног напора да се 
екипа оспособи и уигра за давање представе. Али 
приредба је била најављена и узмака није могло 
бити. Упрегли смо све снаге, радили смо дано-
ноћно, ув јежбавали улоге, набављали реквизите, 
одијела и друге потребне предмете, оружје и 
слично. Дисциплина у екипи била је на висини, 
нико није покушао да нас омета у раду, ма да 
су многи сумњали, а неки и прижељкивали да 
нам се приредба не одобри. Но о тој приредби се 
чуло у свим околним селима, поручиване су улаз-
нице, тражена обавјештења, кад ће се одржати 
и ко ће све учествовати у њој. 

Интервенција код власти довела је до тога, 
да нам је усмено одобрено одржавање приредбе. 
Била је то последња недеља августа 1938. године. 
Продали смо све расположиве улазнице, сала је 
могла да прими око 300 особа. Било је к томе 
и дјеце, која су долазила уз родитеље, па је та ј 
број знатно премашен. Када смо се те вечери 
искупили код основне школе у Трепчи, пред сам 
почетак представе дошли су жандарми и саоп-
ш-^или нам, да је из среза јављено — да се при-
редба мора одложити. Није дато никакво објаш-
њење за то, али командир жандармеријске стани-
це, Глишо Мркаљ, са двојицом у патроли, рекао 
је да се скуп мора одмах разићи. Настала је мучна 
ситуација. Многи су гласно протествовали и тра-
ж и л и да приредбу одржимо и да се не осврћемо 
на „забрану". Нарочито су бучно реаговали се-
оски омладинци, симпатизери студената, са којима 
су блиско политички сарађивали. „Хоћемо слобо-
ду за културу" — узвикивали су, „живјела кул-
тура"!. Умиривали смо их и молили да одрже 
ред, а упутили смо делегацију у Андријевицу, да 
интервенише код начелника. Ништа није помогло, 
представа се није могла одржати тога дана. Доз-
нали смо да је у Црну Гору допутовао др. Стоја-
диновић, председник краљевске владе, па није 
згодно да се за вријеме његовог боравка одржа-
вају такве приредбе! Стојадиновић је био на Це-
тињу, а Трепча је више од 150 км. удаљена од 
тадашњег главног града „бановине". Савјетовали 
смо се управитељем школе, Вулевићем, он је био 
такође огорчен, али је рекао да нема смисла иза-
зивати полицију на та ј начин. Боље да одложимо 
приредбу и да одмах сутрадан једна делегација, 
у којој ће и он сарађивати, пође у Среско на-

челство и расправи ствар на лицу мјеста. Тако 
смо и поступили, иако су многи протествовали и 
хт јели „на силу" да одржимо забаву. Саопштили 
смо им да купљене улазнице в а ж е за други тер-
мин. 

Најзад смо добили писмено одобрење за сли-
једећу недељу, прву у септембру мјесецу. То нам 
је пореметило планове путовања у Београд, за 
пријављивање испита и овјеру семестара, али смо 
свјесно поднијели и ту жртву. Искупило се мно-
штво свијета, више но што је било предвиђено. 
Дошли су многи без купљених улазница, напра-
вио се кркљанац у школи. Прије почетка пред-
ставе, у име групе студената и приређивача, одр-
жао сам слиједећу поздравну ријеч: „Отварајући 
ово забавно вече, дозволите ми, да се у име сво-
јих другова, који су га организовали, захвалим 
свима вама, који сте дошли у тако великом бро-
ју, и помогли нас својим прилозима. Нарочиту 
захвалност упућујемо управитељу школе, г. Ђу-
кану Вулевићу, нашем пријатељу, ко ји се зало-
жио да се ова приредба одобри и одржи на ово-
ме мјесту. Имајући у виду његов положај , и зна-
јући све околности под којима смо, најзад, из-
дејствовали ово одобрење, ми морамо упутити на 
све вас молбу — да одржите савршен ред и мир, 
како за вријеме одигравања комада, тако и за 
вријеме касније забаве и игранке. Јер, ви сте — 
надам се, свјесни те обавезе, исто као што смо 
ми обавезни г. Вулевићу, као што је он обавезан 
према другима. Молимо вас да нас р а з у м и ј е т е . . . 

Наша вечерашња приредба састоји се из че-
тири дијела: прво, одигравање једне сцене из 
„Горског вијенца" — Удес Драшка од Млетака, 
друго, одломак из „Балканске царице" — Изда ј -
ство и злочин Станка Црнојевића; треће, шаљива 
пошта и бирање „краљице забаве", која добија 
поклон; четврто, игранка. 

Спремајући ову приредбу, ми смо се трудили, 
према својим могућностима, да задовољимо једну 
потребу свих нас — да се колико толико разо-
нодимо у игри и забави. Затим, приредба има 
првенствено и једино културни карактер и циљ. 
Културни рад студената познат је широким сло-
јевима народним. Осим на Београдском универзи-
тету, који је, захваљујући таквим настојањима 
студената, познат у цијелом свијету, као ж а р и -
ште културе и расадник праве и слободне научне 
мисли у овом дијелу Европе, студенти раде и на 
другим странама, нарочито у својим мјестима. Да-
леко би ме одвело, кад бих набрајао поједине 
њихове акције у том смислу, али за илустра-
цију, довољно је указати на културни рад црно-
горских студената — у Цетињу, Подгорици, Ник-
шићу, Беранама и другим мјестима. Овога љета 
у свим тим градовима одржано је по неколико 
приредаба, које су пожњеле велики успјех. Ми, 
студенти из Андријевичког среза, трудили смо се 
да, у оквиру објективних могућности, остваримо и 
само свој дио у томе заједничком културном ра-
ду. Ово вече је, према томе, наставак таквог сту-
дентског рада. 

Изабравши „Горски вијенац" и „Балканску ца-
рицу", та два наша чисто национална дјела, ми 
смо имали најмеру још, да укажемо на неке мо-
менте из наше славне прошлости и да освијетли-
мо неке карактеристичне појаве из ондашњег 
времена, које могу бити и данас актуелне. Б и -
ћемо веома задовољни, ако успијемо да вас за -



интересујемо да схватите и нас, и наш овакав 
рад. У то име ја вас поздрављам, желећи свима 
пријатно вече и забаву. Живјели!" 

Затим је текла представа. Прво је био на реду 
Драшко од Млетака, кога је играо Вукашин-Вуле 
Ивановић, Снажно грађен, отресит младић, тада 
око 23 година стар, студент треће године права. 
Имао је милозвучан и звонак глас, улогу је до-
бро увјежбао, одсјечно је изговарао ријечи: 

... „И чујете ме што вам данас кажем 
познао сам на оне тамнице 
да су божју грдно преступили 
и да ће им царство погинути 
и бољима у руке уљести." 

У сали се проламало од пљеска и одобравања. 
На сваку изговорену мисао, која је могла да, на 
алегоричан начин, алудира на тадашње стање у 
земљи, омладина је бучно реаговала и повлачила 
и остале да аплаудирају. „Они страха другога 
немаху, до од жбира и до од ш п и ј у н а х . . . " — чуло 
се са позорнице, а сала је и даље бучно одобра-
вала. И други дио представе — одломак из „Бал-
канске царице", у коме се говори о издајству 
отаџбине, о одласку у службу туђину, на ријечи: 
„коме камен овај није свет, да буде срамотан, 
п р о к л е т ! . . . " сви присутни су снажно манифе-
стовали, везујући своја осећања са актуелном ме-
ђународном ситуацијом, каква је била уочи Дру-
гог свјетског рата, када је фашизам свуда прона-
лазио пету колону и издајнике, у редовима вла-
дајућих кругова, па и у нашој земљи, наравно. 
Ова приредба је по свему веома успјешно реали-
зована, организатори и извођачи су били топло 
поздрављени од свих присутних. Наредних дана 
о њој се препричавало у околним мјестима и у 
граду, многи су изражавали ж е љ у да се она по-
нови и да се са таквим радом настави. Но, ме-
ђутим, власти то нису одобравале. Са приредбе 
је било упућено неколико поздравних писама сту-
дентима из Трепче, који су се тада налазили у 
Београду. Једно писмо, са много потписа учесни-
ка те вечери, било је упућено Михаилу Лалићу, 
који се тада налазио у затвору на Ади Циган-
лији, био је ухапшен због учешћа у илегалним 
акцијама КП у Београду. И то писмо је пред-
стављало један вид из ј ашњавања и окупљања 
омладине око напредног покрета студената. 

Та повезаност се манифестовала на разне на-
чине и у разним приликама. Изражавана је при-
падност напредним идејама сарадњом у тадашњим 
листовима и часописима, који су били демократ-
ски, или изразито лијево оријентисани. Поред 
прилога, ко ји су у тим публикацијама објављи-
вани, припадници ове генерације појављивали су 
се на књижевним вечерима у Београду и у свом 
родном крају , у Црној Гори. Једно такво књи-
жевно вече приређено је, августа 1935. године, у 
Андријевици. И то вече је одобрено, на заузима-
ње утицајних културних и просвјетних радника 
у срезу, ко ји су били демократски оријентисани 
и помагали студенте. Вече је одржано у кавани 
Јована Шаровића, трговца из Андријевице. Уче-
ствовали су: Павле Алексић, Др Павић Павиће-
вић, Радован Лекић, Милош Миличковић, Михаи-
ло Лалић и Мило Васовић. Био је пијачни дан, 
понедељак, и кавана се испунила до последњег 
мјеста. Прозори са улице су отворени и многи су 

стојали испред њих, да би чули, о чему се уну-
тра говори. Поред школованих људи, било је пу-
но сеоске омладине из околних села и грађана 
из Андријевице. Присуствовао је и полицијски ор-
ган, одређен службено од начелства среза. Са-
д р ж а ј приредбе збунио је све присутне. Није 
вршена претходна цензура радова, па ни поли-
цијски писар није умио да се снађе за вријеме 
њиховог читања. Читава приредба имала је ан-
тиратни карактер. Павле Алексић је говорио о 
опасности од фашизма, који припрема други свјет-
ски рат и пријети поробљавањем. Навео је зав је-
ре и убиства, какво је било Кирово и Александра 
Карађорђевића. Навођењем атентата у Марсеју, 
требало је да се закамуфлира прави садржак и 
карактер читавог излагања, које је дато у про-
гресивном политичком духу. Доктор Павићевић је 
говорио о научним достигнућима у лијечењу „со-
цијалних" болести, и о условима, у којима треба 
да се развија савремена медицина. Михаило Ла-
лић је прочитао свој чланак „Рад кроз вјекове", 
завршавајући га мишљу Сократа —• „генерали су 
водичи магараца". Остали прилози су били чисто 
литерарног садржаја . Моја новела „Незапошљени 
Бергер", о раднику који је отпуштен из Пилане, 
због приговора власнику, да му је утајио неко-
лико надница, односно због „подстрекавања на 
штрајк" , како му је приписано од стране газде, 
саслушана је с пажњом, иако је била доста дуга, 
читана је око тридесет минута. И приче осталих 
учесника наишле су на допадање, све су биле 
лијево политички обојене. Вече је трајало два 
и по часа, а нико од присутних није се, за то 
вријеме, са мјеста помјерио. Намјера да се сличне 
приредбе организују и у другим мјестима, осује-
ћена је од стране начелства среза, које је забра-
њивало све слободоумније манифестације омла-
дине, називајући их „комунистичком пропагандом". 
Али студенти су се довијали на разне начине, 
састајали су се на плажама љети, или на изле-
тима, у планинама, били су тих година чврсто 
повезани и јединствени у многим акцијама. 

Студенти су се организовали углавном по сре-
зовима, мада није био одобрен рад студентским 
удружењима, изузев оном на Цетињу. Тамо су 
услови били другачији; Цетиње као центар ба-
новине, некадашња престоница црногорске држа-
ве, имало је више утицаја на политичка збивања 
у земљи, па се властодршци нијесу увијек усу-
ђивали, да онемогућавају и забрањују организо-
вање омладине и њен културни рад. На Цетињу 
је било и доста истакнутих просвјетних и дру-
штвених радника, демократски оријентисаних, ко-
ји су помагали студенте и заузимали се код вла-
сти, да им се омогући окупљање и организовање. 
То је имало великог утицаја и на активност ом-
ладине у другим мјестима, која је била чврсто 
повезана, преко студентског покрета на Београд-
ском универзитету, преносећи искуства своје бор-
бе, на радничку и сељачку омладину у својим 
срезовима. Та завичајна активност била је ж и -
ва, нарочито за вријеме летњих ферија , када су 
села и среска мјеста била преплављена школском 
омладином, ђацима и студентима. Студенти прав-
ног факултета добили су били, од својих профе-
сора, задатак да у току љетњег распуста 1934. го-
дине, спроведу у својим селима, једну социолош-
ку анкету, са безброј питања из домена економ-
ског положаја сељака и услова живота на селу. 



Иако је то била чисто научна ствар, срачуната 
да, поред теоретске спреме, пружи и практична 
рјешења за оспособљавање будућих стручњака за 
научна истраживања, овакав рад је скренуо п а ж -
њу полицијских органа на дјелатност студената, 
па су их често оптуживали, да се баве недозво-
љеном „комунистичком пропагандом". Полиција 
је у стопу пратила студенте и онемогућавала их 
да спроведу анкету, претећи често и сељацима, 
да не да ју податке које им студенти траже. Мно-
ги су, наравно, одбијали да учествују у анкети, 
док се појединци нијесу освртали на упозорења 
и забране, већ су сарађивали са студентима. Ж а н -
дарми су оптуживали и једне и друге, па су, на-
рочито „анкетари", морали да одговарају пред 
полицијом, и да доказују да се ради о легалној 
активности, легитимишући се универзитетском 
потврдом — да су упућени да спроведу такву и 
такву анкету. Било је много перипетија и дока-
зивања, али је ова анкета ипак корисно послу-
жила студентима, да изврше извјестан политички 
утицај на људе, с којима су долазили у додир, 
и да се с њима зближе, за касније политичко 
образовање то је имало великог значаја . 

Преко љета студенти су се састајали обично 
на планинским саборима, о тзв. петровданским и 
илинданским сусретима, на катунима. Ту су се 
договарали о претстојећим акцијама, о културном 
раду и повезивању са сеоском и средњошколском 
омладином, а приређивали су и разноврсне забаве 
и такмичења. Између тих сабора састајали су се 
у градовима, за вријеме пијачних дана, или су се 
налазили на рјечним плажама, у својим мјестима, 
а повезујући се и са извјесним напредним људи-
ма, који су проводили одмор у свом родном крају . 
На састанцима се на јчешће дискутовало о актуел-
ним политичким догађајима, о збивањима у сви-
јету и о политичкој ситуацији у нашој земљи. 
Такве расправе су биле јако занимљиве и окуп-
љале су велики број учесника, често са веома 
опречним схватањима и опредељењима, али је сна-
га аргумената неминовно била на страни оних, 
који су заступали напредна схватања лијево ори-
јентисаних студената. Теме су биле многобројне, 
од научних сазнања, техничких достигнућа, в јер-
ских опредељења и политичких убјеђења, до 
спортских активности и културних остварења у 
прошлости и савременом животу. У тим диску-
сијама рађали су се и отворени сукоби између 
конзервативаца и напредњака, који су доводили 
и до физичких обрачуна, а често и до политичких 
процеса и прогона. У жандармеријским станица-
ма биле су устројене тзв. „црне књиге", у које 
су ревносни командири уносили податке за „сум-
њиве елементе", и то понекад, у изводима, до-
стављали среским начелствима и војним обла-
стима, да се „онемогући деструктиван рад кому-
ниста". То је, наравно, отежавало положај студе-
ната, при одласку на одслужење војног рока, 
јер су многи од њих упућивани у кадар, мјесто 
у школе, а тамо су обично малтретирани и про-
гоњени, од стране подофицира и реакционарних 
официра. Онима, који су по завршеном школова-
њу, тражили службу, онемогућавано је запошља-
вање, нарочито у мјесту живљења и у одговара-
јућој струци. На разне начине су вршене репре-
салије против напредне омладине, али се она није 
дала заплашити ни скренути са пута, на ком је 
била чврсто закорачила. 

У Веограду, у Општој студентској мензи, и на 
Универзитету, у Студентском покрету уопште, 
студенти су дјеловали повезани по припадности 
срезовима, из којих су долазили. Из андријевичког 
среза било је тридесетак активних студената, из-
међу 1933. и 1938. године. Састајали су се на јчеш-
ће у мензи, или на Правном факултету, а понекад 
у Кошутњаку или на Звездари, склањајући се 
испред очију полиције. На тим скуповима прора-
ђивали су политичке материјале, договарали се о 
акцијама које су предузимане на Универзитету, 
учешћу у штрајковима и демонстрацијама, о ре-
шавању разних економских и личних питања по-
јединаца. Био је основан Фонд студената среза 
андријевичког, за помагање сиромашних студената 
и за културне потребе и издатке. Фонд је имао 
сталне приходе од чланарине, и повремене при-
ходе, од приредби и добровољних прилога. Добро-
вољни прилози прикупљани су од „земљака", 
људи који су били на разним дужностима у Бео-
граду, а поријеклом су из тога краја . Било је ме-
ђу њима доста професора, адвоката, судија и ви-
ших државних чиновника разних струка. Ријетко 
је ко одбио да „помогне" студенте, мада су по-
јединци постављали питање — „куд та ј новац 
иде". Било је и таквих примјера, да су извјесни 
истакнутији људи, „на положајима", давали и ве-
ће суме, и нудили мјесечне прилоге, настојећи да 
се тим путем популаришу код универзитетске ом-
ладине, рачунајући на њену подршку, у неким 
личним комбинацијама у будућности. Радило се, 
најчешће, о политичарима, ко ји су намјеравали 
да се „кандидују и за посланике". Али студенти 
никад нијесу давали обећање, нити дозвољавали 
да се наведу на разговор о таквим темама. У 
контактима са „земљацима" били су коректни, 
истичући нераскидиве везе са завичајем, које и 
на овај начин, желе да манифестују и учврсте. 
Та сентиментална жица често је могла да нађе 
одјека у срцима већина саговорника, који су на 
та ј начин, били неутралисани, да покрећу друге 
теме и истичу личне амбиције. Све се сводило на 
неизбјежне „савјете старијих и искуснијих", про-
тив којих студенти нијесу имали разлога да исту-
пају. Чак су неке ставове и прихватили и подр-
жавали, ако су били на линији опште тежње, за 
савременијим образовањем и културним уздиза-
њем себе и своје околине. 

1937. године појавили су се у дневној штампи 
реакционарни чланци, третирајући положај и дру-
штвену акцију студената на искривљен начин, 
оптужујући их за антидржавну дјелатност. Ови 
реакционари су се били окомили, нарочито на цр-
ногорску студентску омладину, истичући повику 
на тзв. „поплаву студената из Зетске бановине". 
Зачетник те кампање био је стари универзитетски 
професор, Драг. Аранђеловић. Његов чланак, под 
горњим насловом, изазвао је разне коментаре и 
полемике, у које су били укључени, поред студе-
ната, и многи јавни радници, ко ји су осуђивали 
такву кампању и те антикултурне ставове. Та-
дашња влада, на челу са Миланом Стојадинови-
ћем, покушала је да, расписивањем државних сти-
пендија за студенте из Црне Горе, разбије и оне-
могући политичку активност црногорске универ-
зитетске омладине. То је био повод да се орга-
низује Конгрес тудената на Цетињу, у љето 1937. 
године. Извршени су по срезовима избори деле-



гата, тајним гласањем, и то — за сваки срез по 
два делегата. Та акција је још једном окупила 
све студенте по срезовима, на тајним састанци-
ма, на којима су разматрали политичку ситуацију 
у земљи, одређујући став студентима и према тзв. 
стипендијама. Из среза андријевичког делегати су 
били Милош Миличковић, студент из Трепче и Ра -
дован Лекић, студент из Краља. Делегати су, као 
што је горе напоменуто, бирани тајним гласањем, 
листићима. Делегати су имали задатак да у свему 
заступају ставове и закључке конференције сту-
дената, која их је делегирала. Конгрес на Цети-
њу трајао је пет дана. Одржаван је у организа-
цији Студентског удружења Цетињског среза, 
које је имало одобрење за организован рад у 
свом срезу. На томе скупу усвојена је једна ре-

золуција, којом се одбијају „стипендије краљев-
ске владе" и та резолуција је достављена Бану 
Зетске бановине, пошто је он, тих дана, био „од-
сутан" и није могао да прими делегацију студе-
ната. Поред те резолуције, која је била јавног 
карактера, донијети су и други закључци — о 
даљем политичком раду студентске омладине, ка -
ко у Црној Гори, тако и на универзитету, у Бео-
граду. То је студентима саопштено, такође, на 
конференцијама по срезовима, али је о томе ши-
ре говорено на једном збору студената из Црне 
Горе, одржаном у јесен 1937. године, на универ-
зитету у Београду. Али то прелази оквире ових 
сјећања, о томе други пут и на другом мјесту. 

МИЛОШ МИЛИЧКОВИЋ 

ТЕЛЕФОНСКЕ ВЕЗЕ НА П О Л О Ж А Ј У 

Одмах послије ослобођења Андријевице, пок. 
Душан Машанов Раичевић и ја запазили смо да 
друмом, ко ји преко Трепче од Андријевице води 
према Беранама постоји телефонска жица на др-
веним стубовима. Дошли смо на идеју да се Б е -
ранама прекинемо везу, монтирамо пољски теле-
фон и успоставимо везу из Трепче са Андрије-
вицом. Тако смо и учинили и веза са Среским ко-
митетом К П Ј беспрекорно је функционисала. 

Слиједећих дана, као и други бројни борци и 
родољуби, нас двојица смо наставили борбу про-
тив непријатеља према Плаву. Стигли смо на по-
л о ж а ј на мјесту Пепиће код Брезојевице. Дола-
ском на положај , примијетили смо да постоји 
неоштећена телефонска веза Андријевица—Плав. 
Попели смо се на стуб у веома опасној ситуа-
цији, јер је препуцавање између нас и итали-
јанске војске било скоро непрекидно, пресекли 
жице које воде према Плаву, а за жице према 
Андријевици прикопчали пољски телефон. На та ј 

начин је телефонска веза између положаја и 
нашег руководства у Трепчи била успостављена. 
Функционисала је за све време нашег држања 
овог положаја . 

Једне вечери, добили смо директиву да напу-
стимо положај , а да саопштимо посади батерије: 
Владимиру Јочићу, потпоручнику, Данилу Стефа-
новом Раичевићу, нареднику и Аксу Миличковом 
Раичевићу, борцу, да пољску хаубицу кал. 150 мм 
онеспособе и да се повуку. Међутим, ови храбри 
борци и велики патриоти нијесу хт јели ни да чују 
за овакву директиву. Једногласно су из јавили да 
ће код свог топа да погину као славни Танаско 
Ра јић! Дуго је трајало убеђивање и с тешком 
муком је обезбеђено извршавање ове директиве. 

Сматрам за дужност да ово сачувам од забо-
рава, у првом реду због сада пок. Душана Раи-
чевића, који је кра јем априла 1945. године херој-
ски погинуо на сремском фронту као политички 
комесар Техничке чете Прве пролетерске бригаде. 

ЂУКАН М. РАИЧЕВИЋ 

НЕ ДА ПУШКУ ЗА ОЦА 

Децембра 1941. године, Иван С. Васовић, као 
курир, упућен од Сава Јоксимовића, враћао се из 
Јеловице преко села Лубница ка Трепчи. Да би 
лакше прошао кроз милицијске страже, терао је 
на коњу товар сијена. У сијено је ставио и своју 
пушку. Испод планине Соколца упао је у засједу 
италијанске милиције Радосава Јоксимовића. Ми-
лицајци су тражили од Ивана да им прода сијено. 
Међутим, када је он то одбио Радосав Јоксимовић 
је наредио да му одузму једну страну сијена. 
Милицајци су растоварали коња и развезали баш 
ону балу сијена гдје је била скривена пушка. Ви-
девши пушку Радосав Јоксимовић је наредио да 
га вежу. Почео је да га испитује зашто носи 
пушку. Иван, да би се извукао из ситуације у 
коју је запао, испричао је Радосаву Јоксимовићу 
да је избјеглица из Метохије, да је сијено косио 
пошто су Италијани запалили Јеловицу и кату-
не, а да је пушку понијео да је прода и купи ж и -
то за породицу. Донекле је убиједио Радосава 
Јоксимовића. Начин на који је све то испричао 

Јоксимовићу био је убједљив, па је овај наредио 
да га одвежу, да му дају коња и да га пусте. 

У тренутку када се Иван Васовић спремао 
да крене с коњем, наишао је италијански мили-
ца јац Милош Вукићевић. Када је видио Ивана и 
чуо шта се догодило обратио се Радосаву Јокси-
мовићу: Господине Радосаве ово је најпознатији 
комунистички јатак. Он у Јеловици држи парти-
зане. У партизанима има и сина који је још прије 
рата био у затвору као комуниста". 

Радосава Јоксимовића није требало много убје-
ђивати, наредио је милицији да поново вежу Ива-
на Васовића, спроведу у Беране и предају Ита-
лијанима. 

Неколико дана послије Ивановог хапшења К р -
сто Васовић тражио је од Иванове породице да 
Милован, син му, преда пушку милицији, па ће 
Иван бити пуштен из затвора. Рођаци и комшије 
убјеђивали су Милована да преда 'пушку и тиме 
ослободи оца из затвора. 

То је био период када четнички покрет пружа 
коријене у Трепчи и другим селима Андријевичког 
среза. Милован је био упоран да не преда пуш-
ку. Четничка пропаганда је кроз Трепчу прони-



јела глас: „Ето какви су комунисти ни за оца 
не да ју пушку. Вукашин Вуле Ивановић и Ми-
хаило Лалић били су у недоумици и ако убијеђени 
да Ивана неће пустити и да Милован преда пу-
шку, нијесу могли рећи Миловану: „Немој пушку 
да предаш". Говорили су му: „Одлучи сам!" 

На наваљивање мајке Милене да преда пушку 
син јој је одговорио: „Тиме четници желе да ме 
обрукају пред партизанима, а Ивана неће пустити 
и да предам пушку". На кра ју она се сагласила 

и рекла: „Немој сине предавати пушку". Иван ће 
побјећи из затвора. Он је 1917. године побјегао 
Швабама када су га једном као комиту ухватили. 
Бобјегао је други пут из Сјеничког затвора. И 
сад ће!" Није се преварила мајка Милена јер је 
Иван крајем марта 1942. године, са још два друга 
из Бањевца, побјегао из Скадарског логора и до-
шао у Требачке планине код илегалаца Михаила 
Лалића и Милована Васовића. 

МАРКО ИВАНОВИЋ. 

ОД КОЛАШИНСКОГ ЗАТВОРА 
ДО СЛОБОДЕ 

Најзад прође и та паклена 1942. година пуна 
великих трпљења, глади, психичких и физичких 
патњи и кра јње неизвесноети. Готово није мо-
гућно наћи прави израз којим би се могла опи-
сати. „Поменула се, а не поврнула се! „Јер, дани 
су били дуги као године, а све што дуго траје 
обично је и мучно. Таква је дакле била та по 
злу позната 1942. година. 

Почетком 1943. године, активнији рад илегал-
них десетина у Андријевачком срезу изазвао је 
подозрење четника. Зато је у овом Срезу, па и 
у селу Трепчи, четничка команда предузела ра-
цију и 3. марта хапсила и нас тројицу: Данила 
Ивановића, Душана Раичевића и Ђукана Раиче-
вића, а у Трешњеву Душана Машовића. Слично 
је било и у неким другим селима. Нас ухапшене 
под јаком стражом спровели су у четнички затвор 
у село Краље, а затим у по злу познато четничко 
мучилиште у Колашину. С обзиром на јако обез-
беђење, о бекству није могло ни бити говора. 

У Колашинском затвору смештени смо у јед-
ну собицу нас двадесетак, без икакве простирке, 
или покривача, а о некаквој најминималнијој хи-
гијени није било ни премци. Живети у таквим 
условима стално, под кључем, тако је било дуже 
издржати. Вашке су царевале и и загорчавале 
нам иначе безвредан живот. Нас мисао на бек-
ство не напушта, али, нажалост, услова није било. 
Будност стражара и њихова грубост, расле су у 
истој мери као и успјеси партизанских јединица 
на бојиштима. 

Известан број наших другова био је окован 
тешким гвозденим ланцима. Често смо слушали 
ударце чекића о те одвратне окове, што је само 
још више парало наш нервни систем. Знали смо 
да ће, кад престане јека гвожђа, тишину запарати 
пушчани меци, који ће огласити да су муке око-
ваних заувек окончане! Није се знало ко ће бити 
следећи пред пушчаним цијевима, што је такође 
појачавало нервну напетост. Таква је била суд-
бина затвореника у том царству садизма. 

Пут у Бар, Бари и Комбиорито 

У пакленим условима дани су споро пролазили. 
Изненадно и грубо продирање кључа у браву на-
ших врата увек је наговештавало непријатност, 
поготову ноћу. Тако се десило и 27. априла 1943, 
кад нас око пола ноћи из иначе лаког сна трже 
грубо шкљоцање зарђале браве и још грубљи 
глас стражара, који оштро командова: „Спреми-
те се!" Наше питање „зашто" остало је без одго-
вора, а о неком спремању није ни могло бити 

ријечи кад нијесмо имали шта да спремамо и 
износимо. Одмах смо се нашли у дворишту где 
су нас чекали италијански камиони. Ж у р н о су 
нас убацивали, повезане конопцима с такво рев-
носне као да од тога зависи спас човечанства! Ме-
ђутим, нашим домаћим издајницима било је и 
оних које смо познавали, али у њих као да је 
ушао ђаво и оставио их без срца и душе. Сте-
зали су конопце док нам се нису урезали у месо 
до костију. 

Колона убрзо крену, и послије извесног вре-
мена, разуме се без одмора, стигосмо у Подго-
рицу. Ови људи били су изгубили разум: преда-
доше нас италијанској команди, ваљда по наруџ-
бини окупатора. 

Италијани су нас пребацили у друге камионе, 
опет повезали, али зачудо не тако садистички 
као њихови претходни. Наша колона стиже у Це-
тиње, гдје нас је народ радознало посматрао, не 
зна јући ко смо. Да не би било забуне, ми смо 
подизали везане руке у вис и тиме им немо го-
ворили о нашој судбини. На више места народ 
нас је храбрио и узвикивао „брзо нам се вратили", 
а ми смо њима одговарали „борићемо се"! Наша 
колона настави пут према приморју. Уз пут смо 
стално осматрали околину и тражили макар мало 
места к р а ј пута без камења, како бисмо искочили 
из камиона. Али нажалост, у узалудном траже-
њу, окружени сувим каменом, стигосмо у Бар. 

Тешка гвоздена капија логора у Бару отвори 
се и наши камиони под јаким обезбеђењем уђо-
ше у круг. 

У логору је било 28 дрвених барака, а у свакој 
места за 150 особа. Тада нас је било око 3.000, 
разних узраста и полова. Логор је био опасан с 
више редова високе бодљикаве жице, испод које 
се протеза дубоки канал, испуњен водом. Са спољ-
не стране, изван жице биле су високо уздигнуте 
стражарнице са рефлекторима и митраљезима на 
којима се смењивали војници. 

Безбедност логора била је потпуна. 
Стигли смо с пристојном кондицијом, на коју 

смо рачунали у плановима за бекство. Али ту је 
исхрана била ограничена на половину хлебчића 
величине дечје песнице и мало топле воде, која 
није ни личила на супу. Мада су хигијенски 
услови пристојнији били, ужурбано смо осматрали 
околину логора и тражили начин да покушамо да 
бежимо. Нажалост, уверили смо се да је бекство 
готово немогуће, а исхрана, која је више личила 
на експеримент колико људски организам може 
да издржи у таквим условима, покопавала је и 
нашу малу наду за спас. Једне вечери смо ипак 
гвозденом полугом изазвали кратак спој и пре-
кид електричне струје. Хитро смо потрчали пре-
ма жици, али је стража још хитрије употребила 
џепне батеријске лампе и извела псе. Разочарани, 



вратили смо се и сви „поспали", тако да контрола 
на срећу, није никог ухватила на делу. 

Живот у таквим условима из дана у дан бивао 
је све тежи. Исцрпљени глађу, многи од нас су 
личили на ж и в е костуре који су при ходању 
шкрипјеле. Устајање из лежећег става пратили 
су оштри болови у слепоочницама и несвестица. 
Глад је доводила до чудних сцена: отац и син де-
лили су „хлеб" на равне делове, при чему је 
отац обављао та ј непостојећи задатак. Преломље-
но парче је више пута одмеравао у шаци, како 
би деоба била правична! Један логораш, неки 
Перко, исцрпљен тешком глађу, докопао се уги-
нуле корњаче, па је покушао онако распалом да 
утоли глад! Организам се бранио и он је више 
пута повраћао, али је био упоран: оно што би 
повратио, поново би јео! Глад може заиста бити 
ужасна. 

У тако тешким условима било је и ванредних 
прозивки. Они прозвани излазили су из логора 
под јаком стражом. У прво време смо веровали 
да их партизани замењују за заробљене италија-
не. Нажалост, убрзо смо сазнали да су били таоци 
за одмазду. Отад је и свака ванредна прозивка 
дочекивана са тешком стрепњом. Али излаза из 
тог пакла није било. Патња, јад и чемер су 
царевали. 

Уобичајени немир настаде и 26. јула 1943, кад 
око подне одјекну оштра команда „збор!" Поче она 
зла прозивка у којој поменуше и имена нас тро-
јице! Не зна јући шта се догађа, а не слутећи 
ништа добро, убрзо се с великом групом нађосмо 
на пристаништу. Закључили смо да идемо некуда 
далеко, али нисмо знали куда. Тобоже ради на-
ше безбједности, сатјерани смо у утробу брода, 
само су карабињери позатварали све доводе за 
ваздух! Због нестанка ваздуха створен је прави 
пакао па се зној из скелета несхватљиво точио. 
Следећег дана стигли смо у Бари. Учинио лијеп, 
нам се, модеран град. Нажалост, у његовој ље-
поти нијесмо могли уживати, јер само слободан 
човек може да ужива у лијепом. Лишеног сло-
боде човјека, лијепо чак вређа. На улици, око 
нас се сакупила повећа група фашиста који су 
нас пљували и извикивали „рибели, бандити". Не 
зна јући како да их се ослободимо, одвратили смо 
им „италијанска култура"! Настао је тајац, а за -
тим су се разишли. 

Послије кратког путовања кроз град, смести-
ше нас у логор у Барију , који у свему бејаше 
сличан оном у Бару. Само овде је било и енгле-
ских ратних заробљеника, разумије се одвојених 
од нас, и готово потпуно слободних. Они су имали 
свој оркестар, бавили се фискултуром, имали доб-
ру исхрану и одећу, а од Црвеног крста из Ж е -
неве редовно су примали велике пакете с храном 
и другим потребама. Ничега од тога код нас није 
било. Нас ни Црвени крст није третирао равно-
правно са енглеским заробљеницима. Политички 
затвореници су и овде сматрани нежељеним ли-
цима. 

Убрзо 21. јула 1943, нас су пребацили у логор 
Кампело Сулклитуно, у Комфлорито, далеко на 
северу Италије. У овом новом логору уместо у 
дрвеним баракама живели смо у огромним шато-
рима попут циркуских. Логор се налазио на јед-
ној падини испод које је пролазио асфалтни друм 
којим су често пролазили безбрижни бициклисти. 
Што се тиче нашег обезбеђења у свему је било 
исто као у логору у Бару. Високо уздигнуте 

бодљикаве ограде у пет редова а око њих висо-
ке стражарнице с рефлекторима и митраљезима, 
са којих стражари имају потпун преглед логора. 

Планови за бекство 

Мисао на бекство нас ни овде није напуштала. 
Сваког дана испитивали смо могућности да умак-
немо. Снага је на измаку, али воља није. 

Немачке трупе су се све чешће појављивале у 
зони логора, па је постојала реална опасност да 
они преузму затворенике. Та помисао нас је до-
водила до очајања и убрзала нашу одлуку да по-
кушамо да бежимо. Из логора све смо узели 
кухиње, једну истрошену турпијицу, безвредну у 
нормалним условима, али других средстава није 
било. Међу логорашима, којих је било неколико 
стотина, испитали смо расположење за бекство. 
Они су се сврстали у три групе: једни, који су 
бекство сматрали лудом пустоловином, други, ко-
ји нису били за бекство јер су сматрали да им 
је безбеднији живот у логору, и трећи, који су 
били за бекство, али кроз тунел који бисмо иско-
пали. Нажалост, ових трећих је било највише, 
иако се без алата такав тунел није могао проко-
пати ни за деценију. Ипак, да нас не би сматрали 
издајницима, прихватили смо се тог бесмисленог 
посла. Већ при првом покушају, горњи слој зем-
ље се незадрживо обрушавао. Радећи та ј јалов 
посао, нас тројица смо мислили на пресецање 
жице и бекство кроз отворе које ћемо начинити 
у огради. Једне вечери смо то и покушали. Један 
је мотрио на стражу, други обема шакама држао 
жицу ради ублажавања звука при резању, а 
трећи резао. Највећи ефект постизали смо у време 
проласка воза, који је стварао велику буку. У сен-
ци великог храста направљен је први мали отвор. 
Наставили смо да сечемо жицу и на осталим 
од пет ограда и већ пред зору смо се нашли ван 
логора! Најзад смо на слободи! Како је то нео-
писиво задовољство и осећање радости! Готово 
да та ј тренутак радости није могућно описати. 
Али, за тренутак, сва тројица смо застали, ми-
слећи шта ће сутра бити с нашим друговима. Без 
колебања закључили смо да морамо прикрити 
отворе и вратити се у логор да бисмо следеће 
ноћи извели и друге који то желе. Али простру-
јала нам је кроз главу мисао да већ сутра Немци 
могу заузети логор, чиме бисмо слободу, која нам 
је на дохват руке, жртвовали у неповрат! Ипак 
код нас је первагнуло другарско и братско осе-
ћање солидарности и саосећања с нашим друго-
вима. Вратили смо се у логор и одмах по сванућу 
испричали осталима шта смо учинили. Предло-
ж и л и смо свима да формирају десетине, па да 
организовано изиђемо из логора. Али запазили 
смо и противљење и намјере неких да о свему 
обавјесте стражу, па смо им запретили убодом 
шаторских колаца. 

Дочекали смо и сљедећу ноћ. Они који су ж е -
лели слободу организовали су се у десетине, а 
нас тројица смо се распоредили између отвора, 
да бисмо им у мраку показивали пролаз. Тра-
ж и л и смо да сви буду боси, да ципеле носе о 
врат, како бисмо бешумно корачали. Прва десе-
тина је прошла срећно, али при покушају друге, 
један је неопрезно закачио жицу која је у мук-
лој тишини пукла као гром. Стражари су на то 
место уперили рефлектор, па кад су видели шта 
се догађа, отворили су митраљеску ватру на нас. 



Они неодлучнији, ко ји еу се налазили између 
жица, вратили су се у логор, а ми смо кроз 
отворе појурили напред и наставили да бежимо. 

Камењар је прштао од митраљеских хитаца, 
рефлектори су нас обасјавали као по дану, а 
бијело трње се немилосрдно забадало у наше бо-
се табане, право у кост, јер меса и није било. 
Неколико стотина метара смо наставили да тр-
чимо и стигли до неке јаруге исушеног потока. 
Тиме смо били заштићени од рефлектора и митра-
љеза. Утврдили смо да нас има тринаест, и је-
дан Рус, који је такође био с нама у логору. 

Иако уморни и к р а ј њ е исцрпљени, одмах смо 
наставили да бјежимо узбрдо, јер смо се плашили 
потере. Успут смо наишли на дивље воћке, којих 
се слатко наједосмо, да бисмо нешто касније на-
ишли и на орахе и пожалили што нијесмо прво 
њих нашли. 

Сада смо, дакле, коначно на слободи, али о 
правој слободи није ни могло бити речи, јер за 
нас је слобода била долазак у Југославију и на-
стављање борбе за истинску слободу наше земље 
за социјализам! 

Били смо дубоко свесни у каквом смо поло-
жа ју , ми који се неовлашћено крећемо кроз не-
познату фашистичку земљу, чи ји језик не позна-
јемо, а камо ли расположење народа. 

Нико иас није проказао 

Италија је дуго фашистичка земља, па се није 
ни могло очекивати да ће на нас људи пријатељ-
ски глелати. Нема дакле, основа, за оптимизам. 
Знали смо да фашиста и шпијуна има свугде, 
па нисмо ништа добро очекивали. Срећом, убрзо 
су се те наше црне слутње у доброј мери раз -
вејале. 

Путујући у непознатом правцу, наишли смо на 
једног сељака који је обрађивао њиву. Да не би 
испали сумњиви, послали смо двојицу другова да 
извиле ситуацију и иепитају његово расположење. 
Скпоти.пи смо план да говопимо како смо ратни 
заробљеници, јер на политичке интернирце се 
глелату са више подозрења, а можда и мржње. 
Послите залржавања, другови нас обрадоваше: 
ова1 добри човек дао им је сво1у храну: сир и 
хлеб коЈи је имао, што је за нас то била нео-
писива посластица. 

Пошто смо то мало хране изделили и потели, 
наставили смо ПУТ копи је воттио ггоема једном 
селу. Циљ нам је био да на јкраћим путем стигне-
мо до Бари ја који су у међувремену ослободили 
савезници. Али пут донде био је дужи од шест 
стотина километара, на том правцу налазило се 
много њемачких јединица, карабињетза и ф а ш и -
ста. Илући на југ стигли смо до Села Петина. 
Посласмо извилницу од вотице другова који су 
нешто знали италијански. Убпзо смо од њих до-
били знак да и ми дођемо. Тако смо и учинили. 

Село није било богато. Куће скромне, поређа-
не у редове, попут градских. Народ ралознао, го-
тово да се сав скупио око нас, па видевши нас 
веома младе и исцрпљене, многи су говорили 
„Повери", односно јадни, с и р о т и . . . Срећом и та ј 
је сусрет био веома пријатељски, чак срдачан. 
Сместили су нас у једну кошару, а претхолно 
донијели доста сира и хљеба. Додуше, за све вре-
ме нашег дугог пута, ми нисмо никада били сме-
штени у гостинску собу с постељом, ваљда из 

хигијенских разлога, али смо и оваквим дочеком 
били задовољни. За нас изгладнеле било је са-
свим довољно да се добро нахранимо и наспа-
вамо на чистој слами или сијену. Све остало 
сматрали бисмо луксузом на који и немамо пра-
во. Многи од ових грађана имали су на разним 
бојиштима своју браћу, мужеве, или синове, па 
су ваљда желели нас да угосте, у нади да ће 
негдје и њиховима то бити узвраћено. 

Наредног дана наша се група увећала, јер су 
из логора успели да побегну још неки. Уствари, 
обавештени смо да су следећег дана успели да по-
бегну још неки, а да су послије тога немачке 
трупе заузеле логор и остатак логораша одвезли 
у непознатом правцу, у Немачку. 

Путујући у правцу Барија , стигли смо у село 
Спрша Нуова. Ту смо се састали с још једном 
групом која је побегла из нашег логора, па нас 
је сад било двадесетак. Толика група изазивала 
је радозналост грађана и падала у очи, а власти 
су биле и текако заинтересоване да се бегунци 
похватају. Зато смо се подјелили у две групе. 
Такав мањи састав био је и сложнији, па смо 
лакше доносили одлуке о правцу кретања. 

Нећемо описивати све појединости нашег дугог 
путовања, које би извесно заслуживале пажњу, 
нити наводити имена свих места кроз које смо 
пролазили. Ипак, понешто се не може избећи. 
Тако на примјер по доласку у село Калцоне до-
чекао нас је веома срдачно један сељак и сутра-
дан при растанку са свима нама се изљубио и 
плачући опростио, жалећи што га напуштамо. З а -
иста диван човек, велика људска доброта, којег 
се с поштовањем и данас сјећамо. 

Послије десетак дана непрекидног пјешачења, 
стигли смо у место Кампо Тосто, у коме се на-
лазио логор енглеских ратних заробљеника. Био 
је смјештен на једној планинској заравни у заиста 
дивној околини, готово би се могло рећи да су 
они били слободни у односу на нас. Кретали су 
се слободно, били добро снабдевени храном, оде-
ћом и другим потребама. Нас су примили срдач-
но и добро угостили. Чак су нам предлагали да 
с њима останемо до кра ја рата, јер им ни на па-
мети није било да некуд бјеже. Разумије се, њи-
хов предлог нисмо прихватили и следећег дана 
смо наставили пут према Барију , јер смо веро-
вали да се тамо налази војна мисија НОВЈ. 

Наставивши пут, сазнали смо од народа да су 
Њемци ухватили групу од тројице интернираца и 
да у неким местима има фашиста и шпијуна. У 
међувремену, пашој су се групи придружили је-
дан Грк и један Енглез, па смо заједно наста-
вили пут за Бари. Неколико дана касније, кад 
су сазнали да су Њемци ухватили и неке побјегле 
енглеске заробљенике, из бојазни да не буду от-
кривени у овако великој групи, наши сапутници 
нас напустише. 

Што смо се више приближавали Барију, који је 
иначе био још веома далеко, Њемаца је било све 
више, готово на сваком кораку. Често смо за-
падали међу њих закључили смо да је путовање 
дању веома опасно, па смо одлучили да се кре-
ћемо ноћу, бар кад заобилазимо градове и већа 
насељена мјеста. 

Примичући се граду Киети, набасали смо на 
једног шпијуна који нас је погрешно обавјестио 
о правцу, тако да смо се око пола ноћи нашли 
усред града! Збуњени, а видевши да се по граду 
крећу једино немачке патроле, ипак смо наста-



вили даље, јер повратка није било. Хитро смо 
кренули удесно и зашли у један велики, блат-
њави воћњак. Зачудо, успели смо да се О Д В О Ј И М О 

од града. Да би смо били што неупадљивиЈи, на-
шу групу смо поделили још пре прилаза Киети, 
тако да сада заједно путовали су Душан Машо-
вић, Новак Радевић, Никола Кукаљ, Милан Пи-
пер и нас троЈица. 

У селу Ћилари ја састали смо се са енглеским 
падобранцима, наоружаним до зуба. У њиховом 
друштву, као део савезничке воЈске која се бори 
противу истог неприЈатеља, ми смо се осетили 
сигурниЈе. Са њима смо брзо и лако успоставили 
приЈатељске односе и код њих наишли на срда-
чан приЈем. Обавјестили су нас да ће у залив 
код ушћа реке Пескаре идуће ноћи стићи њихова 
подморница, па су нас позвали да се с њима 
укрцамо, како бисмо лакше, сигурниЈе и брже 
стигли до БариЈа. РазумиЈе се, ми смо таЈ позив 
прихватили и по договору, увече покушали да 
се приближимо заливу. Претходно смо имали да 
пређемо мост, али кад смо му се примакли, при-
метили смо стражу. НиЈесмо знали чија Је стра-
жа , па смо оклевали. У том се у наљиву проло-
мила јака екеплозиЈа и стражари с моста су по-
трчали према нама. Тек тада смо видјели да су 
то били Енглези, коЈи су нас обавестили да су 
Њемци провалили њихов план, али да су радио-
везом добили обавештење да се спремимо за 
слично укрцавање сутравече, нешто северниЈе од 
овог залива. Закључили смо да Је та ј начин пу-
товања неизвЈестан, па смо сами наставили за 
Бари. 

ПутуЈући, стигли смо до села Сан МариЈа у 
близини реке Сангро. На том терену концентри-
сале су се њемачке трупе, а дуж реке су довла-
чени и укопавани тенкови, тешка артиљериЈа и 
стварани одбрамбени поЈасеви. Очигледно, радило 
се о подизању дефанзивне линије фронта, коЈа би 
била препрека надирању савезничке армиЈе. Да 
бисмо наставили пут, морали смо прећи реку 
Сангро, дакле, провући се кроз многе њемачке Је-
динице и утврђења, а сазнали смо и да Је корито 
реке минирано. Сама помисао да се упустимо у 
ту пустоловину граничила се с лудошћу. Али дру-
гог избора ниЈе било. У селу, у близини леве оба-
ле реке, готово у свакоЈ кући били су њемачки 
воЈници. Киша Је непрестано лила кад смо у 
сутон ушли у једну усамљену сеоску кућу. Пу-
ни зебње, изненадили смо се кад смо наишли на 
домаћина, веома поштеног и доброћудног. Подроб-
но нас Је обавЈестио о распореду трупа и утврђења, 
а затим искрено уверавао да ће целу ноћ про-
вести на стражи, само да ми спавамо и да се од-
моримо. Нахранио нас Је домаћински, поставио 
нам простирку и отишао у кокошарник, подалеко 
од куће, да у њему остане и чува нас од евен-
туалног доласка Њемаца. Тако Је остао све до 
зоре! То Је био велики ризик коЈему се оваЈ доб -
ри човек излагао за туђине. Следећег дана, да 
бисмо били што мање упадљиви, дао нам Је свима 
делове сеоске одеће и понеку пољопривредну 
алатку, како би Њемци ако нас виде поверовали 
да смо мјештани. 

Сусрет са савезницима и повратак у земљу 

Закључили смо да је Једино могућно да поку-
шамо да пређемо линиЈу фронта и реку Сангро 
ноћу, користећи се мраком, али не групно већ 

поЈединачно, на извесном растоЈању. Немајући 
поЈма каквом се ризику излажемо, имали смо ипак 
среће. Крећући се широком равницом корита реке 
и газећи њену доста дубоку воду, чули смо по-
јединачне пуцње. Не осврћући се на њих, на-
ставили смо кретање по већ раниЈе утврђеном 
плану, Јер другог избора није ни било. Пролаз 
кроз минска поља Је за нас био право искуша-
вање судбине. Прегазивши реку, стигли смо касно 
у ноћ на њену десну обалу. Што смо се више 
одмицали од обале све смо себе одлучније уве-
равали да се удаљавамо од опасности. Уистину, 
тако Је и било. На супротноЈ страни реке било Је 
мање Њемаца. Десетак километара даље прости-
рала се главна линиЈа фронта. На овом релатив-
но кратком путу према првоЈ линији фронта, било 
Је чудних случајности у коЈима смо избјегли 
сусрет са њемачким воЈницима. Догађало се да 
ми улазимо у сеоску кућу на једна врата, баш 
у тренутку кад су Њемци из ње излазили на 
друга! Од домаћина коЈи Је преживео страх, ис-
праћаЈући те људе зверских погледа добиЈали би-
смо харну коЈа Је Њемцима служена непосредно 
пред наш долазак. Коначно, после многи невоља 
и патњи, стигли смо у зону војних операциЈа 
зараћених страна. До линиЈе фронта било Је све-
га неколико километара, а она је представљала 
прави пакао! Покушали смо да наставимо пут, 
али смо се сусрели с групом мештана, коЈи су 
бЈежали од линиЈе фронта. Један од њих Је у 
руци држао мали пиштољ и обЈаснио нам да су 
побјесњели Њемци у селу оставили праву пустош, 
а уз пут силовали и Једну учитељицу. Он ж е л и 
да Је освети, тако што ће убити последњег Њемца 
у колони коЈа буде одступала. Предочили су нам 
да Је немогућно наставити пут, па су нам пред-
ложили да са њима останемо док се стање не 
смири. Како ниЈе било другог избора, остали смо 
неколико дана у воћњацима. Сместили смо се и 
заједно са мјештанима пратили развоЈ догађаја. 
Налазили смо се у ничиЈоЈ зони, Јер су иза нас 
биле њемачке, а испред нас савезничке Јединице, 
којима ниЈе било могуће прићи. С мјештанима смо 
брзо успоставили приЈатељске везе, причали им 
о партизанским борбама у ЈугославиЈи и циље-
вима те борбе. Убрзо смо задобили симпатије код 
неких омладинаца, коЈи су изразили жељу да 
с нама наставе пут за ЈугославиЈу. У очекивању 
развоЈа догађаЈа дани су споро пролазили, а у на-
ма Је расло нестрпљење. Често смо гледали тен-
ковске и артиљериЈске двобоЈе као на филму. 
Гранате тешке артиљериЈе често су парале ваз -
дух изнад наших глава да би се не далеко чуле 
снажне експлозиЈе. Амерички ловци су понекад 
вршили нападе на немачку команду, обрушаваЈу-
ћи се на Једну велику кућу, митраљираЈући Је 
и бацаЈући бомбе. 

ПослиЈе неколико дана, предвече, на ЈедноЈ ви-
соравни испред нас, поЈавиле су се колоне тен-
кова окренуте Једна према другоЈ. Развила се 
паклена артиљеријска ватра с обе стране у поза-
дини, на небу изнад Јадранског мора, небо Је бле-
штало као буктиња. Вероватно да се тамо водио 
двобоЈ ратних бродова. У Једном тренутку, немач-
ки тенкови су почели да се повлаче, а савезнички 
да их гоне. Из страха да се ратна срећа не про-
мени, ми смо у трку пошли према колони воЈника 
коЈа Је ишла иза тенкова што наступаЈу. Већ Је 
био мрак, а ми смо им се приближили и од среће 
потрчали да их загрлимо. Али такву нашу на-



меру Американци су погрешно протумачили в је -
рујући да смо Њемци, па су одмах на нас окре-
нули аутомате! У трену смо могли учинити уза-
лудним све напоре којима смо се излагали. Сре-
ћом, наше упозорење да смо југословени, они су 
у последњем тренутку разумели и нису припу-
цали. Тек тада смо схватили колико смо били 
неопрезни и неразумни. Послије краћег објашње-
ња споразумели смо се, и они су нас срдачно при-
мили и упутили да се јавимо њиховој команди у 
месту Ваство. 

У Ваствову, команда америчке армије нас је 
веома срдачно примила. Предочили смо им нашу 
ж е љ у да отпутујемо у Бари а одатле у Југосла-
вију, да бисмо наставили борбу противу за једнич-
ког непријатеља. Они су нас упорно убеђивали 
да одустанемо од пута за Југославију, да се при-
кључимо њиховој армији, да ћемо до кра ја рата 
бити сасвим безбедни у њиховом, а да се у Ју-
гославији воде борбе у неједнаким условима. Исти-
ни за вољу, истинито су приказивали ствари, с 
обзиром да смо се уверили да главну реч на фрон-
товима воде авијација и тенкови, те да војници 
наступају готово да би симболично покрили за-
узети терен. 

Испред команде стајала су права брда раз-
новрсних конзерви, што је упућивало на недво-
смислени закључак да њихова војска ж и в и у 
изобиљу. Међутим, све то, ма колико било при-
влачно, за нас је било безвредно, јер смо желели 
да наставимо борбу у нашој земљи, без обзира на 
жртве којих смо били свесни. Послије њиховог 
дугог и безуспешног убеђивања, од команде смо 
добили камион и наставили пут за Фођу. Успут, 
приликом сусерта с камионом из супротног прав-
ца, који је био натоварен непрописно поређаним 
шинама, једна је ударила у бок нашег Руса. Од-
мах је изгубио свест и убрзо издахнуо. Ово нам 
је тешко пало. Знали смо колико је далек и му-

чан пут прешао да би се нашао на слободи. Али, 
све те несреће рат носи са собом и у ратним усло-
вима могућно је оно и што није могућно. 

Кад смо стигли у Бари нисмо знали каква је 
ситуација и ни да ли тамо има представника 
НОВЈ. Само смо се томе надали. Где год смо по-
кушали да се обавјестимо, наилазили бисмо на 
официре краљевске војске, одевене у енглеске 
униформе са официрским ознакама енглеске ар-
мије. Они су нас и сувише љубазно примили, 
очигледно с намјером да на нас оставе што бољи 
утисак, како би нас привољели да им се придру-
жимо. Било је убеђивања и разних обећања, упо-
зорења да је у Југославији веома тешко и опасно. 
Али, мада смо били свесни истине о тешкоћама, 
ми ни за тренутак нисмо пожелели да с таквим 
тешкоћама не суочимо. Стало нам је било да по 
сваку цијену пронађемо нашу команду и да јој 
се ставимо на располагање. 

Ипак, смо пронашли представнике НОВЈ. Од-
мах смо добили задатак да проналазимо југосло-
венске заробљенике који су у Бари тих дана 
пристизали у већим групама и да им брзо омо-
гућимо везу с нашом мисијом. 

Убрзо је основана Прва прекоморска бригада и 
ми смо се у једној луци, северније од Барија , 
укрцали на брод и следећег дана стигли у Вела 
Луку, на Корчули. Одмах по нашем доласку, си-
туација се на Корчули погоршала, јер су се с 
Пељешца искрцали Њемци и усташе. Ж е љ н о оче-
кивани окршај с њима својски смо поднели. На-
ступио је дакле, дуго очекивани и жељени час 
о коме смо сањали и за којим смо чезнули. 

У сјећању на ове догађаје нажалост не може 
да учествује Душан Раичевић, јер је на Сремском 
фронту, 1945. године, храбро погинуо као комесар 
чете и поручник Прве пролетерске бригаде. 

ДАНИЛО ИВАНОВИЋ 
ЂУКАН РАИЧЕВИЋ 

ОДЛАЗАК У СЕДМУ ОМЛАДИНСКУ 
БРИГАДУ 

Капитулацијом фашистичке Италије и дола-
ском наших снага на терену Васојевића створени 
су услови за активан рад у масама, дошао је к р а ј 
терору, прогонима и хапшењу родољуба од стране 
окупатора и домаћих издајника. Из илегалства 
прешло се на легалан начин рада, на окупља-
њу широких народних маса, на фронт и за поза-
дину фронта, све је устало ношено великим по-
летом, старо и младо и све што је било способно 
да личним примјером у раду допринесе и да да 
све од себе за побједу револуције. 

Нарочито пред омладином се постављао н а ј -
већи задатак, јер је она увијек била главни но-
сиоц свега напредног и револуционарног, али ту 
омладину је требало одмах окупити на састанцима 
и објаснити циљеве наше Народноослободилачке 
борбе и упознати их са досадашњим резултатима 
и успјесима на том револуционарном путу. 

Та ј задатак пао је у село Трепчи на нас неко-
лико омладинаца и омладинки који смо о томе 
раду имали бар колико толико искуства. У то ври-
јеме омладини је говорено о напредовању Црве-
не Армије на свим фронтовима, великом уништа-

вању фашистичких снага на Источном фронту, 
разбијању фашистичких армија Фелдмаршала Па-
улуса код Стаљинграда и повлачењу у нереду 
фашиста на том фронту. Англо-Америчке снаге 
ослободиле су од фашиста Сицилију и ступиле на 
тле Италије и принудиле Хитлеровог савезника 
на капитулацију. У то вријеме скоро половина 
наше земље била је ослобођена, а наша Народ-
ноослободилачка војска је нарасла на преко три-
ста хиљада бораца сврстаних у 27 дивизија од-
носно девет корпуса. 

Са омладином и осталим радило се непрекидно 
са великим еланом и жељом на успјех. Негдје 
средином новембра мјесеца на једном од омла-
динских састанака за предстојећи омладински Кон-
грес за делегате су изабрани Мило ЛалИћ и Бо-
жидар Васовић, у то вријеме омладинског полета 
и ентузијазма омладинци су са великим еланом 
примали задатке и са вољом и љубављу извр-
шавали их у потпуности. 

25. новембра 1943. године, испред омладинске 
организације села Трепче, пошао сам као деле-
гат на I Омладински Конгрес Црне Горе и Боке, 
који је одржан у Колашину. Ни данас не могу 
да се отмем таквом јаком утиску одушевљења и 
младалачког заноса који је све нас обузимао за 



вријеме рада Конгреса, за нас све који смо се 
нашли на окупу, био је то један од најсрећнијих 
дана у животу. Реферати и дискусије делегата 
као и закључци са Конгреса, све је било у духу 
јединствене за једничке борбе омладине Црне Горе 
за слободу и социјализам. Ту међу делегатима је 
и потекла парола: „Хоћемо Седму Омладинску 
Бригаду", која је од свих присутних на Конгресу 
поздрављена устајањем и дуготрајним аплаузом 
који се за дуго није утишао. 

Ова парола била је уједно и позив у духу 
свих н9*с, наших жеља и хтења, коју је Конгрес 
усвојио као једну од својих на јважни јих порука 
омладини. Како један од делегата на кра ју рече: 
„Овај младелачки занос и одушевљење које је 
владало на Конгресу, пренесите међу вашим дру-
говима на терену, окупите што више омладинаца 
и омладинки и доведите их у састав Седме Ом-
ладинске бригаде. Са овог омладинског Конгреса 
пренесите целокупној омладини народу Црне Го-
ре и Боке другарске пламене поздраве, за за јед-
ничку борбу против окупатора и домаћих из-
дајника и реците свима да ћемо ићи стопама на-
ших славних предака који су кроз пламен борбе 
против непријатеља наше земље знали само за 
пут из побједе у побједу". 

После повратка, на терену пренео сам поздра-
ве са Конгреса омладини и до детаља упознао 
све са радом и будућим задацима који се постав-
љ а ј у пред омладином и све појединости о чему 
се омладина интересовала. 

Половином децембра у Андријевици је заказа-
но зборно мјесто за прикупљање омладине из свих 
села Андријевичког среза, тога дана у 10 часова, 
пошли смо из села: Мило Раичевић, Душан Лу-
кин Нововић, Богић Милићев Нововић и Божидар 
Васовић, прикупило се око осамдесет омладинаца 
и омладинки, преноћили у Андријевици и ујутро 
кренули према завејаном Трешњевику. Са нама 
је вођа колоне Милош Бубоња. Идемо цестом од 
Бандовића Моста колоном, сваки би по нешто 
хтио да пита Милоша када наиђе поред колоне. 
Милош им одговара на питања. До мене је у ко-
лони омладинац Бошко, како се полако пењемо 
уз Краље, њему навИру сјећања из устанка у 
долину Лима и уз пут почиње да прича онако 
вјерно као да се то јуче догађало: 

„У Срезу Андријевичком прва устаничка пу-
шка пукла је на Црвена Прла испод Трешњева, 
опалио ју је Милета Цуњо Вулевић са још неко-
лико бораца, био је то Див, велики јунак и пред-
ратни комуниста, као сељак револуционар сјећам 
се и жандарима је отворено пркосио, на свим ску-
повима та ј није знао за страх када је у питању 
револуционарна активност. Било је то 17. јула 
1941. године у само свануће, устанак се тиме огла-
сио и ја сам чуо плотуне. Како нам је Цуњо ка -
сније причао, да је наишла једна мања итали-
јанска јединица која се кретала у правцу Берана, 
непријатељ се разбјежао и повлачио под борбом 
назад ка Андријевици, као што рекох ја сам чуо 
пушке и ако ми је кућа у суседно село, јер смо 
прије тога ми чланови Партије и СКОЈ-а добили 
задатак да тога дана предстоји борба за ослобо-
ђење Андријевице. Око седам сати ујутру код 
моје куће на Селиште дошло је седам-осам дру-
гова и одмах смо кренули ка Стањевом Брду, 
уз пут су нам се прикључили сви који су хт јели 
да учествују у акцији, било нас је свега девет-
наест када смо изашли на брдо. Андријевица је 

била већ опкољена, а једна већа италијанска је-
диница кретала се цестом према Беранама, са том 
јединицом смо се ми сукобили на Ситну Лука, 
имали смо доминантне положаје и непријатељ је 
после жестоке борбе која је тра јала неколико 
сати, приморан да се назад повлачи, убијено је 
шест непријатељских војника и око десет зароб-
љено, од једанаест сати тога дана Андријевица 
је била ослобођена". 

Пролазимо изнад основне школе у Краљима 
и неосјећамо умор, а Бошко продужи причу: „Ви-
диш ово школско двориште, овдје су средином 
јануара 1942. године, четници из Лијеве Ријеке 
заказали збор ради организовања четничке ор-
ганизације на овом терену. Краљско-требачка чета 
која је била у саставу Андријевичког партизан-
ског батаљона, добила је задатак да онемогући 
одржавање збора и она је прије свих дошла 
овдје и заузела положаје, тако да и они који су 
имали намеру да дођу на збор, нијесу дошли. А 
ова камена зграда више пута то је жандарме-
ријска станица прије рата, а за вријеме четничке 
владавине после пада Колашина и одласка на-
ших снага за Босну, велико мучилиште партизана 
и њихових породица". Ову Бошкову причу пре-
киде омладинска пјесма која се орила идући да-
ље цестом. 

Листај горо цветај цвеће 
Омладина у бој креће 
Ој слободо сунце јарко 
За тебе је мријет слатко 

Скрећемо са цесте и у колону по један полако 
пртином пењемо се уз Трешњевик, снијег је у 
подножју већи од пола метра, а ка врху је много 
већи, умор не осјећа нико из колоне, чело већ 
стиже на брдо и Бошко продужи причу: 

„Ево ова запаљена зграда више пута и то је 
била жандармеријска станица и кра јем јануара 
1942. године, била је велика хладноћа, више од 
двадесет испод нуле, а снијег је био много већи 
него сада. Краљско-требачка чета добила је за-
датак да ову зграду запали да би се онемогућило 
непријатељима да постављају засједе на овом 
пролазу. Окупили смо се баш овдје и поставили 
страже у свим правцима, пред зору зграда је 
горјела, четници из Бара Краљских су отварали 
ватру на нас из даљине, али нијесу смјели да нас 
нападну. У свануће смо се разишли, наш Требач-
ки вод пошао је према Лиси, мијењали смо се у 
пробијању пртине и када смо стигли под Лисом, 
видјели смо један бријег од снијега и тако смо 
једино знали да је ту планинска колиба, раз-
макли смо снијег, открили даске са крова и ушли 
у колибу, наложили ватру да би се бар мало 
огрејали. 

Када се само сјетим тих другова, са каквим 
жаром, полетом и вољом су извршавали сваки 
постављени задатак, какав је другарски однос 
владао међу нама: „МИКАШ и ВУЛЕ оба студен-
ти, предратни комунисти, каљени и прекаљени у 
борбама са полицијом и реакцијом на барикадама 
Београдског универзитета, Легенде ' н а ш е револу-
ције, па Вуко, Милован, Јелена и Љуба Дмитар 
и Милорад, Мило и Стеван и још петнаест дру-
гих, неки су сада у Четврту пролетерску бригаду, 
а Вуле и Вуко су погинули. Ено онде, Бошко 
показа руком, код оне велике букве, у фебруару 



1942. године, погинуо је у борби са четницима 
Милић Кељановић, биле су то велике, тешке и 
крваве борбе са непријатељима на нашем терену". 

Спуштамо се са Трешњевика низ Баре К р а љ -
ске и поново се заори пјесма: 

Омладино земље ове 
Збијајмо се у редове 
Сузама се бој не бије 
Но се врела крвца лије. 

Колона стиже на Матешево, ту је одмор да би 
се сви прикупили и одморили, застој је мало 
дужи, нико се не осјећа много уморним иако је 
пут доста дуг. До Колашина одавде нема много, 
поново смо у покрету са пјесмом која се преноси 

са чела до зачеља и стижемо у Колашин. Ра-
споређују нас на Дријенак по кућама, ту остаје-
мо док се прикупе омладинци из осталих крајева 
Црне Горе и крајем децембра 1943. године, на 
градском тргу у центру Колашина стала је у 
строју по први пут по батаљонима и четама СЕД-
МА ЦРНОГОРСКА ОМЛАДИНСКА БРИГАДА. 

Овом свечаном чину присуствовали су Пеко 
Дапчевић и Митар Бакић, Командант и Политич-
ки комесар другог ударног корпуса и Радован 
Вукановић Командант треће ударне дивизије, ко-
ји су у својим поздравним говорима честитали 
омладинцима на оваквом масовном одзиву и под-
вукли задатке бригаде у даљем раду. 

БОЖИДАР ВАСОВИЋ 

V СПОМЕН НА МЛАДОГ БОРЦА 
МИЛОВАНА Р. ВАСОВИЋА 

Кроз лик младог борца НОБ-а Милована, уну-
ка и изданка Сава Васовића-Фустака, из Трепче 
жетио бих макар и у скромном обиму да оцртам 
ликове — храбрих, смјелих и јуначких бораца 
који су пали као прави правцати јунаци у НОБ-у. 

Околности су биле да сам Милована — дичног 
унука Саве Фустака имао чешће у својој близини, 
и да сам био у прилици да видим и освједочим 
се његовог беспрекорног полета, његове заносне 
храбрости и спремности на жртвовање за идеале 
које је носио у своме срцу. Ради свега тога, а 
знајући његове породичне прилике и да је једи-
нац био — замолио сам одговарајуће другове да 
га упуте у штаб б р и г а д е . . . Имао сам признајем, 
и посебну склоност према њему али он је пот-
пуно заслуживао свачију. Ова моја наклоност 
потицала је и од онога што је мој пок. стриц 
Велимир говорио о његовом храбром и врлом дје-
ди Саву који је заслужено сматран као један 
од најбољих војника у Трепачко-Шекуларском 
батаљону! 

Милован се у првим борбама — иако спочетка 
неук показао као достојан потомак својих пре-
дака. Истакао се у свим борбама и брзо иако 
млад и неискусан — стицао искуство и вјештину 
борења са љутим њемачким непријатељем. Задо-
јен слободарским духом добровољно је ступио у 
VI Црног. Ударну бригаду и за релативно крат-
ко вријеме стекао глас једног од најхрабријих 
бораца, који лако не узмиче. Постојао је све смје-
лији и одважнији спреман да се заложи и за из-
вршење најпогибељнијих задатака. Иступао је са 
крупно разгореним жаром свог младог срца и 
свога поносног д у х а . . . а вјеровао је да се ватром 
истина коју је носио у својим грудима не постоји 
препрека коју не би могао из залета прескочит и 
да не би могло бити неке ситуације у којој ње-
гова разиграна снага не би превагнула и могла 
имати једну од пресуднијих улога. Снага му се 
кријепила, а нарастала је и сила убјеђења: да-
леко више, и брже, но што би му то према зре-
лости од једне до друге године ишло у редов-
нијим п р и л и к а м а . . . и тако осјећао је да је у 
стању и да доскочи и да се у висину забаци! 

Борио се витешки и храбри Милован пламено 
и тако да ако је ичији пламен те животне борбе 

лизао небо то је могао бити само његов у борба-
ма у којима је учествовао! На јвише што је дари-
вао и давао био је одиста та ј успламсали пламен 
његове душе, његове узавреле снаге. 

Као лавић носио се са Њемцима по Санџаку 
и прочуо као изузетно храбар и в јешт борац, 
срчан и смион! У борбама његове VI Црн. Ударне 
бригаде на Биовом Гробу, на Марковцу и дру-
гим мјестима показао је докле може да се вине 
једно младо срце жаром слободе устрептало, јед-
но људско младо биће које не познаје смртне 
опасности — па као такав рањен је у борби са 
смртним непријатељем свога народа, и своје зем-
ље, кога је са својим храбрим друговима вијао 
по Санџаку. Испуњавало га је огромном радо-
шћу што њемачка сила узмиче и пред њим — 
самоуким борцем и што је имао прилике да им 
види леђа! 

Иза ране залијечене, просто је букнуо — ље-
потом главе и духа, израстао је и развио се, а 
са тим као да се постављало за даље и успјеш-
није скокове. Рана напола залијечена, а он уска-
че у још жешће борбе док је још и сам растао 
и развијао се! Растао је и сазријевао а увећа-
вали су се у сваком погледу и његови борачки ква -
литети огледали у резултанти његовог младог 
бића — колико са попришта толико и из његове 
непоколебљиве одлучности да мора бити како 
ваља — чисто, блиставо и сјајно! 

Милован учествује у борбама које је водила 
његова јединица током зиме 1944. године на те-
риторији Црне Горе — около Никшића, Грахова, 
Цетиња, Даниловграда итд. са Њемачким сна-
гама и његовим помагачима. 

Милина је била видјети Милована — порастао 
речено — расвјетана и разбуктана својим мла-
дим енергијама, и све то као да му је давало 
неку неодољиву снагу и вјеру у његову неопход-
ност да буде и тамо гдје се воде на јжешће бор-
бе. А он је смјело улазио баш у такве. Зрачио 
је својом љепотом и младошћу и био међу н а ј -
више вољеним борцима — колико се сјећам првог 
батаљона пом. бригаде. Вољели су га и другови 
и другарице а међу њима и једна изабрана и 
сило вољена! Можда његова прва љубав — али 
заслужена на бојном п о љ у . . . извојевана полет-
ним и сватећим младим срцем! 

Храбар, одважан, пожртвован није се дао за -
уставити! Није се могла поставити граница, нити 
рећи — довдје! Као да је сам сматрао да круп-



но расветани цвијет његове младости ни за тре-
нутак не смије да уђе у сјенку, а он у предах. 
Не, он мора увијек бити тамо одакле се најглас-
није одазива глас свенародне борбе за слободу 
народа и земље. Ту гдје н а ј ж и в љ е пулсира ње-
гово срце, где се осјећа и чу је њен дах. Пре-
голачки је иступао као да је судбину борца осје-
ћао на својим рукама, као да му је на обје па-
дала. И ко зна докле би се винуо у херојизму, у 
најчистијем јунаштву у борби за слободу, до ко-
је висине би осјетио да је досегао, до кога сте-
пена и које би све квалитете посједовао на кра ју 
у снази духа и карактера да није прерано дошао 
та ј кобни сат, ко ји је пресјекао његов раст, и пре-
кинуо развитак његових природних дубоко урође-
них на јљепших особина, које су дошле до изра-
ж а ј а кроз на јљепша и најполетнија жртвовања 
у борбама. 

Да би се стишао необуздани херојизам њего-
ве бујне природе и сачувао док своје разбуктане 
младе силе не подведе под линију до кра ј а узете 
рационалности — уз друге разлоге — како је чаз -
начено напријед — Милован је повучен из чете 
у штаб VI бригаде — гдје је послије краће при-
преме био одређен за водног делегата курира — 
и са тим био при штабу бригаде што, се и оства-
рило. 

Но једног дана, у току тешких борби које је 
водио његов ранији први батаљон нашао је из-
говор да пође у овај — а можда донекле и због 
„своје" дјевојке. Биле су то борбе вођене у око-
лини Вилуса јуна или јула 1944. године у мјесту 
Каменско. 

Милован је незван ускочио — како је нави-
као — У ту борбу, и у њој погинуо јуначком 
смрћу! 

Стриц му Милија — честит и диван човјек, ве-
лики пријатељ НОБ-а и њен припадник дошао 
је чак из Трепче да се распита како и гдје је 
пао његов јуначки синовац. Сусрет је био са мном 
у сузама и за дуго скоро без ријечи! Сусрет 
мој и Милијин — болан и тужан! 

Оцртавајући лик младог борца Милована уну-
ка чувеног јунака из првих ратова — Сава Фу-
стака Васовића осталог без родитеља, уједно сам 
имао — пред очима и испод пера излазили су 
ми ликови бораца и њихове црте лица, као што 
су ми свјетлуцали њихови храбри потези и плам-
сали њихови подвизи! Ликови бораца VI Црно-
горске и других бригада у којима су војевали и 
пали смрћу храбрих многи млади борци си-
нови нашег родног краја . Пред очима су ми у 
свему сличи Миловану и његови рођаци Мито и 
Миомир те други па звали се они Богић, Владо, 
Манојло, Данило или Душан, Вуко или Б а њ о . . . 
и тако даље. 

Но дивни и полетни младић Милован и храб-
ри борац, био је оличење најљепшег и најпри-
влачнијег што су имали борци НОР-а у својим 
срцима. Био је оличење свега онога што је чи-
њело љепоту и снагу свих оних који су били 
стали под барјак за национално и социјално, осло-
бођење. 

Нека му је вјечна помен и слава! 

В. НОВОВИЋ 



ТРЕШЊЕВО У НОБ-у И РЕВОЛУЦИЈИ 

Село Трешњево се налази на четвртом кило-
метру од Андријевице на путу за Иванград. Са 
сеоским имањима и истуреним насељима граничи 
се са четири села: са севера са селом Трепчом, са 
североистока са Ријеком Марсенића, са истока Се-
оцем и са југа са селом Забрђем. Са западне стране 
до самог Трешњева спустају се обронци планине 
Градишнице, са истуреном огромном стијеном, Ж е -
љевицом, која се као стражар наднела на село, 
данас познате по црвеном и белом мермеру, а у 
предратним и ратним данима по првомајским ват-
рамг!, које су комунисти и скојевци потпаљивали 
као бакљу и на јављивали ново вријеме. 

Са источне стране је и планина Баљ, која се 
стрмо уздиже од зеленог Лима до врхова Језера, 
Борове главе и Боровог Крша. 

Као и сва друга села Трешњево је имало сво-
је катуне за испашу. Ту су Градишница, Рујишта 
и Рупа које досежу до Курмарије и Турије. Треш-

С л а т и н а , З а б р ђ е , Т р е ш ш е в о , П р и с о ј а и 
С е о ц е 

њевачке планине и катуни нису познати само по 
богатим пашњацима, већ и по томе што су у своје 
горе у свим ратовима примале ратнике из Трешње-
ва и цијеле долине Лима. Тамо где су Васојевићи 
комитовали против Аустроугарске, у овом рату су 
трешњевачки партизани водили борбу против оку-
патора. 

Тамо где се слива Малски поток за време про-
лећних и јесењих киша, ко ји дели село на два 
дела, је Ситна лука, позната по народном сабору 
и по многим догађајима из историје овог краја . Ту 
на Ситној луци, када би се чуле пушке са Глави-
це или из Чоече главе, које су биле гласник на 
узбуну било је зборно место Требачко — шеку-
ларског батаљона, који је одатле одлазио у поход 
против Турака. Ту је била одсела и Карађорђева 
војска под вођством Хаџи-Продана, када је наста-
вила поход за време Првог српског устанка преко 
Санџака. 

Село Трешњево насељавају: Чукићи, Стојано-
вићи, Маријановићи, Машовићи, Вулевићи, Стојко-
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вићи, Вукићевићи, Лалевићи и Кастратовићи. Сва 
ова племена су досељена из Лијеве Ријеке са Ло-
пата, и воде поријекло од Стева Васојевића, који 
се још после Косовског боја настанио у Лијевој 
Ријеци, а која је била слободарско уточиште. 

Ратне традиције са Лопата пренете су и настав-
љене и у Трешњеву, као и у цијелој долини Лима, 
где су се населили Васојевићи. 

У свим ратовима са Турцима, у Првом и Дру-
гом балканском рату, као и у Првом светском рату 
стизали су Трешњевци до Гласинца и Романије, 
Скадра и Брегалнице и на сва друга ратишта, 
преко Мокре и Чакора, Мојковца и Сињајевине, 
до Голије и И в а њ и ц е . . . Многи су се нашли у зло-
гласном Надмеђеру и другим аустроугарским лого-
рима — све то издржавали и, који су остали ж и -
ви, враћали се у своје родно село. 

Трешњево је ослобођено од Турака 1858. године, 
када је долина Лима, као слободни к р а ј припоје-
на Кнежевини Црној Гори. Људи из села Треш-
њева бавили су се земљорадњом и сточарством, 
имајући врло мало плодне земље, па је око 170 
домова, колико је било у очи Другог светског рата 
живело доста сиромашно. Ту није било изразито 
богатих сељака, али је било доста сиромашних. 
Та сиротиња и немаштина није им сметала, да 
увек буду у току политичких збивања и да се ори-
јентишу и буду активни припадници напредног 
демократског покрета, напредних политичких стра-
нака и партија. Између два светска рата то је још 
јаче долазило до изражаја , јер су сељаци села 
Трешњева предвођени напредним учитељима гла-
сали за Удружену опозицију и били листом за 
странку Љубе Давидовића и Аце Станојевића (1934. 
године). Мали је био број оних, који су руковођени 
сопственим интересима ишли у табор ЈРЗ . 

напредни прогресивни покрет у крилу Комуни-
стичке партије Југославије, тако се то слободар-
ско спајало са тим покретом, којега су у село по-
чели доносити школовани Трешњевци. 

И поред велике тежње за знањем, за школом 
и школовањем, тешки су и мукотрпни путеви били 
до стварања првих интелектуалаца из села Треш-
њева. У тој борби побјеђивала је воља и жеља за 
знањем, а није било богатих људи у селу који су 
могли и имали материјалних добара, да их уложе 
и школују своју децу. Путеви до средњих и виших 
школа водили су до Цетиња, Крагујевца и Бео-
града. Први интелектуалци из Трешњева, били су, 
углавном, учитељи — који су службовали у свим 
крајевима Југославије, а многи од њих су као на-
предни стизали и у она места која су се по казни 
одређивала, па су тако плаћали своју прогресивну 
орјентацију. 

Сви су се они враћали своме родном крају, било 
да службују, или за време летњих ферија , па су 
под утицајем напредних идеја Светозара Марко-
вића, Јована Томашевића и других преносили те 
напредне идеје код земљорадника и код напредне 
школске омладине, која их је успешно прихватала. 
Преко напредних интелектуалаца, а у очи Другог 
светског рата и преко напредних ђака и студена-
та, у Трешњево стиже и напредна марксистичка 
литература, а све то условљава и рађање органи-
зованог покрета, који је првобитно био изражен 
у стварању марксистичких кружока. 

То је било и утирање пута ка стварању првих 
партијских ћелија у Андријевичком срезу, а прва 
партијска ћелија у срезу формирана је у селу 
Трешњеву. 

Појава марксистичке мисли у Трешњеву 

Прогресивна оријентација потицала је из жуд-
ње за слободом, коју је овај кра ј дуго желео и 
кроз векове за њу се борио. Онако како је растао 

Формирање партијске организације 

Колико је Трешњево било напредно и колико је 
било значајно за организовање партијског живота 
и рада у Срезу андријевичком, свакако, да о томе 



најбоље говори и чињеница, да је у Трешљеву 
формирано прво партијско руководство за срез 
андријевички 1935. године. Те године је у кући 
Милете — Цуња Вулевића, конституисано руковод-
ство за срез андријевички. Пресудну улогу у томе 
је имао Миладин Вулевић, који је као сељак много 
читао социјалистичку литературу, па је његова 
заслуга и за правилну орјентацију брата Милете — 
Цуња, којега ј е , красила непосредност, одважност, 
храброст и смисао за успостављање другарских 
односа са свим људима који су били противници 
ондашње власти, тако да је постао бољи масовик 
од свог брата Миладина и био тактичнији у раду 
са људима, служећи им примером. 

Убрзо су комунисти Среза андријевичког запа-
зили Милету — Цуња, па је он сврстан међу оне 
најреволуционарније и најнапредније сељаке, ме-
ђу људе на које се могло рачунати у стварању 
партијских ћелија у селима. У Трешњеву су по-
стојали услови за стварање партијске ћелије, јер 
су се већ 1935. године истицали многи напредни 
сељаци као идејно опредељени на путу револуци-
онарне борбе против ондашњег режима. 

Михаило Вулевић, који је био један од првих 
чланова Партије у Трешњеву, пише о својим сје-
ћањима о формирању прве партијске ћелије у селу 
Трешњеву, а то је уствари и формирање прве пар-
тијске ћелије у Срезу андријевичком. Скоро сви 
сељаци у селу Трешњеву, знали су да су: Милета 
Вулевић и његов брат Миладин, Велимир и Мари-
јан — Машо Маријановић били чланови Партије 
— први чланови Партије у селу Трешњеву, од 
формирања ћелије 1935. године, а од 1937. године и 
Михаило Микан Вулевић. Ови први комунисти су 
уживали неподељени углед код свих Трешњеваца, 
па су узимали учешћа у свим важнијим акцијама 
у селу. 

Међутим, чињеница је, да су ови другови били 
запажени и од жандарма, који су будно контро-
лисали њихов рад, кретање и активност. Један од 
првих комуниста који је осјетио тортуру ондашњег 
режима био је Миладин Вулевић, који је ухапшен 

послије партијске провале 1936. године. Везано За 
хапшење Миладина Вулевића и његово спровођење 
у затвор у Дубровник, дошла је до пуног изра-
ж а ј а солидарност села Трешњева, што ће се и 
касније испољити, а посебно у току народноосло-
бодилачког рата и револуције. Тада су Трешњев-
ци написали петицију среском начелнику у ко-
јој су тражили да се из затвора пусте Миладин 
Вулевић и остали другови. 

Активност и организовани рад комуниста из 
села Трешњева се све више осјећао, па је то осве-
дочено и признањем тој партијској организацији 
на та ј начин, што је Милета — Цуњо Вулевић био 
делегат на Осмој партијској конференцији 1940. 
године на Жабљаку . 

Трешњевци у априлском рату 1941. године 

Верни борбеној и слободарској традицији својих 
очева и дедова највећи број Трешњеваца, војних 
обавезника је пошао спремно да се бори у бившој 
југословенској војсци против Немаца и Италија -
на, да брани границе и слободу Југославије. Нашли 
су се у разним родовима војске и у многим кра -
јевима наше земље, али их је на јвише било у 
38 пешадијском пуку, за којег се говорило да је 
комунистички пук. Одазивајући се позиву Партије 
за одбрану земље, скоро сви чланови Партије, во ј -
ни обвезници, су били у својим јединицама. Они 
који су остали, радили су са омладином, припрема-
јући их за фронт — за одбрану земље. 

Одазивајући се акцији коју је спроводио Срески 
комитет Партије, многи добровољци, млади људи 
јавили су се за одбрану земље, међу којима је било 
и неколико десетина омладинаца из села Треш-
њева. 

С обзиром на брзу капитулацију, скоро сви 
Трешњевци, па и они који су службовали вани, 
нашли су се у овим судбоносним данима у свом 
селу. Послушали су позив Партије и нису пре-
давали оружје, већ су га донели са собом, да се 
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припреме за борбу против окупатора. Давали су 
животе, али не и оружје.1) 

После капитулације стигле су и бројне породице 
из других кра јева земље, а на јвише њих са Ко-
сова, које су тамо биле насељене после Првог свет-
ског рата. Напустиле су своје домове и потражиле 
уточиште тамо, одакле су им пошли очеви и де-
дови — у Трешњеву. 

У та тешка времена у Трешњеву су се саку-
пили они који су се били населили у друге кра је -
ве, интелектуалци који су службовали у другим 
крајевима широм земље, ђаци и студенти који ни-
су наставили школовање у окриљу окупатора. Пар-
тијска организација села Трешњева, којој је тада 
био секретар Михаило — Микан Вулевић посебно 
је испољила велику активност у прихватању тих 
људи, ј ачању редова Партије и СКОЈ-а и припре-
ми за борбу. Без сумње, да су ојачале и партијска 
и скојевска организација и да је око њих било 
окупљено све оно што је слободарско, а то је било 
цело село, што се потврдило у устаничким данима. 

Радило се врло интензивно да се спремно до-
чека позив Партије за борбу. Многобројне су ак-
ције, које је Партијска организација спроводила у 
тим припремама: интензивно је рађено на прикуп-
љању оружја и на обуци омладине у руковању са 
оружјем. Остало је у свежем сећању, да су се на 
косама изнад Ру јишта и Рупе сваке недеље орга-
низовали скупови, где се организовано спроводило 
такмичење у гађању мета. У том организованом 
раду био је обухваћен већи број омладине, претеж-
но оних омладинаца до двадесет година старости, 
са којима су радили другови који су служили вој-
ску. Под руководством партијске организације на-
рочиту активност испољава скојевска организаци-
ја, која је бројала око петнаест чланова, а чији 
се број стално увећавао. У та ј активни и органи-

') Владо Гавров Чукић, погинуо је у Краљским 
Барама од Немаца и није предао оружје. Први је 
положио живот за слободу. 

зовани рад били су укључени сви млади људи — 
симпатизери, који су били спремни да се сваког 
часа одазову позиву Партије за борбу. 

Посебна брига је испољена за избеглице, које 
су напустиле своје домове и потражили уточиште 
у родном крају . Међу тим људима нису били само 
Трешњевци, већ су у селу нашли уточиште у ове 
тешке дане и многи други људи — многе поро-
дице из других крајева. И пре става Партије, го-
стопримни Трешњевци су и тим породицама отво-
рили широм своје домове, а Партија је убрзо так-
ву акцију подржала. 

Целокупном том раду ишло је на руку то, што 
су се скоро сви Трешњевци вратили и донели 
оружје са собом. Знали су из приче својих очева 
и дедова шта значи заробљеништво, шта значи 
Надмеђер, па су се хватали планина и стизали у 
своје село. Омладина је такође радила на прикуп-
љању оружја, јер су многи војници — из разних 
крајева наше земље, били принуђени да бацају 
оружје пред немачким моторизованим колонама, 
које су журиле долином Лима, да се што пре споје 
са Италијанима у Подгорици (Титограду). 

Била је то тешка ситуација, време неизвесно-
сти, али су људи из Трешњева, као и из целог овог 
кра ј а очекивали и дан борбе, поред свих тешкоћа 
и страдања које су доносили окупатори. 

Припреме за устанак 

Свакако, када је ријеч о припремама за уста-
нак, оне се не могу свести на оних неколико дана 
од напада Немачке на Совјетски савез, већ су оне 
вршене интензивно и раније. Напад Немаца на 
Совјетски савез је појачао жељу за борбом. По 
Рујиштима и Градишници певане су песме о рус-
ким маршалима и о Црвеној армији. Још чешће 
се одржавају састанци комуниста и скојеваца, а 
све више су људи на окупу — очекујући сваки дан 
када ће почети. Поред састанака на којима се про-
рађује марксистичка литература и интензивнијег 
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рада на обучавању омладине у руковању са оруж-
јем одржавају се за једнички сабори по плани-
нама са народом и омладином из суседних села. 
Један од таквих сабора био је на Зотином брду 
и Пободењаку, на којем је говорио Војо Нововић, 
капетан бивше југословенске војске. Том приликом 
је изнео снагу немачке армије, а насупрот снагу 
Црвене армије и моћ Совјетског савеза, који ће у 
овом рату изаћи као победник. 

Јулски дани су протекли у знаку интензивних 
припрема и очекивало се да ће свакога дана по-
чети. Створен је увид над свим наоружањем са 
којим се располагало, а већ су унапред одређени, 
односно изабрани руководиоци који треба у да-
том моменту да поведу народ у борбу. 

Уочи устанка, на неколико дана, партијске ор-
ганизације из села: Трешњева, Трепче, Забрђа и 
Слатине организовале су за једнички сабор у пла-
нини, на којем је био циљ да се испита располо-
жење народа за борбу. На том сабору је говорио 
Саво Јоксимовић, чији је говор био одушевљено 
прихваћен, па је том приликом испољено једин-
ство и спремност да се пође у борбу под руковод-
ством Комунистичке партије Југославије, као је-
дине и праве снаге која може народ да поведе 
против окупатора. У већини свих тих акција ра-
дили су заједно комунисти, скојевци и напредни 
људи Трешњева и Трепче. 

Прве устаничке пушке на Црвеном Прлу 

Из свега онога што је радила партијска орга-
низација може се сагледати, да се интензивно ра-
дило на припреми борбе. Тако је и непосредној 
борби и устанку на Црвеном Прлу претходио са-
станак партијских ћелија, којим је руководио Бог-
дан Нововић. Испред партијских организација села 
Трешњева и Трепча присуствовао је Михаило-Ми-
кан Вулевић, који је тада био секретар бироа ће-
лије и члан Војног комитета. Микан је тада при-
мио директиву и пренео је истог дана, 15. јула, 

1941. године, на партијском састанку, трешњевач-
ких комуниста, којем су присуствовали: Милета 
— Цуњо Вулевић и његов брат Миладин, Маријан 
— Машо и Велимир Маријановић, Душан Машо-
вић и Михаило-Бег Чукић (х). После тога одр-
ж а н је проширени састанак СКОЈ-а. Комунисти 
и скојевци су упознати са директивом, да Парти-
зански одред села Трешњева треба да нападне 
италијанску колону на најпогоднијем месту у ре-
јону села. 

Истог дана, 15. јула, ноћу одржан је шири са-
станак, на којем је било присутно цело село. Од-
ређено је, као најпогодније место за напад на не-
пријатеља Црвено Прло. Међутим, није дошло до 
усаглашених ставова о времену напада. Чланови 
Партије и СКОЈ-а , напредни омладинци, углавном 
младост је била за то да се напад на непријатеља 
изврши одмах сутрадан, 16. јула. Део старијих 
људи из села Трешњева заступали су мишљење, 
да треба сачекати да напад прво изврше Слатиња-
ни и Забрђани, јер италијанска колона претходно 
пролази кроз њихово село. 

Иако је одлучено до напада није дошло 16. јула, 
мада су комунисти и скојевци пошли у планину и 
обавестили о нападу, односно договору о нападу 
и устанку. Поново је дошло до састанка целог се-
ла 16. јула на вече, па је категорички одлучено 
да се сјутрадан, 17. јула, нападне италијанска ко-
лона на Црвеном Прлу. 

И на овом састанку је преовладала младост, 
жељна борбе, која је имала велико поверење у 
Партију. Међутим, да би се приказала права сли-
ка тих догађаја, свакако, да је нужно објаснити 
став старијих људи, ко ји су били против напада 
непријатеља на цести испод села Трешњева која 
води од Андријевице за Беране пре него што то 
учине и остала села. Ти стари ратници су имали 
искуства са Швабама из ранијих ратова, па су 
се плашили тешке одмазде, која би се лакше из-
вршила над једним селом, у овом случају над 
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Трешњевом, него ако у устанку једновремено уче-
ствују сва села и на својим територијама. 

Но, постигнута је општа сагласност и 17. јула 
су одјекнули први устанички плотуни у Долини 
Лима, на Црвеном Прлу у селу Трешњеву. О тој 
борби и првим устаничким плотунима се дуго и 
много причало у долини Лима и о томе како 1е 
директива о устанку спроведена у дело, и да је 
та борба била услов за ослобођење Андријевице. 

Борба је почела, лед је пробијен и први испит 
је положен. Плотуне устаничке са Црвеног Прла 
прихватили су устаници у целом Андријевичком 
срезу, а Трешњевци су још сложеније и масов-
није збили своје редове. Одмах је формирана Пар-
тизанска устаничка чета. За њеног командира иза-
бран је професор Михаило Чукић, резервни по-
ручник. Устаници из Трешњева су јуришали у 
борбу за ослобођење Андријевице и Берана. Пар-
тизанска чета у којој је било око осамдесет Тре-
шњеваца учествује на широком фронту у одбрани 
ослобођене територије. Чета се храбро борила на 
планини Мокра и нанела непријатељу, који је на-
ступао од Косова, велике губитке. 

Стање после устанка 

Непријатељске снаге које су предузеле офанзи-
ву на слободну територију биле су далеко надмоћ-
није, па је Трешњевачка партизанска чета по на-
ређењу Среске команде из Андријевице напустила 
положаје на планини Сјекирици 5. или 6. августа 
1941. године. 

Борци ове чете по повратку са положаја остали 
су код својих кућа, изузев чланова Партије, али 
своје оружје нису предали акупатору. Са чла-
новима Партије, ко ји су и даље остали у шуми 
били су и они активни учесници, који су се по-
себно истакли у организовању устанка. 

У Долини Лима су наступале казнене експе-
диције, па је одмазда у свим селима била једнака. 

С Т О Ј А Н О В И Ћ Л . П У Н И Ш А , 
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У селу Трешњеву су запалили кућу учитеља Све-
тозара Стојановића, који је за време устаничких 
борби био у Среском штабу за одбрану ослобођене 
територије. 

Једно време после устанка чланови Партије, 
кандидати и истакнути скојевци живели су зајед-
но, илегално, ишчекујући директиву Партије шта 
даље да се ради. Међутим, партијека организаци-
ја је и даље радила организовано на јачању сво-
јих редова са оним друговима који су за време 
устаничких дана и у припреми устанка положили 
испит. Тако су у августу у Партију примљени Бра-
јо Вулевић и Марко Машовић, који је после при-
јема у Партију био задужен за рад са СКОЈ-ем 
и омладином у селу и општини. 

Но, иако врло тешка ситуација која је настала 
после заузимања слободне територије од стране 
окупатора, Трешњевци се организују за даљу бор-
бу. У септембру месецу 1941. године формиран је 
партизански вод у селу, којег су сачињавали дру-
гови: Маријан Маријановић, Велимир Маријановић, 
Душан и Марко Машовић, Михаило Микан Вуле-
вић, Милета Цуњо и Миладин Вулевић, Војо и 
Бра јо Вулевић, Драшко Стојановић, Михаило — 
Бег Чукић, Ра јич Стојковић. Јован — Јоџо Вуки-
ћевић, Лака Маријановић, Ракета и Вуле Вуле-
вић. Вод се касније растурио у мање групе, ради 
лакшег материјалног и физичког обезбеђења. 

Остала је запажена чињеница, да је италијан-
ска команда из Андријевице поклањала посебну 
пажњу селу Трешњеву. То је разумљиво, јер су 
Италијани знали да су у Трешњеву пукле прве 
устаничке пушке и да су оне претходиле општем 
устанку у долини Лима. Дуго је 1941. године једна 
чета италијанских војника из Андријевице свако 
јутро запоседала положаје испод села Трешњева 
и обезбеђивала комуникацију од Андријевице до 
Берана. 

Политичка ситуација после устанка није нима-
ло била завидна у селу Трешњеву, као што је то 
било и у другим селима. То време се одликује не-



извесношћу, ишчекивањем, шта да се даље ради 
и слично. Чуле су се осуде од неупућених људи, 
понекада и од злурадих, да је устанак промашен 
и слично. Међутим, упорним радом партијске ор-
ганизације и организације СКОЈ-а , као и других 
људи који су слушали глас Партије и који нису 
губили веру у борбу, успело се у томе да се по-
ново ствара добро расположење за борбу. 

То је било , време, када се спремао поход на 
Плевља. Партијска организација села Трешњева 
је одржала састанак и донела одлуку, ко од дру-
гова да иде на Плевља, а ко да остане да ради 
на терену. Тако су у борбу на Плевља из села 
Трешњева отишли: Маријан и Велимир Марија-
новић, Михаило — Бег Чукић, Милета — Цуњо, 
Микан и Бра јо Вулевић, Ра јич Стојковић. пушко-
митраљезац и Драшко Стојановић. И из Трешње-
ва, као и из осталих села и кра јева Црне Горе 
на Плевља су, углавном, отишли чланови Партије, 
што је погодовало четничкој организацији на те-
рену, да се лакше организује и спроводи своју 
пропаганду. Онда није тешко схватити, да се после 
повратка са Плеваља наишло на сасвим другачије 
политичко стање на терену, мада у селу Трешње-
ву, за разлику од других села, још увек није било 
забрињавајуће стање, јер се четнички експоненти 
нису могли лако пробити у село у спровођењу сво-
је политике. 

У Трешњеву се предузимају организоване мере 
против формирања четничке организације и чет-
ничких јединица. Тако је партијска организација 
организовала велики скуп у кући Радуна Стојано-
вића, а касније у кући Акса Стојановића, где се 
доноси одлука о супротстављању четничкој орга-
низацији, не само у Трешњеву, већ и у другим 
селима. Донета је одлука да учитељи из села Тре-
шњева и други виђенији људи, напредни интелек-
туалци, разговарају са виђенијим сељацима из 
других села, са задатком да ови одвраћају народ 
од четничког покрета. Међутим, реакционарни ин-
телектуалци из села: Трепче, Забрђа и Ријеке 
Марсенића супротстављају се мисији напредних 

Трешњеваца, тако да по том питању није постиг-
нут већи успех. 

Реакционари из суседних села су све чинили да 
присиле Трешњевце, да и они приђу четничкој ор-
ганизацији. У том циљу је организован збор, кра -
јем децембра 1941. или почетком јануара 1942. го-
дине у кући Радована Вукићевића, на којем при-
суствују истакнутији четници из Трепче и Ријеке 
Марсенића. И овај збор су комунисти Трешњева 
разбили, али је дошло до јаче интервенције чет-
ничких снага из Беранског среза, па је збор одр-
ж а н негде кра јем фебруара 1942. године. 

Трешњевци у Краљско-трепачкој партизанској 
чети 

После повратка са Плеваља, а везано за ново-
насталу ситуацију на терену формирана је и К р а љ -
ско-требачка партизанска чета. У састав чете ушао 
је и Трешњевачки партизански вод који учествује 
у свим акцијама као што су акције на Трешњеви-
ку, онда у Краљима приликом формирања чет-
ничке организације, у присуству Лашића, као и 
Љеворечког четничког батаљона, где се припад-
ници партизанског вода из Трешњева супротстав-
ља ју четничком организовању. 

У Партизанском воду села Трешњева увек је 
била присутна спремност да се изврши сваки за -
датак. Сваки борац овог вода живео је војничким 
животом и до кра ј а је био спреман да иде где 
му се каже, на било који задатак невезан са вре-
меном и територијом. Били су у њему другови са 
доста партијског и скојевског стажа, али за то 
и са мало војничког и ратничког стажа, јер нису 
имали прилике да буду у више акција где се стиче 
борбено искуство. Исти случај је био и са чет-
ним руководством, које такође није имало искуства, 
па је то врло брзо дошло до и з р а ж а ј а у догађајима 
који су уследили. 

Сви борци чете су прихватили руководство, од-
носно команду чете и командире водова без икак -
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вог приговора. Командир Трешњевачког вода био 
је Маријан Машо Маријановић, члан Партије, до-
бар човек и војник, вољен од свих комуниста и 
скојеваца, као и од свих људи у селу Трешњеву. 
Био је спреман на извршавање свих задатака, ма-
да је у својој породици имао тешкоћа, која је била 
против НОП, па и против њега и његових опре-
дељења. Све те тешкоће га нису сломиле, а да 
не остане до к р а ј а живота одан покрету и Пар-
тији, па је и када је умирао у септембру 1943. го-
дине поручио друговима да истрају у борби. 

Догађаји који су уследили почетком 1942. годи-
не у долини Лима, који су били врло тешки, 
у прво време нијесу имали одраза на слабљење 
вода. Међутим, што је више јачала четничка ор-
ганизација, то је стање било све теже, како за 
цео овај крај , тако и за Трешњевачки вод. Један 
дио бораца из вода имао је код своје куће врло 
тешко материјално стање. Били су храниоци сво-
јих породица, па је од њих зависила и њихова 
породица. У таквој ситуацији када вод напушта 
овај терен, партијска организација дозвољава, од-
носно доноси одлуку да неки борци остану у своме 
селу. 

Притисак четника под руководством Павла Ђу-
ришића је све већи. Негде средином фебруара 1942. 
године Ђуришић долази са бројним четничким 
снагама из Берана и задржава се у селу Трепчи, 
где манифестујући четничку снагу ж е л и да по-
врати веру код поколебаних четника. У томе је 
делимично успео код врло малог броја па су му 
и коначно пришли четници из Трепче, Трешњева 
и Ријеке Марсенића, а следећа два до три дана 
пришли су му и четници из Забрђа, Слатине, Кра -
ља и других села. То су они дани и оно вријеме 
када изостају акције свих снага које су четнике 
очекивали у Краљским Барама и у околини Ко-
лашина. 

Трешњевачки вод је у саставу чете напустио 
село 20. или 21. фебруара 1942. године. У строј на 
зборно место дошли су следећи борци вода: Ми-
кан, Цуњо, Б р а ј о и Војо Вулевић, Маријан — Ма-
шо и Велимир Мариј ановић, Душан и Марко Ма-

шовић, Драшко Стојановић и Михаило — Бег 
Чукић. 

Тог дана се сазнало и за тешку погибију парти-
зана у Лубницама, где је погинуло око 40 парти-
зана. У Трешњеву је био стигао Пуљо Стојановић, 
који је био промрзао после борбе у Лубницама и 
нашао уточиште у Трешњеву. Међутим, убрзо је 
издан четницима Павла Ђуришића, ко ји су га по-
вели и сутрадан стрељали на Трешњевику. То је 
још више у нашем Трешњевачком воду учврстило 
вољу и уверење да се само са борбом можемо об-
рачунавати са издајницима. 

По наређењу команде чете Трешњевачки вод је 
стигао на зборно место у колибе на Рудом Брду, 
где је по тешкој вејавици и мразу остао два дана 
ишчекивајући да пристигну и друге снаге бата-
љона (до сусрета чете са батаљоном није дошло о 
чему се у Хроници говори). Трешњевачки вод је 
са четом стигао до Колашина и учествовао у врло 
оштрим борбама са далеко надмоћнијим неприја-
тељем на Шљивовици и Кључкој глави. Међу чет-
ничким снагама које су наступале од Речина били 
су четници из Будимље и Петњика. Трешњевачки 
вод је учествовао и у борби на Марковом Брду, 
која се водила за ослобођење премрзлих и рање-
них партизана у Лубницама, а који су били тада 
склоњени у школи у Липову. Међу рањеним и 
премрзлим партизанима је било на јвише другова 
из Беранског среза. 

Због успешних борби у одбрани Колашина 
Краљско-требачка чета, у којој је био и Трешње-
вачки вод, похваљена је од стране Команде НОБ-а 
за Црну Гору. У свим тим тешким борбама борци 
Трешњевачког вода су се храбро борили, не узми-
чући и не размишљајући о тешкој ситуацији. 

После тих борби које је водила ова чета усле-
дило је наређење за повлачење у Цравцу Мојков-
ца, којом приликом је комесар Комског одреда са-
општио, да ће чета добити задатак стратешког 
значаја . Борци вода су добили задатак да штите 
одступницу, ударне чете Љуба Бакоча уколико до-
ђе до ње. Штитили су и одступницу Батаљона „Ми-



лош Малишић" који се повлачио пред бројнијим 
снагама Павла Ђуришића, које су надирале ка 
Мојковцу, којега су убрзо и заузели. 

О даљем кретању вода у саставу чете, више се 
говори у делу хронике који обрађује судбину ба-
таљона. Трешњевачки вод је доживео исту суд-
бину коју је доживела и чета. Међутим, чињеница 
је да је Трешњевачки вод, којега су углавном са-
чињавали комунисти, који је био компактан и слу-
жио за пример у чети и батаљону, а ради другова 
који нису живи обавеза је да истакнемо такву уло-
гу вода и одговорност бораца у ондашњем воду. 
Данас међу живима нису: Машо и Велимир Ма-
ријановић, Цуњо Вулевић, Будимир, Иван и Мар-
ко Машовић, ко ји су се храбро борили у Треш-
њевичком воду на овом борбеном путу. 

Криза НОП-а у Трешњеву 

Дошло је до тешке ситуације у Долини Лима, 
па се у таквој ситуацији легализовао и Трешње-
вачки вод 4. марта 1942. године. Међутим, и поред 
врло тешке ситуације која је наступила, поред 
свакодневних насртања Италијана и њихових слу-
гу, а посебно милиције Ђока Рачића, ипак, за раз-
лику од других села, где су се поједини партиза-
ни који су се легализовали са пушком придружи-
ли четницима — то није био случај са припадни-
цима Трешњевачког партизанског вода. 

Вреди истаћи и чињеницу, да је то време када 
јача четничка организација« врло мали број 
из села Трешњева пошао у сталне четнике. 
Сигурно је село Трешњево било јединствен случај, 
где се сложно радило и сарађивало. Партијска ће-
лија из села Трешњева је остваривала јак утицај, 
па и одређивала ко ће од поштених људи бити 
кмет у селу, ко да се прихвати да буде командир 
четничке чете. Тако је, углавном, на инсистирање 
комуниста села Трешњева дошло до тога, да ко-
мандир четничке чете буде Туро Стојановић, а ка -
сније Милорад и Миливоје Чукић, који су својим 
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радом све чинили да спасу село, да очувају ко-
мунисте и илегалце. 

У таквој ситуацији када четничка организација 
јача и када четничке јединице одлазе у Босну да 
се боре против партизана, Трешњевци све више 
збија ју редове. Трешњевачка слога и општа орјен-
тација доприносили су и томе, да и онај врло 
мали број сталних четника из Трешњева ниеу се 
смели упустати у злочине и тероре, не само у сво-
ме селу већ и другим крајевима где су били са 
четницима. Знали су ако постану злочинци, силе-
џије и ако буду правили терор, да ће их и њихове 
породице презрети, да им неће бити повратка и 
опстанка у свом селу, јер је и у тим данима, када 
је четништво доживљавало врхунац, њихов по-
л о ж а ј у Трешњеву био незавидан. 

То је било и време, када су четнички руково-
диоци, односно њихови поданици на терену, који 
су идејно били опредељени за четнички покрет, 
вршили велики притисак на припаднике покрета. 
Обећавали су им положаје и завидна места у чет-
ничком покрету само да се упишу у четнике и да 
за собом повуку омладину села Трешњева. Уз то 
се спроводио смишљени притисак од стране чет-
ника и Италијана. Италијани појачава ју давање 
прехрамбених артикала оним породицама чији су 
чланови били у четницима, јер су мислили да ће 
глад и немаштина присилити многе људе да оде 
у четнике, како би спасили своје породице. То је 
време када се истичу само пар људи као стални 
и идејно опредељени четници у Трешњеву. То су: 
Милош и Вељко Марјановић, Душан и Милован 
Чукић, док су остали више фигурирали као чет-
ници и били присутни међу њима од данас до 
сјутра и нерадо се упуштају да иду у акције про-
тив партизана. Јединству села Трешњева и њего-
вбј правилној орјентацији доприноси пораз чет-
ника који су били у походу на Босну, као и ја -
чање народноослободилачког покрета. Комунисти 
и скојевци — поштени људи из Трешњева прате 
такво стање и све чине да људе правилно орјен-
тишу, па се томе може захвалити што се Трешњево 
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одржавало и што није дошло до међусобних об-
рачуна. 

Превазилажење кризе и оживљавање НОП-а 

У тешкој ситуацији се није поклекнуло. Ле-
гализовани борци су пратили ситуацију и утицали 
на развој догађаја у селу. Њиховом раду ишло је 
у прилог и то, што се врло брзо показало да је 
четничка пропаганда л а ж н а и да четници пре-
ж и в љ а в а ј у поразе на фронтовима са јединицама 
НОВ-а. 

Међутим и поред тога четници — издајници у 
Долини Лима нису одустајали од својих акција. 
Погибија Бранка Делетића и многих других врло 
тешко се одразила, али је истовремено довела и 
до отвореније конфронтације снага, па и у тој кон-
фронтацији се мали број Трешњеваца приклонио 
четницима. Четничка организација ради на раз-
ви јању своје обавештајне — шпијунске мреже за 
праћење рада свих, по њима сумњивих људи по 
селима. То је била политика Душана Арсовића ко-
ји је све чинио да обезбеди четничку позадину. 
Таквих доушника је било у свим селима, као што 
су за Трешњево Бојо Лалић који је као избеглица 
из Метохије боравио у Трешњеву и Р а ј к о Стоја-
новић, а у Трепчи Милан Јочић. 

Но без обзира на тешке губитке и насртање оку-
патора и издајника дошло је до консолидације 
Среског комитета Партије септембра 1942. године. 
Почиње успостављање веза са партијским органи-
зацијама по селима. Већ у лето, кра јем јуна, или 
почетком јула 1942. године успостављена је веза 
трешњевачких комуниста са друговима Радојицом 
Шошкићем и Радованом Лекићем. Т а ј контакт је 
остварио на њихово тражење Б р а ј о Вулевић, који 
се са њима састао у Баљу, а који је много значио 
за оживљавање активности и рада у новонаста-
лој ситуацији. 

Тада Б р а ј о Вулевић упознаје ове друге о др-
ж а њ у легализованих другова, о стању после по-
вратка са Мојковца, о томе како је дошло да се 

врате са Мојковца, о политичкој ситуацији на те-
рену села: Трешњева, Забрђа, Слатине, Краља и 
Трепче. Радојица и Радован тада упознају Вуле-
вића о ситуацији на фронту и о томе шта треба 
предузети за оживљавање покрета. 

Бра јо се састајао са њима, све док није та ј за -
датак преузео Марко Машовић, који је био заду-
ж е н и за формирање илегалне трешњевачке де-
сетине, касније за њен рад, као и за обнављање 
рада СКОЈ-а и омладине. Тако је кра јем 1942. го-
дине формирана и илегална трешњевачка десети-
на, коју су сачињавали: Маријан — Машо и Ве-
лимир Маријановић, Душан и Марко Машовић, 
Микан, Војо и Бра јо Вулевић, Михаило-Бег Чу-
кић, Новица и Драшко Стојановић, а нешто кас-
није Иван, Будимир, Драшко Вулевић и Вуле Н. 
Вулевић. Осим ових другова Марко је по линији 
СКОЈ-а ангажовао у активни илегални рад: Му-
тимира и Света Вулевића, Здравка Микића, Чеда 
Вулевића, Миљана Чукића, Душку и Миша Вуле-
вића, Миша и Цвету Гашић, а у свему томе је по-
себну улогу имала Љубица Машовић. 

Састанци илегалне десетине одржавани су у ку-
ћи Ђукана Вулевића где је једна просторија ко-
ришћена и за смештај робе, хране за илегалце и 
друге потребе. На састанцима су преношени за-
даци, извештавало се о стању и развоју НОП, чи-
тане вести са фронтова и вршене припреме за 
извођење политичких и војних акција, мада поли-
тичке акције никада нису ни престајале. 

Марко Машовић, као руководилац и одговоран 
за рад десетине одржавао је контакте са истакну-
тијим и пријатељски расположеним људима према 
НОП-у. Међу осталима са којима је одржавана ве-
за били су: Ракета Вулевић, на којега је десетина 
увек могла рачунати, за чи ји рад се он доста ан-
гажовао са својим везама и познанством. Такође 
се рачунало на добре и сигурне базе код Јола и 
Бошка Вулевића, Шћепана и Лаца Вулевића, Ми-
ша Вулевића, Лазара и Мирка Стојановића, на 
Влада Чукића и у изузетно тешким ситуацијама. 
Такође се рачунало на Дила Стојановића и на ње-
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гову сестру Дагу, јер су се и ту могли склањати 
илегалци. 

У то вријеме 1942. и 1943. године илегалци су 
одржавали везе и са Михаилом и Љубом Чукићем 
на Лукину Фиру, па је почетком 1943. године до-
шло до неколико сусрета са илегалцима, а још 
1942. године са Ликофирцима су се срели Радо-
ван Лекић и Ђоко Пајковић, који су са Михаилом 
Чукићем на место звано Подове разговарали о ме-
рама за сузбијање четничког покрета. 

Кра јем 1942. године, нарочито почетком 1943. 
године покрет у селу Трешњеву је поново оживео. 
Карактеристично је то, да није било ниједне ку-
ће у селу где илегалци нијесу могли доћи и наћи 
уточиште и без посредовања чланова Партије и 
СКОЈ-а . 

Већ почетком 1943. године куће Бошка и Јована 
Вулевића су праве базе илегалаца, а ова двојица 
су били спремни да се прихвате сваког задатка и 
да га храбро изврше. Шћепан и Ракета Вулевић 
су одиграли значајну улогу у спашавању илега-
лаца откривених у селу Праћевцу крајем 1942. 
године. То је било вријеме познато по четничким 
активностима у откривању партизанских база и 
склоништа, па је зима 1942/1943. године протекла 
у знаку четничке активности у потери за илегал-
цима. 

Свакако, да ова акција заслужује посебну 
пажњу, јер је то одраз укупне политике Трешње-
ваца у току народноослободилачког рата. У зему-
ници у Праћевцу били су: Саво и Ђуро Јокси-
мовић, Ђоко Недић, Милорад — Мика Пипер и Ра -
доња Голубовић. За њих је ситуација била врло 
тешка. Гонио их је командир чете Вукићевић из 
села Виницке са својим четницима. Група је бе-
ж а л а преко планина и стигла до Трешњевачке 
Градишнице, газећи низ потоке, ухватили су се 
пртине којом су Трешњевци терали сијено из 
планине. У том бежању наишли су на члана иле-
галне десетине Велимира Маријановића, који је 
хитно предузео мере преко Шћепана и Ракете 
Вукевића, који су збринули илегалце, а исто-
времено задужили Јола Вулевића да дочекује 
четничку чету и да их распоређује по сеоским 
кућама. Свакако, да је овде требало храбрости 
и сналажљивости, а то су могли радити само љу-
ди и становници села до кра ја оданог покрету. 

После је и десетина ступила у акцију ради 
безбеднијег збрињавања ових илегалаца и њихо-

вог склањања на сигурније место. Тих дана је на 
иницијативу илегалне десетине подигнут мост пре-
ко Лима, наводно да би се могла догонити дрва 
из Баља, али је било основно створити услове за 
безбедан прелазак илегалаца са једне на другу 
обалу Лима, јер та ј мост није био под сталном 
присмотром четника и Италијана. Тим мостом су 
се служили и преко њега прелазили: Саво и Ђу-
ро Јоксимовић, Ђоко Недић, Мика Пипер, Ради-
воје Вукићевић, Вуко Тмушић, Радован Лекић, 
Радојица Шошкић и други илегалци. 

Једно од склоништа за илегалце је било и у 
штала Светозара Стојановић, припадника НОП-а, 
где су илегалци налазили уточиште и у најтежим 
ситуацијама. Захваљујући Трешњевцима и гру-
па илегалаца која је живела у Машници добила 
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је могућност, да себи прави четничке пропуснице. 
Душан Машовић и Маријан Маријановић су вешто 
искористили моменат, да украду печат Милошу 
Маријановићу, четничком командиру и да га изу-
дарају на бланко папире, како би илегалцима 
служили као драгоцени документи за израду про-
пусница и дозвола. Те су објаве касније нађене 
код погинулих другова Манојла Кастратовића и 
Петра Дедовића, а четничка команда је вршила 
истраживања одакле четнички печат и како су 
илегалци дошли до њега. 

У каснијем раду са десетином, илегалном четом 
је руководио Душан Машовић, а Марко је одго-
варао за рад са омладином. Десетина наставља са 
сталним акцијама, као што су подела летака се-
љацима и другог материјала којим је разобличена 
четничка издаја. 

Такав рад трешњевачке илегалне десетине није 
остао незапажен код четничке команде, па су чет-
ници почели са предузимањем мера и хапшењем 
легализованих другова из села и њиховим одво-
ђењем на саслушање у штаб Душана Арсовића. 
Све је то, цела та активност четнике погађала, 
јер су наилазили на отпор у спровођењу плана 
мобилизације за Колашин, одакле су их даље 
слали на фронт. Из дана у дан четничка поза-
дина је постајала све несигурнија, јер је дожив-



љ а в а л а сталне поразе на фронту у борби са п а р -
тизанима. Четници су правили спискове сумњивих 
лица, па су поред њ и х стављали слово „С", а по-
ред оних к о ј и х су стављали два слова „СС", 
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био је знак да су врло опасни и да их треба 
ликвидирати. 

Четници су прво фебруара 1943. године затво-
рили Душана Машовића и за једно са Данилом 
Ивановићем, Душаном и Ђуканом Раичевићем 
спровели за Колашин. После њиховог х а п ш е њ а 
уочи 1. м а ј а уследиле су даље четничке акције , 
па су из Т р е ш њ е в а ухапшени: Микан и Б р а ј о 
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Вулевић, М а р к о Машовић, Машо Маријановић, 
Михаило — Бег Ч у к и ћ и Јован Вукићевић, а у 
м а ј у Љубо Чукић, кога су тукли четници Ђока 
Рачића и Италијани . 

Све то ни је зауставило организовану борбу, већ 
се све в и ш е ширио покрет у Трешњеву, а са иле-
галцима Ђедом Војводићем, Радованом Лекићем 
и Радојицом Шошкићем су о д р ж а в а н и све чешћи 
састанци. 

Радило се брзо и организовано на приггреми 
за ф о р м и р а њ е Батаљона . Иако је доста било у х а п -
шених ипак је ј едан део десетине изашао на 
зборно мјесто на Ж е љ е в и ц у . На Жељевицу , на 
зборно место, стигли су уочи првог м а ј а : Новица 
Стојановић, Велимир Марјановић, Драшко и Чедо 
Вулевић и Драшко Стојановић —• сви чланови 
Т р е ш њ е в а ч к е десетине. Упалили су ватру на вр -
ху Ж е љ е в и ц е и ставили четницима на знање да 
се покрет у селу Трешњеву не може зауставити. 
да се борба наставља. 

После неколико дана из затвора су и з а ш л и : 
Микан Вулевић, Михаило-Бег Чукић , Марко Ма-
шовић и Мари јан Маријановић. Сви чланови де-
сетине изузев Мари јана Маша Маријановић, који 
је био тешко болестан, онда Б р а ј а Вулевића , Ду-
шана Машовића и Јована Вукићевића , ко ји су 
спроведени за Колашин, а остали интернирани, 
пошли су у Васо јевички партизански батаљон, ко-
ји је формиран 3. м а ј а 1943. године на планин!'1 
Зелетину. 

Из те Т р е ш њ е в а ч к е десетине, трешњевачких 
илегалаца и бораца, ко ји су прошли тешку ратну 
стазу нико ни је посустао, већ је часно истра јао 
на борбеном путу. 

З а х в а љ у ј у ћ и такво ј борбеној и слободарској 
традицији, организованом раду Парти је још у 
предратном периоду, могло је доћи до седамнаесто-
јулских плотуна на Црвеном Прлу, где су Т р е ш -
њевци часно почели борбу против окупатора и 
први у овом к р а ј у испалили устаничке хице. 

То је био почетак, ко ји су Трешњевци наста-
вили током народноослободилачког рата и рево-
луције . Активно је припадало покрету 172 станов-
ника, од ко јих је активно са пушком у руци у 
ударним и пролетерским бригадама, Комском од-
реду и другим теренским јединицама учествовало 
104 борца. Трешњево је дало 38 официра ЈНА, 
израслих у Н О Б - у и револуцији, од ко јих четр-
наест в и ш и х официра . К а д а је рат завршен у 
Трешњеву је било више од стотину чланова П а р -
тије, ко ји су у К П Ј примљени у огњу револу-
ције. 

На бранику слободе положило је животе 50 
трешњеваца , од ко јих са пушком у руци 27 бо-
раца. 

Од 160 домова, колико је било у очи рата у 
селу Трешњеву, за вријеме рата и револуције 
запаљено је 96. кућа . 

Тих неколико бројки на јбоље говоре о учешћу 
села Трешњева у народноослободилачком рату и 
револуцији, жртвама ч и страдањима, али и не-
престалној борби од почетка до к р а ј а четворого-
дишњег рата. 

Б У Д И М И Р Стјепана ИВАН, рођен 1919. године 
у село Подбило, општина Имотски, зидарски рад-
ник, по националности Хрват . До рата члан ур-
сових синдиката. 

Погинуо на Јадовник више Бродарева , априла 
1944. године. 

Б о р а ц 2 чете 1 батаљона V пролетерске црног. 
ударне бригаде. Ч л а н С К О Ј - а је од 1941. учесник 
у устанку 1941. на Црвено Прло, члан К П Ј од дру-



В У Л Е В И Ћ Б . 
Б О Г И Ћ . 

Б У Д И М И Р С . 
И В А Н 

В У Л Е В И Ћ Р . 
Б О Ж О 

В У К О В И Ћ 
В И Д А К 

ВУЛЕВИЋ Божине БОГИЋ, рођен 1923. годи- ВУЛЕВИЋ Радомира САВО, рођен 1920. године 
не у с. Трешњево, земљорадник, из породице у селу Трешњеву, земљорадник из породице ко-
пријатељски наклоњена НОП-у. ја је до кра ја остала на страни НОП-а. 

ге половине 1943. године. Ступио у НОВ јула 1943. 
године. 

Стално настањен у с. Трешњево са братом 
Мартином који је био на страни НОП-а. 

ВУКОВИЋ Миливоја ВИДАК, рођен 1923. го • 
дине у село Трешњево, земљорадник, из сиромаш-

Погинуо на Тараш код Данилова Града 1944. 
године као борац VII омладинске црногор. удар-
не бригаде „Будо Томовић". 

Ступио у НОБ-у септембра 1943. године. До 
ступања у бригаду био члан УСАОЈ-а. 

ВУЛЕВИЋ Радомира БОЖО, рођен 1922. годи-
не у село Трешњево, земљорадник, из породице 
која је до кра ја остала на страни НОП-а. 

не земљорадничке породице која је пријатељски 
била наклоњена НОП-у. 

Погинуо је као борац VII црногорске омла-
динске бригаде „Будо Томовић" септембра 1944. 
године код Шаховића, Томашево. 

Ступио у НОВ у почетку 1944. године. 

Погинуо је 1944. године код Оброва, Бијело По-
ље, као борац VII омладинске црногорске ударне 
бригаде „Будо Томовић". 

Ступио у НОВ у септембру—октобру 1943. го-
дине. У бригаду је био примљен за члана КПЈ. 



Погинуо је 1944. године као борац Комског 
одреда У село Коњухе. 

На позив мјесне народне власти ступио је у 
Комски одред у почетку 1944. године. 

ВУЛЕВИЋ Нова МИКЕТА, рођен 1898. године 
у село Трешњево, земљорадник, из најстарије ко-
мунистичке породице у мјесту и која је до кра ј а 
остала на страни НОП-а. 

Погинуо је 1944. године код Иванграда (Бера-
не), као борац теренског батаљона Комског Од-
реда. 

Ступио у НОВ почетком 1944. године, а прије 
тога је радио за НОП. 

В У Л Е В И Ћ . Ђ . 
М У Т И М И Р 

В У Л Е В И Ћ . Н . 
В У Л Е 

Био борац, командир вода, 3 чете, 2 батаљона 
VI црногорске ударне бригаде, похађао официр-
ски курс при штабу Примор. оперативне групе. 

У НОВ ступио септембра 1943. године, члан 
КПЈ. Активни учесник НОР-а од 1941. године. До 
ступања у бригаду од кра ја 1942. био члан СКОЈ-а. 

ВУЛЕВИЋ Ђукана МУТИМИР, рођен 7. 11. 1924. 
године у село Трешњево, земљорадник, из поро-
дице која је до кра ја рата била на страни НОП-а. 

Погинуо 17. јула 1944. године код села Стра-
њани на Јадовник (Бродарево), као борац 2 чете, 

В У Л Е В И Ћ С А В О 

ВУЛЕВИЋ Нова ВУЛЕ, рођен 1919. године у 
село Трешњево, земљорадник, из породице која 
је до кра ј а остала на страни НОП-а. 

Погинуо маја 1944. године на Чеву као зам. 
командира чете у VI црногорској ударној бригади 

ВУЛЕВИЋ Мића МИРО, рођен 1923. године у 
село Трешњево, земљорадник, из породице која 
је одана НОП-у до кра ја рата. 

Погинуо у Корита — Пештер 1944. године као 
борац 1 чете, 1 батаљона V пролетерске црно-. 
горске ударне бригаде. 

Ступио у НОВ почетком 1944. године. До сту-
пања у бригаду био члан СКОЈ-а. 

В У Л Е В И Ћ н . 
М И К Е Т А 



4 батаљона V пролетерске црногорске ударне 
бригаде. 

Рано се опредјелио за покрет и радио у мјесту 
као скојевац. 

Члан је СКОЈ-а од кра ј а 1942. године. Кан-
дидат К П Ј од јула 1943. и крајем исте отишао 
у бригаду где је примљен у Партију. 

В У Л Е В И Ћ Б . 
Р А Д О Ј Е 

ВУЛЕВИЋ Бошка РАДОЈЕ, рођен 1927. године 
у село Трешњево, земљорадник из породице која 
је служила илегалцима као база пружа јући им 
свестрану по&оћ. 

Погинуо је као командир вода и члан К П Ј 
1945. године код Мостара у I чети, 2 батаљона 
2 пролетерске далматинске ударне бригаде. Као 
К - д р вода вршио је дужност заменика К - р а чете 

Ступио је у НОВ септембра 1943. године, а 
прије ступања је радио као скојевац за покрет. 

ВУЛЕВИЋ Јагоша МИЛОРАД-МИЛО, рођен 
1924. године у село Дреновац, Пећ, гимназијалац-
- ђ а к VIII разреда. 

Погинуо новембра 1944. године код Краљева, 
као пом. комесара 2 батаљона 18 српске ударне 
бригаде. Члан СКОЈ-а од 1941. а члан К П Ј од 
почетка 1942. године у парт. организацији Пећи. 

Интерниран у првој половини 1942. године у 
Понсу —• Италија и вратио послије капитула-
ције Италије. Ступио у Јастребачки одред, затим 
у 16 српску ударну бригаду и по завршеном 4-мје-
сечног полит. курса упућен је у 18 бригаду. 

ЛАЛЕВИЋ Ивана ГОЛУБ, рођен 1922. године 
у село Трешњево, земљорадник, из сиромашне 
земљорадничке породице која је пријатељски би-
ла наклоњена НОП-у. 

Погинуо 1944. на мосту код Орје Луке — Да-
нилов Град, као борац 3 чете, 2 батаљона VI цр-
ногорске ударне бригаде. 

У другој половини 1943. године је ступио у 
НОВ. Рањаван је код Лијеве Ријеке. 

ЛАЛЕВИЋ Јована КРСТО, рођен 1918. године 
у село Трешњево, земљорадник. 

Л А Л Е В И Ћ Г О Л У Б 

В У Л Е В И Ћ Ј . 
М И Л О Р А Д 

Л А Л Е В И Ћ Ј . 
К Р С Т О 



М А Р Ј А Н О В И Ћ . 
В Е Л И М И Р 

Погинуо 1945. године код Трнова — Сарајево, 
као борац 3 чете, 2 батаљона V пролетерске црно-
горске ударне бригаде. 

Ступио у НОВ у другој половини 1944. године. 
У разним биткама показао изузетну храброст. 

ЛАЈ1ЕВИЋ Ваеа МИХАИЛО, рођен 1902. године 
у село Трешњево, земљорадник из сиромашне 
земљорадничке породице. 

Л А Л Е В И Ћ 
М И Х А И Л О 

Погинуо 1945. године код Трнова — Сарајево. 
као борац 1 чете, 4 батаљона, V пролетерске црно-
горске ударне бригаде. 

(С. Маџори, Трново) 
Ступио је у бригаду у другој половини 1944. 

године. Био веома храбар. 

Погинуо из засједе у љето 1943. године на 
Коњско, Бјеласица, изнад села Лубница, Иванград, 
као позадински политички радник. 

Члан је К П Ј од октобра 1935 године. Један од 
оснивача прве партијске ћелије села Трешњева. 
Јула 1936. године је искључен да би био поново 
примљен, почетком 1941. године. Одржавана је 
партијска веза са њиме од стране илегалаца и 
примљен у К П Ј у јуну—јулу 1943. године. 

Учесник је у устанку 1941. године на Црвено 
Прло. 

МАШОВИЋ Маријана МАРКО, рођен је 1923. 
године у селу Трешњеву. До рата завршио VII 
разреда гимназије у Беранама. У СКОЈ примљен 
1939. године у гимназији где је 1940. и 1941. године 
био у руководству организације СКОЈ-а . 

Потиче из породице која је била у току рата 
на страни НОП-а. Примљен је у К П Ј августа 1941. 
године у партијску организацију села Трешњева. 
После капитулације дошао је у Трешњево где је 

МАРЈАНОВИЋ Стојана ВЕЛИМИР, рођен 1903. 
године у село Трешњево, земљорадник. 

М А Ш О В И Ћ м . 
М А Р К О 

наставио са радом у СКОЈ и као члан партије 
одговарао за рад омладине у селу, затим у оп-
штини и на кра ју 1942. године био члан среског 
комитета СКОЈ-а. 

Руководио је у току 1942. и 1943. године до 
хапшења 30. 4. 1943. године партијском ћелијом 
села Трешњева и Трепче као и илегалном десе-
тином Трешњева. 

Организовао је у Трешњеву базу за илегалце 
у којој су се безбедно осећали сви који су дола-
зили на наш терен. 

Хапшен је неколико пута од стране четника 
последњи пут ноћи 1. маја 1943. године. Био у 
затвору у Колашину одакле побегао и ступио сре-
дином маја 1943. године у батаљон андријевич-
ко-Берански. 

Погинуо је јуна 1944. године у селу Врбица 
код Иванграда као делегат вода 4 батаљона IV 
пролетерске црногорске бригаде. 



СТОЈАНОВИЋ Николе ДОБРАШИН, рођен 1923 
године у селу Трешњеву. Свршени матурацт. Из 
породице је која је до кра ј а рата радила за по-
крет. Гимназију завршио у Беранама где је по-
стао члан СКОЈ-а . 

Погинуо је маја 1944. године као омладински 
руководилац батаљона, припадао је 2 чети, 2 ба-

Погинула августа 1944. године на Сињајевини 
(Јаворје) као борац 3 чете, 4 батаљона VII омла-
динске црногорске ударне бригаде „Будо Томовић". 

У НОВ је ступила у почетку 1944. године. 
СТОЈАНОВИЋ Марка ЧЕДОМИР, рођен 1921. 

године у село Трешњево, земљорадник. 

С Т О Ј А Н О В И Ћ М . 
Ч Е Д О М И Р 

С Т О Ј А Н О В И Ђ . н . 
Д О Б Р А Ш И Н 

таљона, VI црногорске ударне бригаде. Погинуо 
код Чева 4 маја 1944. године као делегат вода. 

Ступио у НОВ у октобру 1943. године, био је 
члан КПЈ , одликован ОХ. 

Био један од најбољих ђака беранске гимна-
зије, и као веома образован одржавао предавања 
на састанцима омладине како у граду тако и у 
селима. 

СТОЈАНОВИЋ Малише МАГДАЛЕНА, рођена 
1920. године у село Трешњево, домаћица, из по-
родице која је била на страни НОП-а. 

Погинуо 1945. године као борац 2 чете, 4 бата-
љона, V пролетерске црногорске ударне бригаде, 
код Трнова — Сарајево. 

У НОВ је ступио у првој половини 1941, године. 
СТОЈАНОВИЋ Андрије ВОЈИСЛАВ — ВОЈО, 

рођен 1919. године у село Трешњево, земљорадник, 
из породице која је била пријатељски наклоње-
на НОП-у. 

Погинуо 1945. године као борац IX црногорске 
ударне бригаде, негде у Србији, или пред Београ-
дом. 

Ступио у НОВ у првој половини 1944. године. 

С Т О Ј А Н О В И Ћ 
М А Г Д А Л Е Н А 

С Т О Ј А Н О В И Ћ А . 
В О Ј И С Л А В 



ЧУКИЋ Драгића БЛАГОЈЕ-БЛАЖО, рођен 1919. 
године, у село Трешњево, земљорадник. 

Погинуо у Куче 1944. као борац V пролетерске 
црногорске ударне бригаде. 

Ступио је у бригаду у првој половини 1944. го-
дине. 

Учесник је устанка на Црвено Прло 17 јула 
1941. године. У борбама се истицао својом храб-
рошћу. 

Ж Р Т В Е ТЕРОРА У ТРЕШЊЕВУ 

ЧУКИЋ Мила СТАКА, рањена 26. 7. 1944. го • 
дине од стране Немаца и одмах од рана умрла. 
Била стара 76. година. 

ЧУКИЋ Тодора САВА, 26. 7. 1944. године уби-
јена и спаљена у кући Рада Ивановића истог да-

Ч У К И Ћ В Л А Д О 
ж р т в а ф а ш и з м а 

ЧУКИЋ Максима ВЛАДО, убијен 26. 7. 1944. 
године у бјегству у Трешњеву од Немаца. Стар 
35. година. 

КАСТРАТОВИЋ Милоње БЛАГОЈЕ, стрељан са 
ученицима гимназије у Крагујевцу. Уписан је у 
плочу споменика У Трешњеву. 

К А С Т Р А Т О В И Ћ 
В Л А Г О Ј Е , ж р т в а 
ф а ш и з м а 

ЧУКИЋ Радисава МИОМИР, рођен 1910. го-
дине у село Трешњево, земљорадник. 

Погинуо 9. маја 1945. године код Дуге Ресе, 
као борац 3 чете, 1 батаљона V пролетерске цр-
ногорске ударне бригаде. 

Ступио у бригаду у првој половини 1944. године. 

на у Трешњеву, од немачке јединице. Била стара 
43. године. 

Ч У К И Ћ о . 
Б Л А Г О Ј Е - Б Л А Ж О 

Ч У К И Ћ Р . 
М И О М И Р 

МАРИЈАНОВИЋ Алексе МОЈСИЈЕ, стар 4 го-
дине. Убијен од Немаца у наручју мајке Милене 
у планини Цвијетнице 25. 7. 1944. Г о д и н е . 



МАРИЈАНОВИЋ ВУКА ПЕТАР, убијен 26. 7. 
1944. године од стране Немаца у 75 години. 

МАШОВИЋ Милоље ИЛИЈА, убијен испред 
своје куће у Трешњеву од Немаца у 75 години 
26. 7. 1944. године. 

ВУКИЋЕВИЋ Зарије САВА, убијен а затим 
спаљен у кући 26. 7. 1944. године у 78 години. 

ВУКИЋЕВИЋ Зарије ВАСО, заклан у кукуру-
зу у 76 години. 26. 7. 1944. 

ВУКИЋЕВИЋ Саве МИЛАДИН, заклан и спа-
љен у кући 26. 7. 1944. године у 43 години. 

ВУКИЋЕВИЋ Миљана ЈОВАНА, убијена 26. 
7. 1944. године у Трешњеву, стара 53. године. 

У кући пок. РАДА ИВАНОВИЋА, два борца 
II србијанске бригаде (партизан и партизанка) 
убијени и спаљени 26. 7. 1944. год. 

ИВАНОВИЋ Шака НОВКА, спаљена у кући 
26. 7. 1944. године у 80 години старости. 

ИВАНОВИЋ Рада ЈЕЛЕНА, убијена 26. 7. 1944. 
године у 45. години старости. 

ДАМЈАНОВИЋ Маријана МИЉА, спаљена 
26. 7. 1944. године са 5 деце, најстарије 12 година. 
Она имала 47 година. 

ВУЛЕВИЋ Милисава СЕКУЛЕ, убијен у сеп-
тембру 1944. године од стране четника у 65. години. 

ВУЛЕВИЋ Н. СТАНКА, убијена 26. 7. 1944. 
године у 63 години живота. 

БОРЦИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА 
И З Т Р Е Ш Њ Е Б А 

Будимир Иван, Будимир Мартин, Вулевић Ђ. 
Бранислав, Вулевић Н. Александар, Вулевић Ђ. 
Војислав, Вулевић Н. Вуле, Вулевић Милета-Цу-
њо, Вулевић Р. Ђукан, Вулевић Т. Шћепан, Вуле-
вић Ш. Чедомир, Вулевић Н. Микета, Вулевић 
Миладин, Вулевић Н. Михаило-Микан, Вулевић Н. 
Рајко, Вулевић Н. Ракета, Вулевић Н. Даринка, 
Вулевић Ђ. Светислав, Вулевић Ђ. Мутимир, Ву-

Ч У К И Ћ М И Л И Ћ , 
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левић В. Драшко, Вулевић В. Душанка, Вулевић 
Р. Саво, Вулевић Р. Божо, Вулевић Ј. Миленко, 
Вулевић А. Јован, Вулевић Б. Радоје, Вулевић М. 
Јован-Муса, Вулевић Бошко, Вулевић Н. Мио-
драг, Вулевић Н. Станко, Вулевић Н. Милован, 
Вулевић Љ. Сретен, Вулевић К. Драгић, Вулевић 
К. Драгољуб, Вулевић М. Марија, Вулевић Ђ. 
Перса, Вулевић Р. Драшко, Вулевић С. Милосав, 
Вулевић М. Милија, Вулевић М. Милован, Вуле-
вић С. Раденко, Вулевић С. Милисав, Вулевић Б. 
Димитрије, Вулевић Б. Богић, Вулевић М. Миро, 
Вулевић Ј. Милорад-Мило, Вулевић Ђ. Радослав, 
Вулевић Лале, Вулевић Р. Момчило, Вулевић Ро-
са, Вулевић Ј. Ната, Вулевић Ј. Момо, Вулевић 
Ј. Гаврило, Вулевић Ђ. Радуле, Вулевић М. Вук-
ман, Вулевић Миличко, Вукићевић Д. Јован, Ву-
кићевић Д. Душан, Вукићевић-Делетић Милица, 
Вукићевић Милош, Вукићевић Милорад, Вукиће-
вић Никола, Вукићевић Б. Димитрије, Вукићевић 
Б. Данило, Вукићевић Б. Крстиња, Вукићевић 
Ново, Вукићевић Р. Мишко, Вуковић Видак, Ву-
ка јловић М. Милијанка, Вукајловић Р. Вула, Сто-
јановић М. Драшко, Стојановић М. Светозар, Сто-
јановић М. Владо, Стојановић Р. Милић, Стојано-
вић М. Миљка, Стојановић Новица, Стојановић 
В. Момчило, Стојановић Р. Величко, Стојановић 
Михаило, Стојановић В. Даница, Стојановић Бог-
дан, Стојановић Р. Даринка, Стојановић Р. Диле, 
Стојановић Р. Бранислав, Стојановић Р. Блажо, 
Стојановић М. Магдалена, Стојановић Л. Пуниша, 
Стојановић Лазар, Стојановић Л. Петар, Стојано-
вић М. Милинко, Стојановић М. Мирка, Стојано-
вић М. Милијана, Стојановић Обрад, Стојановић 
Мићо, Томовић Рајко, Стојановић М. Владо, Сто-
јановић М. Велимир, Стојановић Видо, Стојано-
вић А. Војо, Стојановић М. Чедомир, Стојановић 
Радош, Стојановић Д. Данило, Стојановић Р. Љ у -
бомир, Стојановић Миомир, Стојановић Н. Добра-
шин, Стојановић А. Мага, Стојковић Милорад, 
Стојковић Рајич, Стојковић Р. Раде, Стојковић Р. 
Станка, Стојковић Миладин, Стојковић Милија, 
Стојковић М. Радосава, Стојковић Лака, Машо-
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вић Маријан, Машовић Радован, Машовић Душан, 
Машовић Марко, Машовић М. Наталија, Машо-
вић Љубомир, Машовић В. Алексије, Машовић 
М. Божо, Машовић Вуле, Машовић Миладин, Ма-
шовић Радисав, Машовић Љубица, Машовић Дра-
гољуб, Машовић Милијанка, Маријановић В. Ма-
ријан, Маријановић Велимир, Маријановић Радош, 
Маријановић В. Дејан, Микић Здравко, Лалевић 
Милош, Лалевић Ново, Лалевић Драго, Лалевић 
Љубиша, Лалевић Крсто, Лалевић Мијајло, Ла-
левић Лако, Лалевић И. Голуб, Лалевић-Машовић 
Стефанија, Чукић А. Михаило-Бег, Чукић А. Ми-
љан, Чукић А. Димитрије, Чукић Здравко, Чукић 
Г. Милић, Чукић Л. Милорад, Чукић Л. Љубо-
мир, Чукић Л. Драго, Чукић Н. Бранко, Чукић Н. 
Томо, Чукић Д. Блажо, Чукић Б. Владо, Чукић 
С. Владимир, Чукић Мијомир-Ђиле, Чукић А. 
Вукосав, Чукић А. Вукајло, Чукић М. Радослав-
-Шоро, Чукић Радош, Чукић Ј. Михаило, Чукић 
В. Мишо, Чукић Д. Мика, Кастратовић Благоје, 
Кастратовић Свето, Гашић Милорад . . . 

ПОЗАДИНСКИ РАДНИЦИ И 
ПРИВРЖЕНИЦИ НОП-у 

Вулевић Н. Милева, Вулевић Ђ. Радосава, Ву-
левић Ш. Мика, Вулевић В. Јеша, Вулевић Б. Ста-
нуша, Вулевић Б. Марија, Вулевић Зорка, Вуле-
вић Крстиња, Вулевић Радомир, Вулевић Секуле, 
Вулевић С. Јагода, Вулевић Мика, Вулевић М. 
Коса, Вукићевић Драго, Вукићевић Д. Мирка, Ву-
кићевић Д. Даница, Вукићевић Милијанка, Вуко-
вић Новица, Машовић М. Маргита, Машовић М. 
Мирослав, Машовић В. Стануша, Машовић В. Пољ-
ка, Машовић Јасна, Машовић Милић, Машовић 
Миле, Машовић Мица, Стојановић Никола, Сто-
јановић Пејка, Стојановић Мирко, Стојановић Ико-
нија, Стојановић М. Јела, Стојановић Радосава, 
Стојановић М. Милева, Стојановић Машо, Стојко-
вић Марија, Стојковић Стефанија, Чукић Андри-
ја, Чукић А. Анђа, Чукић Миливоје, Чукић Ј. 
Миладин, Чукић Н. Божо, Чукић-Машовић Васи-
лија. 

ЧЛАНОВИ К П Ј ОД 1941. ГОД. 

Вулевић Милета-Цуњо, Вулевић Миладин, Ву-
левић Михаило-Микан, Вулевић Ђ. Бранислав, 
Машовић Душан, Машовић М. Марко, Маријано-
вић Велимир, Маријановић Маријан. 

ЧЛАНОВИ СКОЈ-а ОД 1941. ГОД. 

Стојановић Добрашин, Вулевић Војислав, Ма-
шовић Љубица, Маријановић Ружица, Стојковић 
Рајич, Чукић Д. Блажо, Стојановић М. Драшко, 
Стојановић М. Миљка, Стојановић Обрад, Стојано-
вић Мирка, Вулевић Н. Вуле, Вулевић В. Драш-
ко, Стојановић Р. Рајко, Вулевић Светислав и 
Будимир Иван. 

ОДБОРНИЦИ 1941. ГОД. 

Вулевић А. Јован, Машовић Радован, Стојано-
вић Величко, Стојановић Миличко, Чукић Брђов 
Владо и Вулевић Миладин. 

ЧЛАНОВИ СРЕСКОГ ОДБОРА 1941. ГОД. 

Вулевић Р. Ђукан, Стојановић Светозар и Ву-
левић Михаило-Микан. 

ОДБОРНИЦИ СЕЛА ОД ЈУНА 1943. ГОДИНЕ 

Вулевић А. Јован, председник, Вулевић Н. 
Александар, Стојановић Величко, Лалевић Ново, 
Стојановић Лазар, Чукић Владо и Машовић Ра -
дован. 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА 1943. ГОД. 
Вулевић Шћепан и Машовић Маријан. 

ЧЛАНОВИ СРЕСКОГ ОДБОРА 1943. ГОДИНЕ 
Стојковић Милорад, Стојановић Светозар и Ву-

левић Милета-Цуњо. 

ПОПАЉЕНЕ КУЋЕ 

Стојановић Николе, Маријановић Павла, Стој-
ковић Милије, Вукајловић Миљана, Машовић Ма-
ријана, Маријановић Вуксана, Стојковић Милора-
да, Вулевић Ђукана, Вулевић Милеве, Вулевић 

Љуба, Машовић Станише, Машовић Радована, Сто-
јановић Величка, Стојановић Марте, Стојановић 
Милисава, Стојановић Богдана, Машовић Драго -
љуба, Стојановић Мирка, Вукићевић Драге, Вуки-
ћевић Васе, Вукићевић Радоње, Ивановић Рада, 
Вукићевић Мила, Вукићевић Павла, Вукићевић 
Ђорђије, Вукићевић Љуба, Вукићевић Радоша, 
Вукићевић Лабуда, Вукићевић Милуна, Вукићевић 
Луке, Вукићевић Микоње, Чукић Мита, Чукић 
Анђе, Чукић Гавра, Чукић Андрија, Стојановић 
Милића, Стојановић Миличка, Стојановић Ра јка , 
Стојановић Вучете, Стојановић Радована, Ву-
левић Милије, Вулевић Милета, Маријановић 
Величка, Маријановић Трифуна, Маријановић 
Владе, Вуковић Новице, Вуковић Миливоја, 
Вуковић Милуна, Вуковић Радосава, Стоја-
новић Светозара, Стојановић Лазара, Стојановић 
Милића, Стојановић Радуна, Стојковић Милади-
на, Стојковић Марије, Стојановић Николе, Стоја-
новић Радоње, Стојановић Малише, Маријановић 
Драгољуба, Вулевић Јована, Вулевић Ристе, Вуле-
вић Шћепана, Машовић Милића, Машовић Мира-
ша, Вулевић Батрића, Вулевић Велимира, Вулевић 
Драге, Марјановић Алексе, Машовић Вуке, Машо-
вић Ђорђије, Машовић Миле, Машовић Љубе, Ма-
ријановић Велимира, Маријановић Васе, Марија-
новић Александра, Вукајловић Радисава, Вуле-
вић Љубе, Вулевић Нове, Чукић Радоша, Вулевић 
Сретка, Чукић Гаврила, Чукић Тодора, Чукић Ми-
лана, Вулевић Милорада, Вулевић Миличка, Чу-
кић М. Владе, Ивановић Раде, Вукићевић Авра-
ма, Вукићевић Радована, Лалевић Милосава, Ла -
левић Радосава, Чукић Драгића, Чукић Мила, Чу-
кић Б. Влада, Чукић Радисава, Чукић Мираша. 

Укупно запаљено 91 кућа у селу Трешњеву од 
106 колико их је било прије рата. 

ОФИЦИРИ 

Вулевић Н. Михаило, пуковник, Стојановић М. 
Владимир, пуковник, Лалевић М. Микан, пуков-



ник, Чукић А. Михаило, пуковник, Чукић А. Ди-
митрије, пуковник, Машовић М. Душан, пуковник, 
Стојановић Л. Пуниша, п.пуковник, Стојановић Р. 
Новица, п.пуковник, Вулевић Ђ. Радослав, п.пуков-
ник, Машовић М. Љубомир, п.пуковник, Чукић Л. 
Драго, п.пуковник, Вулевић Н. Миодраг, мајор, Ву-
левић К. Драгић, мајор, Вулевић В. Драшко, ма-
јор, Чукић Л. Миодраг, мајор, Вулевић М. Јован, 
кап. I класе, Вулевић М. Милосав кап. I класе, 
Вулевић Ђ. Бранислав, кап. I класе, СтојановиН 
Р. Јован, кап. I класе, Стојановић М. Светозар, 
кап. I класе, Стојановић М. Драгомир, кап. I кла -
се, Вулевић Ђ. Светислав, капетан, Чукић Ј. Ми-
хаило, капетан, Вулевић Милета-Цуњо, капетан, 
Стојановић М. Милинко, капетан, Машовић М. Ра -
дисав, капетан, Вулевић М. Вукман, капетан, Сто-
јановић С. Михаило, капетан, Чукић М. Радослав, 
капетан, Вулевић Б. Димитрије, поручник, Сто-
јановић Р. Љубомир, поручник, Марјановић Б. 
Панто, п.поручник, Стојановић М. Петар, п.поруч-
ник, Стојановић Р. Блажо, п.поручник, Стојановић 
М. Радослав, поручник. 

МИЛЕТА — ЦУЊО ВУЛЕВИЋ, земљорадник, 
рођен 1902. године у Трешњеву, члан К П Ј од 
1935 године. 

Ту испод Главице у селу Трешњеву — у једној 
удољици налази се једна мала кућа — у којој се 
родио и живио Цуњо. За тог човјека и за ту кућу 
везани су сви важни догађаји и активности рево-
луционарног рада Партије не само у Трешњеву, 

В У Л Е В И Ћ 
М И Л Е Т А - Ц У Њ О 
к а п е т а н 

и ш и р е . . . Још од формирања ћелије КПЈ , прве 
не само у Трешњеву него и у бившем срезу ан-
дријевичком, почео је да зрачи један непрекидан 
рад који је донио већ познате резултате, у свим 
акцијама које је водила наша Партија, а све оне 
биле везане за име овог видовитог, бистрог и не 
много ријечитог човјека, друга Цуња. 

Остаје познато да је избор овог човјека да бу-
де члан прве ћелије КП у срезу био п р а в е д а н . . . 
и да се калио кроз све ф а з е развитка наше Пар-
тије. Ћелија која је осцилирала по броју чланова, 
од три па десетак — увијек у свом раду носила 
печат овог човјека који је био исто толико озби-

љан и строг у издавању задатака, а исто толико 
и људски — да је радо приман и код старих и 
код младих поштован и особито цијењен. 

Још од 1935. године, од оног момента када је 
преносио илегални материјал на Партије из Б е -
рана за Полимље, послије његове нераскидиве ве-
зе са Партијом — чији је он био врстан члан и 
војник. Секретар ћелије и члан Мјесног комитета 
—- све је обављао са великом ревношћу и безре-
зервно — у истој мјери пожртвовано и без теш-
коћа. Био је делегат на среским конференцијама, 
а био је и један од тридесет делегата Осме пар-
тијске конференције за Црну Гору, Боку, Санџак, 
Косово и Метохију која је одржана 1940. године 
у Барама Жугића код Ж а б љ а к а на којој је при-
суствовао друг Тито. 

Било да је радио по политичким питањима, 
било по ма којим другим секторима рада Парти-
је — увијек са истом мјером залагања, пожртво-
вања и озбиљношћу која није остављала знакове 
за било каква колебања у погледу важности и 
извршавања задатака. 

Не много рјечит — али зато убојит и каменит 
и убједљив у оно што к а ж е и на чему треба ра-
дити. Осјећао је недостатак теорије — радио је 
на томе доста — и успијевао је да схвати главно, 
а за шире и јасније образовање, тражио је по-
моћ, позивао је оне који више знају. 

Учествује у припремању устанка 1941. год. на 
Црвена Прла — побједе над Италијанима — све 
је то у народу било везано за његово име. Учеш-
ће наших јединица на Плав, Сјекирицу, Б а љ и 
одласци у Краље на разбијање четника, борбе 
код Колашина и Мојковца против четника, био је 
у већини предвођено овом изузетном личношћу у 
коју су борци и учесници имали неограничено по-
вјерење. То је исто било када се борио на Пљев-
љ и м а . . . 

Како објаснити још 1942. годину и пад друга 
Цуња у руке четника? Какве су се ту околности 
збиле које су овог, толико легендарног човјека 
довеле иза решетака колашинског четничког зат-
вора . . . ? Остао је један замрачен траг у овом мо-
менту, али вјера овог човјека у побједу револу-
ције одржала га у овим тегобним тренутцима, и 
никад га није напуштала мисао о томе да се 
нађе ван тих околности и да започне нови рад. 
И у Колашину и касније у барском концентра-
ционом логору остаје у сјећањима другова који су 
са Цуњом дружили, његов ентузијазам за борбу, 
в јера у побједу и такав однос који није трпио ни-
шта што би држањем довело до компромитације 
његове личности у затвору и логору, нити друго-
ва који се са њим друже. 

Излазак из логора у 1943. години, за овог већ 
намученог друга у колашинском затвору и логору 
у Бару, био је нови пострек и он је значио само 
један нови, захуктали и никад непрестали наста-
вак извршења задатака на обнови Партије у селу 
Трешњеву, на формирању и учвршћењу Народне 
власти у општини Трепча. Овамо као секретар 
Партије, онамо као секретар НОО о п ш т и н е . . . и 
увијек са одређеном озбиљношћу и скромношћу, 
са оним да се задаци морају извршавати, без об-
зира на којој је ко ф у н к ц и ј и . . . Отуда је остало 
оно безрезервно повјерење — да тамо гдје је Цу-
њо ствари иду добро и носио је онај неизбри-
сив печат његове л и ч н о с т и . . . Узалуд су неприја-
тељи народа покушавали да преко личности Цу-
њове — као сељака, човјека без школе омало-



в а ж е покрет и рад Партије — јер су били увијек 
демантовани његовим смјелим и одважним д р ж а -
њем које је изазивало страх и поштовање. Па 
ипак савременицима који су Цуња добро позна-
вали остаје по мало неразумљиво како је остао 
на тако не много важним задацима у послијерат-
ном развитку наше земље. Остаје горак утисак 
да се ниј е посвећивала довољна п а ж њ а његовом 
развитку и напредовању иако су му то сви други 
људски и остали квалитети не само захтијевали 
него и вапили за тим. Остаје чињеница да се ту 
не мало зата јило — па је било и разумљиво што 
је понекад из неразумијевања те ситуације Цуњо 
долазио у неке неразумљиве позиције и ситуације, 
— које су на јмање њ е г о в е . . . Зато је и рано оти-
шао у пензију, не напуштајући рад у Партији и 
развитку евоје земље. Иако је маја 1957. г. био 
к р а ј његовог живота, остаје оно „Цуњов устанак", 
„Цуњов рат" и с јећања која се никада неће за -
боравити. 

ЂУКАН ВУЛЕВИЋ, рођен је у Трешњеву код 
Андријевице 1891. године. Основну школу завршио 
је у Трепчи, Нижу гимназију у Подгорици а Бо-
гословско-учитељску школу на Цетињу 1915. го-
дине. Исте године је регрутован и служио војску 
у Пећи. 

Од 1916—1940. године био је учитељ у Трепчи, 
а само школске 1917/18. године у Трешњеву. 

Учествовао је као добровољац у балканским 
ратовима и I свјетском рату. 

Још док је учио Богословско-учитељску школу 
упознао је личност и идеје Јована Томашевића, 
оснивача комунистичког покрета у Црној Гори, 
које досљедно слиједи током читавог свог ж и -
вота. 

Послије I свјетског рата активно се залагао за 
у једињење наших народа и стварање југословен-
ске државе. Као такав на јприје је припадао Де-
мократској странци Љубе Давидовића а касније 
Удруженој опозицији. 

Као угледни човјек и просвјетни радник био је 
дуго времена у периоду између I и II свјетског 
рата предсједник Учитељског удружења за ан-
дријевички срез. Такође је биран за члана Бано-
винског одбора просвјетних радника а био је и 
члан Главног одбора учитеља Југославије у Бео-
граду. 

Посебне присне везе са К П Ј одржава од 1936. 
године, тј . од формирања партијских ћелија у 
андријевичком срезу. Истицао се у борби против 
профашистичких влада Стојадиновића и Цветко-
вића. 

Капитулација га је затекла као учитеља у 
Трепчи. Активно учествује у 13-то јулском устан-
ку 1941. године. Заједно са устаницима села Тре-
шњева учествује у борбама вођеним 17. јула на 
Црвеним Прлима и за ослобођење Андријевице. 19. 
јула 1941. године изабран је за члана Среског на-
родноослободилачког одбора у Андријевици. 

За вријеме НОР активно је помагао НОП и 
као такав хапшен је мјесеца фебруара 1942. годи-
не и био у италијанском затвору а у априлу 1942. 
године малтретиран у Колашину од стране чет-
ничких власти. 

У народу и међу просвјетним радницима био је 
врло цијењен. 

» 
За заслуге у рату и допринос на народном 

просвјећивању одликован је Орденом Св. Саве IV 
реда, двјема споменицама из 1912. и 1913. године, 

Умро је 3. децембра 1942. године у 52-гој години 
живота са надом и вјером да ће његове политичке 
идеје бити остварене онако како је он желио и 
како је васпитавао младе генерације ученика. 

Довољно је евоцирати само једну реченицу ко-
ју му је у свом говору на сахрани казао Воји-
слав Нововић, правник из Трепче, па схватити 
вриједност Ђуканове личности: „Био си један од 
оних који је са заносом примио бакљу истине и 
давао је даље, личност од утицаја и разумијевања 
данас, кад је тога све мање." 

ШЋЕПАН ВУЛЕВИЋ, рођен је 1891. године у 
Трешњеву код Андријевице. Основну школу завр-
шио је у Андријевици а Нижу гимназију у Кра -
гујевцу 1912. године. Учитељску школу учио је у 
Јагодини (Светозарево) а дипломски испит за зва-
ње учитеља положио је у Скопљу 1920. године. 

Активно је учествовао у I и II балканском 
рату. За учитеља је први пут постављен 1914. го-

В У Л Е В И Ћ . 
Ш Ћ Е П А Н , 
в и ј ћ е н и к З А В Н О 

дине. Од 1916—1918. године био је учитељ Основ-
не школе у Божићима код Андријевице. Одје-
лења божићске школе била су, уствари, у саста-
ву андријевичке основне школе. Њихова дисло-
кација је извршена у Божиће због малог школ-
ског простора а релативно великог броја учени-
ка у Андријевици и њеној ближој околини. 

Капитулација бивше Југославије затекла га је 
као учитеља основне школе у Трепчи. Његова 
напредна гледања и отпор према окупатору до-
шли су до изража ја у 13-то јулском устанку 1941. 
године када заједно са устаницима села Трешњева 
активно учествује у организовању џапада на Ита~ 
лијане на Црвеним Прлима 17. јула 1941. године. 

За све вријеме НОР био је на страни НОП. До 
1943. године он је први одборник НОФ за село 
Трешњево а од 1943. године биран је у више 
мјесних руководстава у Трепчи. Августа 1943. го-



дине малтретиран је од стране „рогљаша" Лука-
чевића и налазио се на списку лица за батинање. 

У марту 1945. године изабран је за члана Сре-
ског народноослободилачког одбора у Андријеви-
ци и начелника за просвјету а касније школског 
инспектора. Он припада плејади просвјетних рад-
ника која има посебне заслуге за развитак школ-
ства у посљератном периоду. 

Као човјек и просвјетни радник врло је ције-
њен у народу. 

За заслуге у минулим ратовима и раду на на-
родном просвјећивању одликован је двјема спо-
меницама из балканских ратова 1912. и 1913. го-
дине, Орденом за просвјету V реда, Орденом за 
просвјету IV реда и Орденом заслуга за народ 
III реда. 

МАШОВИЋ МАРИЈАН, рођен је у Трешњеву 
код Андријевице 1895. године. Основну школу за-
вршио је у Трепчи, Нижу гимназију у Крагу јев-
цу а Учитељску школу у Скопљу. 

Службовао је као учитељ у Врањештици, Црм-
ници (у Бољевићима), Забрђу и Трепчи, гдје је 
био пензионисан. Затим се реактивирао и био 
учитељ у Слатини све до своје смрти. 

Учествовао је у 13-то јулском устанку 1941. 
године и за све вријеме II свјетског рата пома-
гао НОП, те је због тога био 1942. године у итали-
јанском затвору у Андријевици. Више пута је мал-
третиран од четничких власти због својег поли-
тичког опредјељења. 

Од октобра 1943. године активно учествује у 
НОП. Био је командир партизанско-теренске чете 
у Трешњеву и члан Општинског НОО у Трепчи. 

М А Ш О В И Ћ 
М А Р И Ј А Н , 
о д б о р н и к Н О О 

Почетком априла 1944. године биран је за чла-
на Среског НОО у Андријевици да би среди-
ном јула исте године био постављен за коман-
данта мјеста у Андријевици. 

Био је угледан просвјетни радник и цијењен 
човјек те је више пута биран за члана Управ-
ног одбора Удружења просвјетних радника ан-
дријевичког среза. Одликовао се истанчаним так-
том и умјешношћу у раду са ученицима, међу 
просвјетним радницима и народом. 

Одликован је Орденом заслуга за народ са 
сребрном звијездом. 

МИЛОРАД Р. СТОЈКОВИЋ, рођен је у Треш-
њеву код Андријевице 1906. године. Први, други и 
трећи разред основне школе учио је у Трепчи а 
четврти у Трешњеву школске 1917/18. године. Ни-
жу гимназију и Учитељску школу завршио је у 
Беранама и матурирао 1929. године. 

С Т О Ј А К О В И Ћ 
М И Л О Р А Д , 
в и ј е ћ н и к З А В Н О 

У четвртом разреду Учитељске школе био је 
секретар ђачке дружине. Он је у овом периоду 
и један од оснивача Библиотеке и читаонице „Ва-
сојевић Стево" у Трешњеву, чи ји је био и пред-
сједник. 

За учитеља је постављен децембра 1929. године 
у Балотићима код Рожаја , а 1938. године пре • 
мјештен је за Рожаје . Овдје оетаје све до капи-
тулације ЈугославИје 1941. године. 

Ратни период од 1941—1943. године провео је 
код своје куће у Трешњеву. Учествовао је актив-
но у 13-то јулском устанку 1941. године и био 
члан Војно-економског одбора у свом селу као и 
члан илегалног ОНО у Трепчи. За све вријеме ак -
тивно је помагао НОП и због тога малтретиран и 
пет пута хапшен (у марту и септембру 1942. го-
дине у Колашинском затвору, у октобру 1942. го-
дине у Харемама, у априлу 1943. године у Доцу 
а 15. августа 1943. године извођен за батинање 
пред Лукачевића). 

Његово држање пред злогласним „рогљашем" 
Лукачевићем лијепо је описао Радован Лекић, ис-
такнути првоборац и револуционар овога краја , 
у „Слободи", „4. јулу" и књизи „Андријевички срез 
1941—1944. године". 

Од 1943. године тј. од доласка јединица НОФ 
у Васојевиће, он је члан ОНО у Трепчи (руко-
водилац за просвјету и пропаганду), затим поли-
тички комесар партизанско-теренске чете у Треш-
њеву и члан Среског пленума у Андријевици. 

Приликом повлачења партизанских јединица 
априла мјесеца 1944. године за Матешево био је у 
батаљону народне власти замјеник комесара 3. че-
те да би ту дужност напустио ради одласка као 



делегат на Оснивачку скупштину Друштва Црве-
ног крста за Црну Гору у Ж у п у никшићку. 

Од јула 1944. године до марта 1947. године 
био је члан Извршног народноослободилачког од-
бора за срез андријевички. У то вријеме био је 
руководилац Одјељеша за социјалну политику и 
народно здравље, потом за исхрану, за грађевине, 
повјереник за просвјету и културу итд. 

У марту 1947. године постављен је као учитељ 
на рад у Нижу гимназију у Андријевици, која је 
касније претворена у Осмогодишњу школу, да би 
децембра 1961. године био изабран за помоћника 
директора Основне школе „Бајо Јојић". На тој 
дужности остао је све до јуна 1966. године када 
је по личној ж е љ и пензионисан. 

Поред редовних дужности врло активно је ра-
дио и као друштвенополитички радник. Био је 
предсједник Суда части при Нижој гимназији, 
предсједник Подружнице синдиката, члан Одбора 
Среског синдикалног вијећа, предсједник Удруже-
ња просвјетних радника, члан Савјета за прос-
вјету СО Иванград, поротник Општинског и Ок-
ружног суда 12 година а као пензионер три пута 
је биран за члана Управног одбора пензионера у 
Иванграду. 

Врло је цијењен као просветни радник и човјек 
а одликован је Орденом заслуга за народ са сре-
брном звијездом. 

ПРВООСНОВАНА ЋЕЛИЈА ПРВА ЈЕ 
И ПОЧЕЛА БОРБУ 

Стање на подручју Васојевића захтијевало је 
да се отпочне са организованом акцијом, против 
класног непријатеља. Многи млади људи, сељаци, 
малобројни радници, студенти и ђаци су под ути-
цајем тешких посљедица такве владавине испо-
љавали своја расположења, револт и мржњу. Они 
су негодовали јавно, појединачно и групно. Дру-
гови из Окружног комитета Партије пратили су и 
прилазили онима људима који су исказивали так-
во расположење. Морало се сагледати лично по-
штење и све остале особине човјека, скромност и 
спремност за циљеве и акциони програм КПЈ . Они 
су приступили организовању КП у горњим Васо-
јевићима, у селу Трешњеву, код браће Милете и 
Миладина Вулевића. Избор ових људи био је оп-
равдан по ондашњим критеријумима за учлањи-
вање у КП. Они су се на појединачним зборовима, 
демонетрацијама и скуповима показали активним 
противницима ненародних режима и власти. Су-
срети и разговори који су са њима одржавани, и 
то на јчешће у пазарним данима, суботом и поне-
дељком, оставили су такав утисак повјерења да 
им се на кра ју и отворено приђе и разговара. 

С п о м е н и к н а Ц р в е н и м П р л и м а , Т р е ш њ е в о 

У октобру 1935. године у њихову кућу долази 
делегат Окружног комитета друг Бранко Вељић 
из Берана и другови Манојло Влаховић из Мури-
на и Милорад Ћ у л а ф и ћ из Улотине. Делегат Ве-
љић послије краћег излагања политичког стања 

у земљи и на подручју беранског и андријевичког 
среза и значаја организовања борбе формирао је 
Мјесни комитет К П Ј за срез андријевички од три 
члана: Манојло Влаховић, секретар, Милорад Ћ у -
л а ф и ћ и Миладин Вулевић. 

Истога дана, послије завршеног рада на утвр-
ђивању остављених задатака новоформираног Мје-
сног комитета К П Ј за срез андријевички, основана 
је прва партијска ћелија у селу Трешњеву од че-
тири члана: Миладин Вулевић, секретар, Миле-
та (Цуњо) Вулевић, Велимир Марјановић и Милић 
Стојановић. 

За ове другове је чланство у Партији био по-
себан незабораван доживљај и појачан осјећај 
освјежења њиховог политичко-идеолошког опре-
дељења на страни обесправљених сељачких и рад-
них маса. Због провале у Партији Црне Горе и 
дјелу партијских организација среза долази до 
колебања, страха и панике. Овом провалом за-
почео је прогон и хапшење чланова Партије. 
Ухапшен је и секретар МК, друг Влаховић, а Ћу-
л а ф и ћ је избјегао хапшење и склонио се у Бео-
град. Трећи члан МК, Вулевић је такође избјегао 
први моменат хапшења и скривао се и илегално 
живио у трешњевичким планинама. Послије је-
данаест дана бјекства и скривања, почетком јуна 
1936. године се предао у Трешњеву и то жандар-
меријској патроли и био спроведен у среско на-
челство у Андријевицу. 

У току трагања за Миладином Вулевићем по-
лиција је протурила у селу причу, да потјеру вр-
ше за његово хапшење ради тога што је примио 
већу своту новаца из Москве и због своје похлеп-
ности се са новцем одметнуо у планину, оставља-
јући своје другове без одређеног дијела који им 
припада. Таквој дезинформацији жандара неки 
другови из партијске ћелије су повјеровали, пошто 
су насјели, па су између осталог одбили сваку 
помоћ другу у илегалности. Одбили су да прихва-
те проваљене другове из партијске организације, 
из Берана, на челу са Вуксаном Церовићем и Ми-
ком Пипером и још девет другова. Радило се о 
потребној помоћи коју су требали да пруже њи-
хово пребацивање у Албанију, како би избјегли 
прогон и хапшење. 

Први МК К П Ј као и трешњевачка партијска 
ћелија и неке друге у срезу су радиле и посто-
јале од октобра 1935. до почетка јуна 1936. го-
дине, око девет мјесеци. У другој половини 1936. 
године Михаило Лалић је оформио МК К П Ј за 
андријевички срез и партијску ћелију Трепче. 



С п о м е н - п л о ч а н а Ц р в е н и м П р л и м а , Т р е ш њ е в о 

Партијски рад у Трешњеву није престао и по-
ред разбијања партијске ћелије, јер је друг Ми-
лета (Цуњо) Вулевић продужио са организованом 
дјелатношћу, пошто је био 1936. године прикљу-
чен партијској ћелији Трепче. 

Другови Влаховић и Миладин Вулевић су 
спроведени у дубровачку казниону, одатле у Са-
рајево, а послије мјесец дана у Београд, „суду за 
заштиту државе". Били су ослобођени и пуштени 
из затвора децембра 1936. године. Суд је свакако 
ублажио поступак под притиском унутрашњих де 
мократских снага које је Партија организовала, 
па су разним формама протеста избориле да се 
298 ухапшених комуниста из Црне Горе 1936. го-
дине пусти из затвора. 

Негдје средином 1937. године примљен је у Пар-
тију друг Марјан Машо Марјановић, а у јулу 
исте године Михаило-Микан Вулевић. Започео је 
организованији партијски рад у Трешњеву (ћелија 
у саставу од три члана: Милета (Цуњо) Вулевић, 
секретар, Марјан Машо Марјановић и Михаило 
Микан Вулевић). 

Први састанак ћелије у овом саставу одржан 
је у кући Цуњовој. Прорађивана је партијска ди-
ректива у вези са настављањем даљег рада Пар-
тије послије поремећаја насталог провалом, и 
њене активности, даљим организацијским учвр-
шћењем КП у сложеним друштвеним процесима 
и противречностима. Инсистирало се на питању 
лика комунисте — члана КП и његовог угледа 
у средини где живи и ради, да јући више нагла-
сак појединачним случајевима слабог држања не-
ких комуниста пред полицијом, испољавајући ма-
лодушност и кукавичлук. На састанку је било 
ријечи и о шпанском грађанском рату, борби ре-
публиканаца против фашистичких генерала и 
Франка. 

Први састанак ћелије је оставио незабораван 
утисак на новопримљене другове, који се укљу-
чују у организовану борбу за нешто што је људ-
ско, поштено и праведно. Настала је промјена 
личности које се активно укључују у редове на-
предних и прогресивних бораца. Њима предсто-
ји каљење у језгру активиста, иницијатора и ор-
ганизатора револуционарног покрета за нови дру-
штвени прогрес. То је била потврда личног опре-
дељења за револуционарне идеје К П Ј која је пред-
водила енергичну борбу против насиља. 

За будући рад и активност партије у Трешње-
ву, требало је озбиљно размишљати и прилаго-

ђавати се основним политичким процесима тога 
времена, примјеном разних облика легалне, по-
лулегалне масовне политичке активности. Међу-
тим, даљи наставак таквог програма рада, није 
ишао у корак са објективним могућностима, које 
су настале у вријеме политичког расположења се-
љачких маса. У много чему се каснило, у ширини 
акције и зреле политичке активности, јер су се 
чланови КП понекад затварали у оквире својих 
организација. Више су се окретали себи, него ма-
сама. 

На основу постављених задатака и новог поли-
тичког курса, приступа се ангажовању на окуп-
љању и организовању напредних људи у селу, 
сељака, омладине и интелектуалаца у оквиру На-
родног фронта, за борбу против присталица не-
народне власти и њој привржених грађанских 
партија. Од појединаца се захтијевао упоран и 
непрекидан рад и ангажовање на тим задацима, 
у форми сталних контаката и разговора у циљу 
придобијања људи за акције. Она се изводила 
на основу партијских материјала, директива, ле-
така, прогласа, брошура, као и других актуелно-
сти које су износиле истину о правој и корисној 
борби за социјалну правду и равноправности. Да-
вао се јачи акценат на компромитовању грађан-
ских партија и профашистичких ненародних ре-
жима М. Стојадиновића, Д. Цветковића, ко ји су 
завели суров режим и основали концентрационе 
логоре. 

За рад на оформљењу НФ био је одређен друг 
Цуњо, који се са пуно одговорности и савјести 
ангажовао заједно са члановима Партије. Било 
је тешкоћа у раду на заједничком одржавању са-
станака, који су ријетко успијевали због одсуство-
вања појединих чланова одбора. Понекад се ри-
јетко могла створити могућност због необезбије-
ђених просторија и различитих спријечености по-
јединаца које су оправдано постојале. Извјестан 
континуитет рада и акције се одражавао поједи-
начним састанцима и разговорима, а није био ни 
риједак случај да су се појединци и лично обра-
ћали за информације, директиве и задатке. 

Ангажовање партијаца се одвијало и кроз ак -
ције „Сељачке самопомоћи", која је основана 
1938. године. Припреме у окупљању сељака су вр-
шене преко појединачних разговора и групно, на 
заказаним сијелима. Шири састанак је одржан у 
кући Велимира Р. Стојановића на којем се оку-
пило 30 људи. На том скупу су били Миљан 
Томичић из беранске партијске организације и је-
дан друг из Подгорице. Говорили су о забрање-
ној организацији „Сељачко братство" и начину 
задружног организовања сељака. Истакли су ци-
љеве економске помоћи сиромашним и угроже-
ним домаћинствима, међусобној солидарности и 
борби против шпекулације, уносећи политички са-
д р ж а ј те борбе и одређене њихове социјалне за -
штите. Изнијели су примјер успјешног органи-
зовања „Сељачке самопомоћи" у селу Пешца код 
Берана. За предсједника је изабран Мирко 3. Сто-
јановић, за секретара Новица Р. Стојановић а 
Влади Г. Чукићу повјерено је мјесто благајника. 

Почетни облици рада су утицали на постепе-
но јачање и окупљање у „Сељачкој самопомоћи" 
око 60 домаћинстава. Била је увјерљива потреба 
организовања ове акције, која је одражавала ври-
јеме биједе, прогањања и понижавања. Проши-
ривала се акција и на подручје политичке актив-
ности у оквиру Народног Фронта, као производ 



економских и социјалних проблема који су при-
тискали сељаке и подстицали на борбу. 

Изразит је примјер организовања предизборне 
манифестације на Ситној Луци када је одржан 
традиционални сеоски сабор (Александровдан), 12. 
септембра 1938. године. Говорио је студент Драго-
љуб Марјановић. Том приликом је дошло до су-
коба опозиционих група и присталица радикалне 
странке и режима Милана Стојадиновића. Грубо 
су интервенисали жандарми, разбија јући мани-
фестациони збор хапсећи око десетину омладинаца 
и симпатизера. На интервенцију КП код полициј-
ског писара Кадовића, пуштени су кућама, а Дра-
гољуб Марјановић је з адржан у затвору. 

Тако су многе од форми политичког рада усме-
раване у правцу револуционарног замаха органи-
зације „Сељачке самопомоћи". У овим акцијама 
су васпитани људи у демократском духу борбе 
за своја права. 

„Сељачка самопомоћ" је егзистирала у органи-
зованој продаји пољопривредних производа (шљи-
ве, стоке, грађе, итд.), преко откупних станица 
на Бандовића мосту и Пешцима, избјегавајући 
шпекулације накупаца. 

За једнички састанци чланова „Сељачке само-
помоћи" су одржавани у засеоку Главици, на ко-
јима се истицао знача ј међусобне помоћи „ја те-
би, ти мени". Одатле потиче за једничка одлука 
да се помогне Миљану Вукићевићу, коме је изгор-
јела кућа у пожару, и уз помоћ „Сељачке само-
помоћи" је подигнута нова, од темеља до усеље-
ња. Било је више сличних акција колективне со-
лидарности. Ови примјери су зближавали људе у 
за једничкој бризи за сиромашне и угрожене. 

Било је покушаја од стране присталица режи-
ма, да ометају за једничке састанке чланова „Се-
љачке самопомоћи". Провоцирали су Цуња Вуле-
вића и друге активисте у циљу инсценирања су-
коба и тражили повод да се позову жандарми 
и интервенишу због наводно одржавања комуни-
стичких састанака. 

Кућа Велимира Стојановића је служила као 
стално сједиште „Сељачке самопомоћи", гдје су 
се чланови окупљали и водила администрација уз 

помоћ и стручне савјете Светозара, Марјана и 
Ђукана који су пружали подршку у току при-
према за оснивање „Сељачке самопомоћи". 

И поред директиве за јачање сеоских партиј -
ских организација, на том питању се у помену-
том периоду није ништа учинило. У партијскот 
ћелији села Трешњева настале су организацијске 
промјене, па је од посљедњих мјесеци друге по-
ловине 1938. године за секретара ћелије изабран 
Михаило Вулевић, а Милета Вулевић је изабран 
за члана МК К П Ј за андријевички срез. Негдје 
при кра ју прве половине 1939. године организу-
је се ћелија Партије трепачке општине у следе-
ћем саставу: Вуле Ивановић, секретар, Данило 
Ивановић, орг. и Михаило Вулевић, технички се-
кретар. 

Партијска организација у селу је у истом са-
ставу, као и при формирању 1937. године. Радом 
су се створили услови за јачање организације, али 
је недостајала смјелост и продорност, па се доста 
неоправдано одуговлачило са пријемом нових чла-
нова. Политичка незрелост се морала рјешавати 
свестраним личним уздизањем чланова КП у циљу 
идеолошког оспособљавања. Читала се илегална 
литература и партијски материјали који се н а ј -
чешће морао прорађивати групно, на партијским 
састанцима. МК К П Ј организује августа или сеп-
тембра 1939. године краћи партијски курс из Исто-
рије СКП(б), који је трајао 5-6 дана, за одре-
ђени број чланова Партије села Улотине, у шуми, 
непосредно изнад куће Милована (Татка) Ћ у л а -
фића. Главни водитељ и предавач курса био је 
Божо Љумовић, члан ПК КП за Црну Гору, Боку, 
Санџак, Косово и Метохију. На курсу је учество-
вало око 15 другова из партијских организација 
среза. Према неким сјећањима то су били: Милош 
Јелић, секретар МК КП за срез, Радуле Јеврић, 
Милован Ћулафић , Милета Вулевић, Мирко Но-
вовић, Михаило Вулевић, Војо Зоговић, Вука Ва-
совић, Вуле Ивановић, Петар Фатић, Драшко Ву-
кић, Манојло Кастратовић, већина чланства из 
партијских ћелија Полимља и других села, који 
су ујутро рано долазили и увече одлазили сво-
јим кућама. 

С Т О Ј А Н О В И Ћ . И . 
Л А З А Р , 
о д б о р н и к Н О О 

С Т О Ј А Н О В И Ћ Б . 
В И Д О , 
р а т н и и н в а л и д 



По појединим главама Историје је било шире 
излагање од стране друга Љумовића. Затим се 
даљи рад одвијао по тзв. кружоцима (3-4 друга) 
у којима се раз јашњавала читава материја. Оба-
везно је кружок водио један студент који је тео-
ријски најбоље био уздигнут. Посебан садржај по 
кружоцима је био усмјерен на остале другове ко-
ји су недовољно теоријски стали, па се са њима 
посебно радило. За сваког појединца одређивао 
се студент, учесник курса. Ово се сматрало као 
индивидуални рад, и према важности одређеног 
садржаја изложене тематике, одржавао се краћи 
или дужи рад по кружоцима, па се онда прела-
зило на индивидуални рад са појединцима. 

На кра ју дневног реда одржавале би се кон-
султације са дискусијом са свим учесницима кур-
са, које се временски нијесу ограничавале, па се 
и послије вечере продужавале у затвореној про • 
сторији куће Ћулафића , уз обавезну будност и 
стражарско обезбјеђење. Исхрана је за учеснике 
курса била обезбјеђивана из куће Ћулафића , која 
је раније била дотурена, па се овдје кухало и 
непосредно снабдијевало. Један број другова је 
ноћу одлазио на спавање својим кућама, и то они 
који су били из горњег кра ј а и из оближњих 
села. Већина је оетајала и ноћила у шуми изнад 
куће Ћулафића и то са неопходним покривачи-
ма. По смјенама су одређивани стражари, ноћу и 
дању, уз задужење домаћина. 

Посљедњег дана дошао је и прикључио се један 
број другова: Видо Шошкић, Милорад Ћулафић , 
Леко Марјановић, неки Зечевић из Лијеве Ри-
јеке и др. 

Прво је одржан састанак МК КП за срез уз 
присуство другова Љумовића који је тога дана 
дошао са секретаром Јелићем и још неким дру-
говима из Лијеве Ријеке и Берана. Извршена је ши-
ра анализа политичког стања у андријевичком и бе-
ранском срезу уз присуство још два друга из пар-
тијског састава Берана. Изв јештај о политичком, 
економском и социјалном стању сељака, поднио 
је секретар Јелић, уз дискусију једног дијела чла-
нова комитета, Т. Јеврића, М. Ћулафића , Д. Ву-
кића и др. 

Послије одржаног састанка комитета, отпочео 
је шири састанак комуниста из партијске органи-
зације андријевичког среза, учесника партијског 
курса и других који су тога дана дошли. Љумо-
вић је дуже излагао о улози и задацима Партије 
на проширивању политичко-пропагандне акције и 
покретању сељачких маса, активирању и ширем 
укључивању средњошколске и студентске омла-
дине и конфронтацији према режимским политич-
ким мјерама, затим о значају учвршћивања је-
динства маса и свих демократских снага, истичући 
посебно значајну улогу УРСОВИХ синдиката као 
револуционарног покрета којег Партија органи-
зује у борбу за права радничке класе и њеног 
ослобођења од експлоатације. 

Мирко Вешовић је дошао касније и изложио 
улогу, задатке и програм РСС у Црној Гори и Бо -
ки, као и знача ју широког фронта борбе за ци-
љеве КП у оквиру зборова, конференције и дру-
гих мјера и акција легалног карактера. Нарочито 
је истакао да је потребна изузетна акција на ор-
ганизовању и стварању мјесних (среских) и оп-
штинских (сеоских) одбора РСС, преко којих је 
могуће стварати повољније услове партијско-по-
литичке акције партијског чланства. Изложио је 
политички програм који је објавио Главни одбор 

РСС послије конституисања 1938. године. Т а ј до-
кумент је носио назив „Платформа за сарадњу 
свих Црногораца за демократију и равноправ-
ност". Он је имао више тачака у којима су изло-
жени многи политички, социјални, културни и 
економски проблеми, захт јеви и ставови Црне Го-
ре. Поменуо је случај листа „Глас Црне Горе" 
који је полиција забранила послије трећег броја. 
Показао је неколико примјерака листа и неким 
друговима подијелио, а уз то и политичку плат-
форму РСС послије избора Мјесног одбора РСС. 

На кра ју излагања Вешовића, приступило се 
избору одбора РСС за андријевички срез. Према 
неким сјећањима у одбор су ушли следећи дру-
гови: Милош Јелић, Леко Марјановић, Радуле 
Јеврић, Милета Вулевић, Милован Ћулафић , Ра -
доња Зековић, Вуле Ивановић, Војо Пауновић 
из Велике, Шошкић из Улотине, Ј а к ш а Драго-
вић и др. Обухваћени су и они другови који нису 
били присутни овом скупу и нису били чланови 
Партије. 

Послије одржане среске конференције Партије 
у Улотини, настала је консолидација партијских 
организација на читавом подручју среза, како у 
организационом тако и у правцу већег и чвршћег 
идеолошког јединства. 

Отпочео је садржајнији рад коришћењем сваке 
прилике за дограђивање садржаја активности 
сваког члана партијске ћелије. Све шири круг 
тражи информације и интересује се за ову проб-
лематику. Таква је политичка клима владала у 
читавом кра ју андријевичког среза. 

Активирање студентске организације „Самопо-
моћ" чији су чланови Мирка Нововић, Милош Је -
лић, Момо Лончаревић, Леко Марјановић, Марјан 
Марјановић, Петар Фатић, Слобо Делетић, Драш-
ко Вукић, Вуле Ивановић, Радисав Вукадиновић, 
Милан Ћулафић , Светозар Бојовић, Војо Бакић 
и др. били неуморни активисти у стварању и раз -
вијању таквог расположења дало је велике резул-
тате. Разбуктавао се револуционарни пламен, који 
се све више ширио у ж е љ и да се скину тегобе 
и немаштина сељачког мукотрпног живота у тра-
жењу нових путева за будућу животну егзистен-
цију. Настали су нови елементи у садржају по-
литичке активности комуниста који су упозорава-
ли и на фашистичку опасност у Европи и рад 
владе која се оријентише на фашизирање земље. 

То је било вријеме када се све јаче ширио ути-
цај КП и увећавао ауторитет њених чланова. 
Сваки појединац и све средине су знале о акцији 
„Црвене помоћи", о добровољном давању прилога, 
о положају ухапшених комуниста, логораша, о 
злочиначким поступцима полиције и власти пре-
ма штрајкачима и студентским демонстрацијама 
на универзитетима широм земље и другим акту-
елним збивањима, унутар и ван земље. „Црвена" 
односно народна помоћ, је дјеловала преко друго-
ва из одбора Народних студената који су били 
задужени за ову акцију у селу, која је понекад 
имала и легалан карактер у смислу уобичајене 
отворености и обнављању акције. Није изостајала 
акција и у прикупљању потписа са захтјевом за 
амнестију политичких затвореника, распуштању 
концентрационих логора, слободном повратку шпан-
ских добровољаца и другим протестним акцијама 
које је предузимала КП. 

Негдје у јесен, у октобру 1939. године, у актив 
СКОЈ-а села Трешњева обухваћени су следећи 



омладинци: Драшко Стојановић, Обрад Стојано-
вић, Ра јко Р. Стојановић (постао издајник јер је 
ошпијао Воја Бакића), Милорад Вукићевић, Б л а -
жо Д. Чукић, Иван Будимир, Ружица-Рула Мар-
јановић и Миљка Стојановић. Актив је водио 
Марјан Машо Марјановић који је био задужен 
у оквиру плана активности партијске ћелије. Ак-
тив је имао добар утицај на већину омладине у 
селу. 

Извршена је и анализа рада и понашања оста-
ле омладине у селу 1940. године, па је један већи 
дио био обухваћен у васпитну групу и са којима 
се организовано одржавала веза у циљу даљег 
васпитног рада са појединцима: Миомир Стојано-
вић, Б л а ж о Стојановић, Милинко Стојановић, Но-
вица Стојановић, Ра јко Томовић, Мило Вукиће-
вић, Саво Вулевић, Радуле Вулевић, Радош Мар-
јановић, Леко Машовић, Миомир Чукић, Драго 
Лалевић, Лако Лалевић, Војислав Чукић и Б л а -
жо Н. Чукић. Са њима је појединачно одржаван 
контакт и разговор и редовно су им даване к њ и -
ге, брошуре, леци и друге актуелности и публи-
кације. Није било проблема са оваквим начином 
одржавања контаката. Успијевало се да напредније 
мисле и да се изражава ју , али је код неких на-
стала пасивизација, нарочито послије женидбе, 
избјегавали су обавезе, конкретна задужења, раз-
ним изговорима да се нема слободног времена и 
страх и други горе поменути утицаји. 

Наметнула се потреба разматрања ангажовања 
средњошколске и студентске омладине, ради њи-
ховог организованијег укључивања у поједине 
акције у току љетних ферија . Уочавао се проблем 
њиховог повезивања и активирања у оне токове 
које је партијска организација села предузимала 
и одређене помоћи у организовању сељачке омла-
дине. То су били омладинци који су испољавали 
своја револуционарна расположења, али се поне-
кад њихово присуство на овим задацима није при-
мјећивало. Учествовали су у многим манифеста-
цијама и акцијама које је КП предузимала у сред-
њим школама и на факултетима. Анализиран је 
рад Душана Машовића, Михаила Чукића, Брани-
слава Вулевића, Добрашина Стојановића, Марка 
Машовића, Војислава Вулевића, Драгољуба Мар-
јановића, Јована Јоџа Вукићевића. Од неких се 
више очекивало. Ова омладина је била обухва-
ћена и организована преко школских актива 
СКОЈ-а и раније, па и од 1938. године. 

Није се заобилазио и рад на окупљању жена 
и женске омладине. Конференцијски закључци су 
на то упућивали, али се у почетку нису реали-
зовали. Због извјесне скучености у разбијању 
традиционалне потчињености и положаја жене, 
њене неписмености и других околности, није се 
пуно постигло. Друштвено-политичке и културно-
-просвјетне активности су, прије и у наредним 
годинама, створиле услове за преношење утицаја 
и на њих. Први облик њиховог укључивања у 
политичке токове био је спонтан кроз илегалан 
рад чланова Партије. У тим условима се ства-
рало повјерење код супруга, ма јки и сестара у 
извршавању одређених партијских задатака, који 
су омогућавали несметан рад партијске ћелије 
и њених чланова. Вило је значајно преношење и 
скривање партијских материјала, марксистичких 
књига, стражарење да се партијски састанци одр-
же безбједно, да се нађу погодни изговори за од-
сутност мужа, сина и брата, да обезбиједе исхра-
ну и осигурају преноћиште друговима, да у тим 

случајевима задрже тајност итд. Ове жене је 
вриједно поменути јер су саучесници илегалних 
активности: Радосава Ђ. Вулевић, Марија М. Вуле-
вић, Милева Н. Вулевић, Ружица В. Марјановић, 
Маргита М. Машовић. Оне су знале да се нешто 
ради у строгој тајности, да је то против власти и 
незаконито. 

Непрекидно се радило на преваспитавању и 
развијању напредних мисли у свим срединама и 
кроз појединачне састанке и разговоре, читалачке 
групе, другим скуповима и саборима у планина-
ма (Рујиште, Лиса, Јеловица, Штавна, Шишка, 
Царине). Комунисти су свуда били присутни, ме-
ђу омладином села и поред изречене констатаци-
је да сви нијесу организовано обухваћени. Кори-
стиле су се све ове могућности. Пјеване су ре-
волуционарне пјесме, извођени скечеви, рецита-
ције и др. Књиге, брошуре и партијски матери-
јали широко су били читани. 

У овој активности је постепено, али не широ • 
ко освајана позиција и кроз сарадњу са учите-
љима (Ђукан Вулевић, Маријан Машовић, Шћепан 
Вулевић, Светозар Стојановић, Милош Марсенић 
и др.) из села. То су дугогодишњи активисти, 
ко ји су изврсним педагошким радом имали ути-
ца ј на формирање моралних ликова младих гене-
рација у остваривању демократских принципа, 
чије су људске мисли и акције усмјеравале борбу 
за демократију и прогрес. Остали су им снажни 
упечаћени утисци кроз мукотрпно пробијање за 
животну егзистенцију у току школовања и служ-
бовања и присутне околине коју је притискивала 
тегоба сиромаштва и заосталости. Њихова демо-
кратска убјеђења су остала постојана и досљедна 
тим принципима и начелима, а која су се прено-
сила на генерације, породицу и околину која их 
је запажала и поштовала. Говорили су да је њи-
хов живот непрекидна борба за брисање биједе и 
заосталости, за широко народно просвјећивање љу-
ди, која је трновита стаза, пуна јада, муке, и гор-
чине. Остали су такви, на висини друштвене 
вриједности просвјетитељског значаја, са политич-
ким демократским идејама и слободарским опре-
дељењем. 

Таква прогресивна својства носили су поменути 
наши просвјетни ентузијасти из Трешњева, Треп-
че и Ријеке Марсенића. Њима су се партијски ак -
тивисти обраћали, дискутовали и слободно тражи-
ли прилоге за помоћ, давали на читање летке, 
прогласе и друге партијске публикације. Прихва-
тали су и одобравали и још више се изазивао 
револт и одлучност борбе за демократске слобо-
де и неминовне борбе за социјални преображај, 
Усвајали су сугестије за организовање приредби Ј 
школским просторијама, у избору позоришних ко-
мада на тему демократско-револуционарног садр-
ж а ј а и заједничком наступању у културно-забав-
ним акцијама. Извођене су драме: „Јазавац пред 
судом", „Сумњиво лице", „Мати" или „Отаџбина" 
и др. Окупљали су се сељаци и омладина, кому-
нисти и скојевци, зближавали сељаци и варошани, 
иако ријетко. Све је то имало своју вриједност и 
знача ј политичко-идеолошког и културно-прос-
вјетног образовања. 

Главни инспиратори и организатори за постав-
љање драмских дјела на позорницу били су Ми-
хаило Лалић, Вуле Ивановић из Трепче, затим 
студент филозофије Радисав Вукадиновић из Ше-
кулара, који се појављивао у рецитацијама и соло 



пјесмама уз гитару, као и остали партијски и ско-
јевски активисти. Они су својом довитљивошћу 
уносили у програм револуционарни садржај . 

Из плодне активности наших учитеља истакну-
то мјесто има акција Ђукана Вулевића, у услови-
ма снажног притиска власти и полицијеке тор-
туре и масовног протјериваша комуниста. Он се 
залаже код начелника среза (Живаљевић Раде) за 
комунисту Миладина Вулевића који се из иле-
галности предао жандармима и био спроведен у 
затвор. Приликом његовог стражарног спровођења 
пјешке од једне до друге жандармеријске станице 
за Дубровник, и са доста повишеним тоном Ђу-
кан Вулевић је рекао: „Господине начелниче, јед-
на длака са главе да му фали, вашим животом 
ћете платити!" На то му је начелник, доста изне-
нађен, енергично одвратио: „Господине учитељу, 
ви као да пријетите?" Ђукан се не збуњује, већ у 
истом тону одговара, да не пријети већ упозорава 
и додао: „Небесима да летите, нећете ми умаћи" 
Начелник је након овог жустрог дуела пристао, 
те је Ђукан платио таксисти Спасу Лончаревићу 
који је из Андријевице превезао ухапшеника-ко-
мунисту Цуња Вулевића и његове спроводнике до 
Цетиња. 

Својом одлучношћу и чврстином заблистао је 
као патриотски ветеран, спреман да се жртву је 
за демократске идеале. Он је стварно такав и био 
и није се у оваквим интервенцијама жртвовао 
само за своје саплеменике, него је то чинио за 
све друге људе који су се борили за поштену 
ствар а падали под удар закона. Зато је уживао 
углед и ауторитет код широких народних маса у 
Васојевићима, без обзира на њихово политичко 
опредјељење, а код власти поштовање и подозре-
ње. Остао је такав, досљедан и достојанствен, спре-
ман да се жртву је за друштвени прогрес и у н а ј -
тежим условима окупације, иако је често плаћао 
и на кра ју скупо платио приврженост племени-
тим идеалима. 

Настала 1940. година је још пунија горчине и 
тешког стања, у којој се покрећу акције мобили-
заЦије у свим срединама за одбрану и независност 
земље и још интензивније борбе против монар-
хо-фашистичког режима. Силом прилика дошло 
је до тога да су сва тројица чланова трешњевач-
ке ћелије дјеловали и радили у новој средини и 
у специфичним условима, повремено у војсци, па 
онда код куће и тако наизмјенично. 

Августа мјесеца 1940. године, Цуњо одлази као 
делегат на Осму покрајинску конференцију КПЈ 
у селу Варе Жугића код Шавника, на којој је 
присуствовао и Генерални секретар ЦК К П Ј Јо-
сип Броз Тито. Он је о својим утисцима са кон-
ференције са посебним одушевљењем причао по-
слије повратка, обогаћен сазнањем за даље дје-
ловање у одређеним друштвеним процесима. Оста-
вио је на њега снажан утисак сам амбијент и ток 
сједнице. Он је реферисао о стању и дјеловању 
у нашем крају . У току свог излагања се дотакао 
и једног села (Шекулар) у андријевичком сре-
зу, које је без партијске организације, због вели-
ког утицаја реакције. Сјећа се да је друг Тито 
много биљежио у току реферисања другова, па 
и у току његовог изношења стања на подручју 
андријевичког кра ја . Добро је запамтио, када је 
друг Тито указао на његово излагање, говорећи 
да за комунисте „нема никаквих препрека у њи-
ховом политичком дјеловању", јер истина за коју 
се комунисти боре мора да продре у све средине. 

Дана 6. априла 1941. када је започео мучки, 
дрски и злочиначки напад фашистичких импери-
јалистичких освајача на Југославију, јавили су 
се добровољно комунисти, скојевци и омладина 
из Трешњева, заједно са осталима из других се-
ла у одбрану части, живота и слободе које је 
угрожена. Али су они грубо и немилосрдно мал-
третирани и одбијени од жандарма и војних власти. 

Послије капитулације на окупу је трешњевач-
ка партијска ћелија. Доласком из рата, услиједи-
ло је повезивање са МК К П Ј за андријевички 
срез. МК К П Ј формирао је биро-ћелије трепачке 
општине у новом саставу: Михаило Микан Вуле-
вић, политички секретар, Вуле Ивановић, Ружа 
Раичевић. Први састанак је одржан у току дана, 
више куће Вуле Ивановића, без уобичајене кон-
спирације. Посебно су истакнути нови услови, оба-
везе и нов садржај рада комуниста, ћелија и би-
роа. Било је ријечи о пропустима партијских ор-
ганизација у данима капитулације, у вези при-
према за борбу против агресора. Установљено је 
бројно стање трепачке партијске ћелије, која је и 
по броју и по саставу била снажна и утицајна 
(Вуле Ивановић, Михаило Лалић, Р у ж а Раиче-
вић, Вука Васовић, Данило Ивановић, Божидар 
Васовић, Ђоко Миличковић, Душан Раичевић, 
Марко Зечевић, Марјан Војиновић, Јелена Ва-
совић). 

У току тих дана секретар бироа-ћелије је за -
дужен за рад по војним питањима у општини 
у својству члана Војног комитета, на чијем је челу 
био Радуле Јеврић. На овом дијелу територије 
били су задужени Милош Јелић и Леко Марја -
новић. И даље се радило на организационом сре-
ђивању и учвршћењу партијских ћелија и поје-
диначном задужењу. Састанке МК водио је Бог-
дан Нововић, умјесто Драшка Вукића, а претход-
но је био инструктор ПК. Честе су у ово вријеме 
биле организационе промјене због доласка неких 
другова са Космета. Тада су комунисти сазнали 
да је Бранко Делетић дјеловао у својству члана 
вишег партијског форума (ПК КПЈ), и да је имао 
задатак да организационо среди и консолидује пар-
тијску организацију андријевичког среза. Често 
је био одсутан и изненадна његова појава је уви-
јек доносила нове директиве и упутства за даљи 
рад. У трепачкој општини по СКОЈ-у и омлади-
ни је задужен Марјан Војиновић, студент који 
је касније постао издајник. 

Пред к р а ј маја 1941. године или почетком јуна 
1941. веза је одржавана са другом Богданом Но-
вовићем, као секретаром МК К П Ј који је водио 
састанке бироа на подручју Краља, Трепче и Ше-
кулара. 

Настало стање окупације је било све сложе-
није и услови живота и рада све тежи и друга-
чији. За партијску ћелију настало је оно прила-
гођавање у друштвено-политичкој активности са 
великим обавезама и појединачним задужењима. 
Рад је био усмјераван на основу већ постављених 
задатака и директива. 

У партијској ћелији су извршена задужења 
по појединим задацима. Машо и Цуњо "су непо-
средно ангажовани да заједнички реализују за -
датке по војним питањима. То је захтијевало до-
ста обимног и сложеног рада у циљу образовања 
ударне групе, односно герилског одреда, припре-
мање људи и војно обучавање, прикупљање ору-
ж ј а , муниције, санитетског материјала и др. Мо-



рало се радити у још строжим условима илегал-
ности, што је редовно упозоравано, јер сва при-
према је била усмјерена за оружану борбу против 
окупатора. У том правцу се дјеловало, јер су и 
сами догађаји т јерали комунисте ка широј анга-
жованости у окупљању омладине и свих родо-
љуба. Било је к р а ј њ е вријеме да се партијска 
ћелија омасови и створи подршка код сељака, јер 
су појединци у досадашњој ангажованости то за -
служивали. 

Пред кра ј ма ја мјесеца у чланство К П Ј је 
примљен Велимир Марјановић, а на почетку јуна 
мјесеца 1941. су примљени: Миладин Вулевић, Ду-
шан Машовић и Михаило-Бег Чукић. Поред њих 
су предложени и још неки другови омладинци, 
али је савјетовано да су још млади и са њима 
да се и даље продужи рад у активу СКОЈ-а . 
Тада трешњевачку партијску ћелију сачињавају: 
Михаило-Микан Вулевић, секретар, Милета-Цу-
њо Вулевић, Марјан Машо Марјановић, Велимир-
Вешо Марјановић, Душан Машовић, Михаило-Бег 
Чукић, Миладин Вулевић. 

Организационо је обновљен СКОЈ и омладин -
ски активи, који су усмеравани у правцу веће 
збијености и антиокупаторског расположења, са 
редовним васпитним радом и обуком. Нов састав 
актива СКОЈ-а су сачињавали: Марко Машовић, 
Б р а ј о Вулевић, Војо Вулевић, Иван Будимир, Ру-
жа Марјановић, Обрад Стојановић, Владо Стоја-
новић, Драшко Стојановић, Добрашин Стојановић, 
Ра јко Стојановић, постао издајник, проказао В. 
Бакића, Б л а ж о Д. Чукић, Ра јич Стојковић. 

Остварен је евидентан увид у држање осталих 
омладинаца и омладинки, са којима су одржа-
вани контакти од стране партијаца и скојеваца: 
Јован Јоџо Вукићевић, Ната Машовић, Драшко 
Вулевић, Душанка Вулевић, Цвета Гашић, Мишо 
Гашић, Мишо Вулевић, Новица Стојановић, То-
мовић Рајко, Вуле Н. Вулевић, Љубо Машовић, 
Милијанка Машовић, Здравко Микић, Милинко 
Стојановић, Миомир Стојановић, Б л а ж о Стојано-
вић, Була Чукић и др. 

Доста је тешко ишло са прикупљањем оружја, 
муниције и друге опреме, јер су сви старији пар-
тијци и скојевци били учесници априлског рата. 
Борбена спремност одреда се постепено остварила 
и он се формирао у јачини од око 25 бораца, од 
партијског и скојевског састава и омладинаца из 
васпитних група. Свако је чекао ангажовање и 
ватрени окршај, на основу сталног објашњавања 
знача ја НОБ. Секретар Војног комитета Јеврић је 
често тражио извјештај по овој линији о стању 
и завршеним пословима за читаву општину. 

Долази до извјесне напетости и ишчекивања 
нечега што је људе упућивало да помисле да се 
ипак нешто спрема. Пуни садржај активности ко-
муниста био је усмјерен у овом правцу и јавни 
иступ на сабору 12. 7. 1941. године на Рујишту, 
на јвише је доприњео тој напетости на читавом 
подручју. 

Нападом Њемачке на СССР 22. јуна 1941. го-
дине је још више распламсана мржња према 
фашистичким освајачима. Настала је неизвјесност 
и страх за сопствени опстанак код појединаца 
код којих је и раније било малодушности и нев-
јерице. Таква размишљања и сумњичења у бу-
дућност нису остала незапажена код становниш-
тва. Поједини бивши грађански политичари и 
прваци су доприносили таквом утицају и кон-

фронтирању политичкој акцији комуниста. За то 
се морало дјеловати и у том правцу на разбија-
њу сваке невјерице и сумње у побједу СССР-а. 
Стварање увјерења и сигурности у побједу Црве-
не армије и прогресивних снага је било за нас 
од значаја. Разбијати фаму о непобједивости Трој-
ног пакта и што више потенцирати снагу и непо-
бједивост земље радника и сељака је била једна 
од главних интонација политичког дјеловања у 
масама. 

Када је услиједио позив ЦК К П Ј 4. јула 1941. 
на устанак и оружану борбу против окупатора, 
прихватио га је и ПК КП за Црну Гору 10. јула 
1941. Слиједи позив из Стијена пиперских које 
одлуке преноси делегат Бранко Делетић 15. јула 
1941. МК К П Ј за Андријевицу. Овај састанак је 
одржан у Цецунима у кући Мирка Нововића и 
за наредни дан је хитно сазван састанак са се-
кретарима биро-ћелија чланова партијског и вој-
ног комитета са подручја Краља, Трепче и Ше-
кулара. Састанак је одржан прије подне и то у 
кући Баћа, оца Милоша Јелића, која је и раније 
служила за сличне потребе. Према сјећањима, 
приближно се може навести присуство другова 
са овог подручја: Милош Јелић, Драшко Вукић, 
Ба јо Јојић, Милица Мушикић, Михаило-Микан 
Вулевић, Видоје Бракочевић и Леко Марјановић. 

Састанак је водио секретар МК друг Богдан 
Нововић заједно са Радулом Јеврићем. Пренио 
је одлуку о покретању оружане борбе против оку-
патора, као директиву виших партијских форума 
Секретар је у току преношења директиве и пи-
тања војног дјеловања герилског одреда нагла-
сио да ће сви сеоски одреди дејствовати на свом 
подручју, испод својих села, укључујући и руше-
ње мостова, пропуста на путевима. Рачунало се на 
покретање непријатељских јединица из Андри-
јевице путевима у било ком правцу. Појединим 
одредима се пружала оваква могућност и биле 
су замишљене засједе, препади и други облици 
герилских борбених дејстава. И овом приликом 
је упозорено, да се може очекивати изненадна оп-
сада села од окупатора ради хватања и интерни-
рања, пљачке и других мјера. У том случају 
сеоски одреди су требали оружаном борбом да 
спријече такве и сличне акције непријатеља. Сли-
једило је и упозорење да се сваки појединац при-
пази како не би био ухваћен. Одред се мора 
груписати и бити војнички будан и спреман за 
сваку евентуалност и акцију. 

Према политичким, војним и географским мо-
гућностима и условима, приступило се конкре-
тизацији директиве. За оружану акцију је одре-
ђен у ж и реон Црвених Прла и Околишта у бли-
зини Радованова хана, као најпогоднија места за 
организовање засједе и других облика напада, као 
и рушење мостова и пропуста. Увече 16. јуна је 
заказан и збор села, задужујући сваког поједин-
ца да се обавјести народ у засеоцима и нарочито 
у планини. Машо Марјановић и Душан Машовић 
су задужени да одрже састанак актива СКОЈ-а и 
окупе одред. На збор су дошли Ђукан Вулевић, 
Марјан Машовић, Светозар Стојановић, Шћепан 
Вулевић, Милорад Стојковић,' Михаило Вукиће-
вић, Михајло Чукић, Јован Стојановић и други. 
Није нам било лако, јер је требало пред масом 
људи иступити. Зато нисмо били ни хладнокрвни, 
јер нам је било први пут да јавно иступамо. По-
чели смо без искуства а и без довољно такта, 



али искрено и поштено, сматрајући предстојећу 
борбу за за једничку слободу. 

Збор је протекао у доста бучној атмосфери, 
са много питања, појединачних коментара и реа-
говања. Покушаји су били да се збору да други 
карактер. Он је доста дуго трајао и на кра ју је 
одлучено да се они који желе да се боре, још 
исте вечери окупе на Главици, са упозорењем за 
повлачење стдраца, жена и дјеце у планину. Ве-
ћина омладине је подржала позив на устанак, 
а један изузетан, мали број је игнорисао нашу ак-
цију, понашајући се некоректно према појединим 
партијцима. 

Пред зору, дана 16. јула 1941. је постављена 
засједа одреда на Старом Гувну, по избору ко-
мандира Светозара Стојановића и његовог замје-
ника Јована Вукићевића, са осматрачницама на 
Околишту и Главици. Јачина одреда је била око 
25-30 бораца, са пуном жељом да оружјем до-
чека наилазак окупаторских војника. У само сви-
тање наилазила је повећа колона из правца Бан-
довића Моста путем у правцу Берана. Несметано 
је пролазила испод предходних села до Трешње-
ва, што је трешњевачки одред декуражирало и 
деморалисало, па ни он није отворио ватру већ 
се повукао. 

Уз подршку осталих партијаца, Маша Марја-
новића и других другова, послије повлачења одр-
ж а н је партијски састанак. Врло тенденциозно и 
неосновано је захтијевана провјера директиве. 
Друг Богдан није дозволио „правдање", већ је тра-
жио енергично и неодложно прихватање чињени-
це да се у многим мјестима Црне Горе увелико 
дигао народ на оружје и да нема оклијевања и 
неодлучности за андријевичке комунисте, који мо-
ра ју да поведу народ у борбу. Одлучно је одбацио 
неке измишљене препреке и неубједљиве разлоге 
које су неки другови изложили. 

Састанак ћелије Трешњева је одржан у кући 
Велимира Марјановића. Поновљен је непромје-
њен став МК у правцу борбене акције ееоских 
герилских одреда. Читав садржај састанка у МК-у 
и бироу-ћелији је пренешен. Није било времена 
за рашчишћавање јутрошње немиле сцене у ду-
елу секретара и осталих. 

Требало је поново прикупити растурене ско-
јевце, борце, народ из села, и на том задатку се 
поново кренуло у акцију. Увече је до касно било 
разговора са учитељима и другим људима на ту 
тему, која је доминирала прошле ноћи. 

Остали су сви партијци и један број скојева-
ца, а неки су у току дана били упућени у плани-
ну да донесу пушкомитраљез од Вула Вулевића. 
Одред је имао 13 бораца, који су чекали да се 
одлучи извршење борбене акције. Одлучено је да 
се посједне плато више пута на Црвена Прла, 
од потока испод куће Рада Ивановића, до ивице 
окуке пута према Трепчи. Понудити Јовану Ву-
ковићу да прими дужност командира, али је он то 
одбио. Командир је био Машо Марјановић. 

Пошто је завршен састанак ћелије, сакупљен је 
одред и Марјановић Машо га је упознао са задат-
ком који му предстоји тог јутра. Позвани су да се 
пође на задатак и услиједио је покрет. Секретар и 
Машо са неколико другова су се удаљили на не-
ких двадесетак метара, када је поново изазван 
ексцес са недолично упућеним називима секретару. 
Том приликом су код Цуња остали Машовић Ду~ 
шан и Бег Чукић, врло изненађени, неодређени па 
и збуњени. Остављали су утисак да ука^ују неко 

поштовање старијем другу и комунисти али нису 
реаговали. Били су запањени ријечима да се се-
кретар неће слушати итд. Одред је продужио у 
правцу Црвених Прла, и наиласком преко Садио-
нице позван је Јован Вукићевић од секретара, јер 
су били добри другови и пријатељи. Из куће је 
мајка оштро реаговала и он се није јавио. Одред 
је продужио у колони и у највећој тишини се 
кретао у правцу Црвених Прла. Наоружан је био 
пушкама, бомбама и једним старијим пушкомитра-
љезом, очекујући да се и „Брно" донесе из пла-
нине. 

У колони су стали сви партијци и скојевци 
који су се опредијелили да започну оружану бор-
бу и то: Марјан Машо Марјановић, командир од-
реда, Михаило Вулевић-Микан, Милета-Цуњо Ву-
левић, Велимир Марјановић, Миладин Вулевић, 
Душан Машовић, Михаило-Бег Чукић, Драшко 
Стојановић, Владо Стојановић, Ра јко Стојановић 
(постао издајник, јер је прошпијао В. Бакића и 
стријељан 1944. г.), Иван Будимир, Б л а ж о Д. Чу-
кић, Ра јич Стојковић. 

Положај је посиједнут и сваки појединац је 
распоређен и дати су савјети како заузети борбе-
ни став и добро нишанити. Засједа је тражила 
мртву тишину и добро око осматрања д у ж пута у 
правцу Забрђа и Слатине. Владала је укрућена 
мирноћа и размишљање о предстојећем што ће 
доћи и што мора бити. Већ је почео да свиће нови 
дан 17. јули 1941. године. 

Уочена је колона непријатељских војника још 
од Гњилишта и неометано пролази путем према 
Расојевачком потоку и ка Малском потоку. Била је 
јачине око једне десетине вода са истуреним би-
циклистима и главнина са запрежним колима. 

Њиховим наиласком на Малски поток, одред је 
био спреман да ступи у акцију, без обзира на по-
новљени случај пасивности Слатинског и Забрђ-
ског одреда. То наводи неке Трешњевце да упуте 
Р а ј к а Томовића да упозори одред да не пуца. Р а ј -
ко је трчао ка кући Радисава Вукићевића лива-
дом, и био примјећен од бициклистичке патроле, 
која га је позвала да стане. На испаљен метак 
патроле у правцу Ра јка , који се прикључио одре-
ду, запуцале су пушке бораца герилског одреда 
села Трешњева. 

Плотуни са Црвених Прла су огласили свима 
и читавом кра ју да је прва пушка опаљена против 
окупаторских зликоваца који су насрнули на сло-
боду народа васојевичког кра ја . Та ј глас је покре-
нуо и трепачки и забрђски одред да помогну сво-
јим друговима. Пале су прве талијанске жртве, а 
народ се склањао под Жељавицом. Послије два-три 
р а ф а л а пушкомитраљез се заглавио. Ти први ра-
ф а л и су тукли ивицу Малског потока испод шљи-
вика Радоша Вукићевића. Били су разбијени и 
одред се покренуо према цести. У то је наилазила 
повећа талијанска колона покушавајући да се раз-
вије у борбени поредак. У тим моментима жесто-
ког ватреног окршаја наилазио је пријеко Ције -
паца забрђски одред који им је спријечио овај 
развој ступајући у борбени додир са непријате-
љем. Трепачки одред је усиљеним трчањем изашао 
преко Чекандола на кућу Нова Лалевића, путем 
који се пружао косом, на кућу Шћепана Вулеви-
ћа, и низ његове шуме сишао у поток. Одатле су 
се огласили пушчаним плотунима. Обзиром на овак-
во дејство ова два одреда, посматрач би закључио 
да је унапријед организовано међусобно садејство, 



којег у ствари није било. Али је у оваквом доми-
нантном положају збунило Талијане који су се из 
Малског потока повлачили према Лиму и Луго-
вима. Дошло је у тој борби до сусрета Трешњевач-
ког, Трепачког и Забрђског одреда на Малском 
потоку. Сада по први пут долази до уговарања да-
љег борбеног дјеловања. Том приликом се Трешње-
вачком одреду прикључио један број наоружаних 
омладинаца и других родољуба. У тој и таквој рас-
пламсалој борби, пушчани ехо са Црвених Прла, 
изазвао је и друге герилске одреде да отпочну 
борбу и нападну гарнизон окупатора у Андријеви-
ци. И Андријевица је заузета негдје између 11 и 
12 сати. То је прво ослобођено среско мјесто у по-
робљеној Југославији и Европи. 

У оваквом организованом налету нанесене су 
жртве талијанском окупатору, од чега мртвих 9 
и рањених 7 и 27 заробљених војника, подофици-
ра и официра. На страни устаника није било гу-
битака. 

Заробљене је прикупљао Миладин Вулевић ко-
ји је са једном групом наоружаних омладинаца, 
спровео послије подне у Андријевицу. 

Послије завршене борбе, одржан је за једнички 
састанак бироа и партијских ћелија Трешњева и 
Трепче. Анализирана је борба на Црвеним Прлима 
и новонастала ситуација. Са оперативном брзином 
је постављено да се стабилизује живот и норма-
лан рад и одрже зборови. Објашњавати циљеве 
моментално остварене слободе и дигнуте пушке на 
окупатора, затим о значају национално-ослободи-
лачке борбе и потребе самоорганизовања на успо-
стављању реда и нормалног рада, у сузбијању уно -
шења страха, пометње и несигурности. Секретар 
бироа је позван у Андријевицу да се јави се-
кретару Мјесног комитета КПЈ . Улазећи у варош 
према центру сакупљала се маса народа. На ње-
ном челу био је секретар МК К П Ј Богдан Ново-
вић и други истакнути комунисти. Сусрет са Бог-
даном је био срдачан. Секретар МК-а је ово про-
пратио пуцањем из пиштоља, упућујући велико 
признање борцима са Црвених Прла, који су по 
његовим ријечима, запалили варницу устанка. 

Настављене су манифестације и славље. При-
годни говор одржао је Богдан Нововић. Први пут 
комунисти држе збор и слободно говоре, без ж а н -
дара, полиције и агената, без упереног оружја, 
пуцњаве и убијања. 

У Трешњеву се послије подне прикупљао одред 
са увећаним бројем бораца око 25—30 и то на Кру-
говима изнад пута Црвених Прла, управо гдје је 
био борбени положај и отпочела јутрошња борба 
против окупатора. Скупљали су се и многи људи 
из села. Једни да се укључе у опште весеље, а 
појединци да „поематрају" одобравање већине на-
рода из села. Овај спонтани скуп је имао сасвим 
други ток и карактер. Почетак и к р а ј је пропра-
ћен са игром и пјесмом омладине и осталих људи 
који су се прикључили и искрено веселили. Та ј 
весели амбијент је искоришћен те је Цуњо уз пуну 
асистенцију осталих партијаца образложио знача ј 
и циљ међусобног заједничког разговора. Било је 
питање организовања унутрашње власти и реда. 
Послије дужих консултација, а на приједлог ко-
муниста, збор је на демократски начин акламаци-
јом изабрао сеоски национално-ослободилачки од-
бор у следећем саставу: Лазар Стојановић, пред-
сједник, Марјан Марјановић, Миладин Вулевић, 
секретар, Михаило Вукићевић, Радован Машовић, 

Миличко Стојановић, Велимир Марјановић, Владо 
Чукић, Милорад Стојковић. 

Овај мјесни НОО је представљао и први зачетак 
народне власти, према дужностима које је обав-
љао. То је чињеница коју није могуће омалова-
жити или побити. 

За конференцију у Андријевици 18. 7. 1941. го-
дине изабрани су делегати. Она је требало да се 
одржи 19. јула од представника свих села, бивших 
грађанских партија-странака, првака племена, се-
ла итд. И то: Ђукан Вулевић, Марјан Машовић, 
Светозар Стојановић, Мираш Чукић, Милорад Стој-
ковић, Радоје Кастратовић, Јован Вукићевић, Ми-
хаило Вулевић и Михајло Вукићевић. 

Сви делегати су обавијештени о времену одр-
жавања конференције у Андријевици а њихово је 
било да ли ће присуствовати. Посебно је савјетова-
но да на ова ј збор дође што више комуниста, ско-
јеваца и остале омладине и симпатизера, свих дру-
гих демократски расположених људи, да се мани-
фестационо дадне подршка свим иступима наших 
другова и добро сагледа отпор и циљ реакције, која 
ће највјероватније покушати да разбије и омало-
в а ж и мјере које комунисти подузимају. Не остати 
пасиван, већ пропратити протестима и јавним не-
слагањем. 

Сутрадан 18. јула је Трешњевачки одред одржа-
вао ред у Андријевици и обезбјеђивао неке објекте 
и заробљенике. 

Тога дана је одржан састанак МК К П Ј за ан-
дријевички срез у једној од већих просторија бив-
ше жандармеријске станице. Састанку су прису-
ствовали сви чланови биро ћелија из свих бив-
ших општина. Требало је прецизирати све послове 
и задатке који су били најактуелнији у смислу 
функционисања одређених служби и за припрему 
сутрашње народне конференције представника чи-
тавог краја . Слободна територија је захтијевала 
много послова, формирао се СНОО, а затим су се 
морале консолидовати снаге и њихова употреба 
због већ на јављене опасности са правца Пећи, Пла-
ва и Гусиња. Дуго је трајао та ј састанак и другови 
су још прије подне пошли на терен да посвршавају 
многе послове, који су морали гарантовати успјех 
сутрашње среске конференције. 

Сутрадан, 19. јула је одржана Среска конферен-
ција делегата свих села, мјеста, политичких стра-
нака и других. Доста је личила на народни збор, 
јер је присуствовала маса народа, у шљивику Де-
довића у непосредној близини вароши. Читав ток 
овог збора је пропраћен организованим отпором 
реакције, о чему је већ доста писано. Од трешње-
вачких делегата, један број није ни присуствовао, 
а у Срески национално-ослободилачки одбор су 
изабрани: Ђукан Вулевић, Светозар Стојановић и 
Михаило Вулевић. Избор је вршен акламацијом де-
легата, присутне масе народа и бораца. 

Изабрана је и команда мјеста Андријевице, за 
који састав је било доста неслагања и тешког р је -
шавања: Величко Бојовић — командант, Богдан 
Нововић, Радуле Јеврић, Ђорђе Лашић и др. 

Тога дана је трешњевачки одред био цијело ври-
јеме у вароши са око 25 бораца и увече су били 
пребачени камионом у Мурино ради моментално на-
стале опасности са правца Пећи и Плава. У току 
петнаестодневних врло успјешних борби против 
талијанских, албанских и других квислиншких 
формација, показао је изванредне успјехе на поло-



ж а ј и м а Вагнице, Мокре, Чакора и другим мјести-
ма. Још одмах на почетку је формирана чета са 
око 85 бораца, са командиром Михајлом Ј. Чуки-
ћем и командирима водова Јованом Стојановићем 
и Милошем Марјановићем (међу првима стигао у 
четнике и био јуришлија) . 

Потврђена је чињеница одговорног функциони-
сања мјесног национално-ослободилачког одбора, 
који је у таквим условима честог пребацивања и 
покрета чете снабдијевао храном и попуњавао од-
ред, односно чету људством. У свим тим тешким 
условима борбе и на великој удаљености, беспре-
корно су борци снабдијевени од органа евоје вла-
сти. 

Функционисање одређених органа Среског наци-
онално-ослободилачког одбора и МК-а са органима 
мјесне власти, потврђује и ова чињеница беспрекор-
не организације и одржавања веза с јединицама на 
фронту и њиховом снабдијевању. Формирање и опе-
ративних команди за поједине секторе су такође 
имали утицаја на организовање садејства јединица 
на одређеним правцима. 

Секретар Вулевић је у току ових догађаја остао 
у Андријевици, по одлуци МК-а обављајући одре-
ђене дужности у економској комисији. Одржавана 
је веза неко вријеме са Мурином, Трепчом, К р а -
љима, Матешевом, и врло мало са Колашином, Б е -
ранама, и кратко са Шекуларом. Због ове погодно-
сти је МК одабрао сједиште у овој згради. 

У МК-у су стално били: Спасоје Ђаковић, Мир-
ко Нововић, Милева Вуковић, Драшко Вукић, Ми-
хаило Вулевић и др. Секретар МК и други чла-
нови су врло често били на терену пратећи ток 
операција. То су захтијевала подручја Полимља, 
Коњуха, Шекулара и других мјеста. У овој згради 
и у просторији гдје се налазио телефон, одржана 
су три шира, иако непотпуна састанка Мјесног 
комитета. Поред тога, свакодневна договарања су 
постојала стално, јер је ситуација тако диктира-
ла, па се на многим мјестима требало интервени-
сати и отклањати настале проблеме. 

МИХАИЛО ВУЛЕВИЋ 

„ТРЕШЊЕВЦИ, ТРЕШЊЕВЦИ, 
ПОНОСИЋЕТЕ СЕ ЦРВЕНИМ ПРЛИМА" 

К а д се говори о покрету у нашем срезу од 1941. 
године не може се одвојити претходна етапа која 
му је претходила а која је такође веома значајна. 
Мада нисам у стању да све догађаје изнесем сам, 
али бих ипак желео да на неке од њих укажем 
да се види сва ширина тог припремног периода. 

Прије свега мислим на покрет Партије који је 
у андријевачком кра ју отпочео са 1935. годином, 
спорадичних и појединачних припадности партији 
било је и прије тога. Међутим, организовани по-
крет почиње управо с 1935. годином да би одмах 
1936. године доживљавао и прву кризу са оном 
великом провалом. Али карактеристично је да се 
та ј покрет није тада пасивизирао да није био уни-
штен. Напротив, иако је било појединаца који су 
у оном периоду поклекли, та ј покрет је и поред 
тога наставио да се развија, да јача и да се ши-
ри. Знатан допринос томе покрету пружила је 
омладинска организација која је радила у беран-
ској гимназији. Карактеристично је да ми скоро и 
немамо неку радничку класу у Андријевици, неко-
лико занатлија, нешто мало калфи, пекара, помоћ-
ници код Марића, Шаровића, Јовковића али то је 
све мало и безначајно да бисмо могли да говоримо 
о комунистичком као класном покрету. Међутим, 
о комунистичком покрету као класном говоримо 
управо због тога што он обухвата велик дио на-
предне најпре средњошколске а тиме преко ње и 
сељачке омладине, и то све изразитије и све пот-
пуније. О томе говоре сабори на Жељетину, Баљу, 
Руиштима, Бјелези, затим испод Комова, Љубану, 
сусрети Кучке и Васојевичке односно андријевичке 
омладине, повезивања омладине из Лијеве Ријеке 
са омладином преко Трешњевика, омладином из 
Колашина, Бјеласици, у Јеловици са омладином 
Андријевице и Берана. У 1939. години изабран је 
Акциони одбор студената среза. Одбор је добио за-
датак да организује повезивање омладине (Андри-
јевичког краја) од Трепче и Ријеке Марсенића па 
до Мурина са омладином Плава и Гусиња. 

Руководство студената одлучило је да органи-
зујемо састанке са омладином Плава. Повезали смо 
се са Ибрахимом Ганићем, ко ји је тада био попу-
ларан, јер је у демонстрацијама у Београду 14. де-
цембра био рањен у главу. Тада су били напредни 
омладинци Реџепагићи, Хајро Шахмановић итд. Ор-
ганизован је омладински састанак код Језера, било 
је ту игре, пјесме и шаљиви врабац. То је била 
једна пуна манифестација јединства омладине на 
линији антифашистичке борбе у пракси остварења 
онога што је Конгрес међународне омладине про-
гласио — остваримо јединство живих да не би у 
рату остварили јединство мртвих. Управо та је 
парола доминирала читавог дана скупом који је 
трајао од ујутру до увече и жандармерија је до-
лазила, постављала се додуше мало издаље да по-
сматра, али није чинила велике сметње, није се 
упуштала да би нам онемогућила наше весеље и 
наш рад. Природно, ту је било и договора на ли-
нији о развијању рада са омладином, са територије 
Плава и Гусиња. 

Андријевица дуго година налазила се као нека 
предстража у борби противу Турске. И природно с 
падом болесника на Босфору, 1912. године у осло-
бодилачким ратовима, Андријевица је играла веома 
значајну улогу. Али бих ту скренуо п а ж њ у на 
знача ј андријевичке школе, школе у Коњусима, 
школе у Краљима, Трепчи и Улотини. Те школе 
иако основне припремале нове кадрове, кадрове 
за ослободилачку борбу. ТО су били познати учи-
тељи Зако Вуковић, поп Микетић, поп Лалевић, 
поп Чукић, и други који су идеју слободе, идеју 
братства, идеју јединства, идеју уједињења шири-
ли и јачали у ономе кра ју који иако је био да-
леко од свјетских комуникација није био далеко 
од свјетске политике и збивања која су се оди-
гравала. С обзиром да је на оном терену вођено 
више битака у периоду од 1861. године па надаље. 
Рецимо историчари су показали да се главне бит-
ке у Херцеговачком устанку и Првом устанку па 
и касније 1876. године управо вођење на терену 
Васојевића. Ту се слама војска од сто хиљада 
која је пошла у правцу Херцеговине за уништење 
херцеговачког Устанка. Овим хоћу да кажем да 



овај к р а ј је имао једну дубоку борбену и уједно 
ослободилачку активну и револуционарну тради-
цију. Тако да патриотизам који је грађен у вре-
мену кра јем прошлог и почетком овог вијека ко-
га је започела увелико да развија беранска учи-
тељска школа и гимназија од 1913. године па на-
даље. 

Омладина одлазећи на универзитет укључивала 
се у револуционарни покрет и тиме доприносили 
борби југословенског пролетаријата. Тако да је она 
одмах постала нека врста трна у оку реакцији. 

Тада се ј ављају и удружења. Рецимо удруже-
ње „Васојевић Стево" у Трепчи. То је стари ко-
совски јунак по легенди, не улазећи у детаље име-
на самог, али хоћу да кажем да тиме долази к њ и -
га у село, долази у село реферат писани, долази 
пјесма итд. То све означава нови вјетар који је 
дунуо лимском долином и који је очигледно пока-
зао да сазревају нове снаге на широком фронту 
интелектуалном и на фронту борбе. Природна је 
ствар да су велику улогу одиграли учитељи на на-
шем терену. Појављују се учитељи типа Благоја 
Лекића, Ђукана Вулевића, Шћепана Вулевића, Ми-
лоша Марсенића, Нова Вуканића и Ћ у л а ф и ћ а Ми-
косава. Они настављају идеју ширења чојства, ју -
наштва, поштења. Обилазе своје село и своје уче-
нике, своје племенике, своје другове из ранијих 
борби, подстичу да школују дјецу. Истичу потребу 
за постојање гимназије, потребу за учитељском шко-
лом. Тиме долази до комуникације и стварања 
једне широке подлоге за нарастање интелектуалних 
кадрова из наших крајева. Од 1930. године па на-
пријед скоро се може рећи да свака трећа кућа 
у андријевичком срезу има некога ко се школује 
у средњој школи и на факултету. То је био велики 
допринос развоју кра ја , а уједно и велика друш-
твена подлога за идеје које сазревају, идеје рево-
луције. 

Природна је ствар да не смијемо идеализирати 
ситуацију. Било је и оних који су се врло рано 
ухватили у коло бивше буржоазије, почев од уно-
сних положаја на државним лествицама, у гимна-
зијама у судовима великих и окружних судова, 
у војсци итд. Гро становништва, и гро те интели-
генције а нарочито млађа постала је вјерна новим 
идејама. То је сазрјевало свакодневно. Велику уло-
гу игра и то што се међу првацима младе генера-
ције, која се бори за то ново, не налазе слаби ђаци 
него напротив они који су били одлучни. 

К а д су прваци у учењу и знању нашли се да 
буду и у првим редовима бораца за то ново, при-
родна је ствар да је утицај на целокупну омладину 
био олакшан. Истакао бих рецимо 1936. године. 
кад се формира први срески комитет, интересан-
тно је да један од одличних ђака тадашње бе-
ранске гимназије, ђак који је почео да се учи да 
пише да ломи перо, исписујући Горкога, Толсто-
ја, Пушкина итд., Михаило Лалић, укључујући се 
сада на револуционарни покрет на београдском уни-
верзитету одмах и у Андријевици постаје први се-
кретар Среског комитета, то је 1936. на 1937. По-
слије њега долази Мирко Нововић, затим Милош 
Јелић итд. 

Омладина је била уз К П Ј 

Број омладине која је пред Устанак искрено 
симпатисала комунизам и која се сматрала кому-

нистима био је велики. Чак и политички против-
ници те омладине уважавали су је, прихватали 
дискусију, прихватали борбу мишљења. Хоћу да 
кажем они су у тој омладини видели противника 
који је био за поштовање, јер је та омладина имала 
иза себе и одређена искуства и одређено знање 
и одређене успјехе у борби. 

Низ приредби смо организовали у Андријевици 
у кафани Шаровића. Иступали су и студенти и 
ђаци а било је сељака у хоровима. Исто тако кад 
смо организовали разне саборе на Књажевцу , та-
да би дошла омладина из свих села, коло се вило 
веома широко. То је било милина видјети а то су 
све биле на први поглед не баш особито значајне, 
али ако се гледа из оног времена и оног контекста 
и ако се гледа са становишта да су то биле акције 
које су припремале људе за сутра, које је врло 
брзо дошло, чак брже него што смо се надали, 
онда су те акције имале веома велики значај . Марш 
мајки под паролом борбе против рата, излазак ом-
ладине и полагање вијенаца на споменик борцима 
палим у првом свјетском рату у Андријевици тако-
ђе су биле велике акције. 

Догађаји 1936. године у беранској гимназији та-
кође су имали крупан одјек у оба среза (андрије-
вичком и беранском). Ради се о штрајковима од 
1935. године у беранској гимназији — један велики 
општи штра јк који је прихватила омладина беран-
ске гимназије. Тада је СКОЈ био организован у 
ћелије. Била је јединствена ћелија за гимназију. 
Водио ју је Лекица Арсенијевић затим Радисав 
Вукадиновић из Шекулара, који је био члан Пар-
тије 1936. године. Тада је реакција извела уз одо-
брење београдских власти, полицију против ђака. 
Била је субота, полиција је јуришала на ђаке ис-
пред. Сјећам се кад је Ж и в к о Живковић скочио са 
оне чесме пред налетом једног жандарма који је 
хтео да га набоде бајонетом. Убрзо иза тога дола-
зе убиство оног жандарма у Пешцима у кући Не-
радовића и све оно што је слиједио иза тога. Ме-
ђутим, то убиство имало је вишеструк значај , тада 
се афирмирају као браниоци ученика у тим дога-
ђајима адвокати и адвокатски приправници. 

Многи ђаци, без обзира да ли су били из доли-
не Лима искључени због напредних идеја, онда 
су они наишли на солидарност омладине. Прикуп-
љали су се добровољни прилози. На јприје за оне 
који су искључени 1935. године. Била је искључена 
група у којој је био Мирко Нововић, Јован Вуки-
ћевић итд. Хоћу да кажем да ниједан од нас, 
без обзира на имовно стање није у том тренутку 
могао да рачуна да је усамљен, да је препуштен 
себи. Природно то је била једна школа солидар • 
ности, школа заједничке бриге, школа повјерења 
и школа једне безграничне, међусобне љубави и 
братства која се градила унутар омладине. То је 
све давало печат каснијем нашем јединству и по-
везаности и на факултету, било да смо се нашли 
у Београду, Скопљу или у Загребу. Приликом по-
вратка у току ферија љети на подручју Андрије-
вице ми смо се веома брзо укључивали у покрет. 

У добровољце 

У априлском рату скоро сви студенти су се вра-
тили кућама. Пошли смо код генерала Брашића, 
у Андријевицу. Он је одбио да нас прими, са из-
говором да су комунисти непријатељи ове земље. 



Он је остао и даље антикомуниста. На терену среза 
важно да ово констатујемо јавило се око 70 сту-
дената из непосредне околине Андријевице. Са ом-
ладином из Плава, Мурине, Улотине, Трепче, било 
нас је око 270. Од Улотине па до Гусиња било је 
око двије стотине што су се јавили у војним је-
диницама, али су били одбијени. Ми смо онда ор-
ганизовали радне акције у свакоме селу, да се 
обрађују њиве војника који учествују у рату, да 
се пружи помоћ избјеглицама из Метохије и Ср-
бије. Ту смо чинили огромне напоре, и на емјешта-
њу и на прикупљању хране као и на прикупља-
њу одјеће. То је био веома тежак задатак, веома 
напоран, свакодневни, јер управо комунисти су би-
ли једино организована снага која је то могла да 
учини и учинила је. Пошто је сав званични апарат 
одмах посустао, био је неспособан да се ухвати 
у коштац са читавом том новонасталом ратном си-
туацијом. 

Припреме за Устанак 

Ми смо у Трешњеву формирали борбени одред. 
Он је вршио вјежбе. Изабрали смо неколико чла-
нова Партије који су завршили војску, једног ре-
зервног официра који је био члан СКОЈ-а, касније 
је био и кандидат Партије који је увјежбавао нас 
омладинце који нисмо били у војсци. Радње из 
програма смо вршили у пределу Жељевице. Тако 
су радили чланови Партије, чланови СКОЈ-а ом-
ладинци, партији и скоју блиски симпатизери. Зна-
ло се сваке недеље по два сата вршили смо ту 
обуку. Морали смо имати увек за такав скуп до-
бар изговор, као што смо имали и на почетку 
партијског састанка прву тачку дневног реда из-
говор зашто смо се скупили. Значи облици конспи-
рације били су спроведени. Другови чланови Пар-
тије који су завршили војску, они нису учество-
вали на нашим вјежбама. Они су били на погод-
ним осматрачницама да нас чувају. Са женском ом-
ладином почело је да се ради. Ми смо ту имали 
доста тешкоћа, јер нисмо имали уздигнутијих жена 
и омладинки. Користили смо другарицу из Забрђа 
Мушикић Марију и Милицу. Касније смо анга-
жовали другарицу Милете Вулевића. Почеле су и 
оне да уче курс прве помоћи. Имали смо двојицу 
студената, Душана Машовића и Војислава Вуле-
вића који су их томе обучавали. Обучавали су и 
неке омладинце. Одлазили смо у градове у Андри-
јевицу, у Беране, повезивали се са комунистима и 
омладинцима. Организовали смо за Петровдан 12. 
јула низ за једничких сабора. Та ј 12. јули је зна-
ча јан и по томе што је можда дан прије тога до-
несен онај летак Покрајинског комитета и Цен-
тралног комитета КП Југославије којим се народи 
Југославије позивају на оружану борбу. Ми смо 
са Трепчанима организовали за једнички збор на 
Рујиштима. Ту је донесена одлука два говорника, 
један у име Партије други је био официр Воји-
слав Нововић. Прочитан је Проглас ЦК КПЈ . На-
равно та ј позив за борбу је примљен код омла-
дине и чланова Партије с одушевљењем а код ста-
ријих људи мало са забринутошћу, али они су то 
примили као облик комунистичке агитације и нису 
схватили да се убрзо приближава вријеме да ћемо 
на та ј позив одговорити пушком. 

Прорада одлуке о почетку оружане борбе 

Позвао ме је Душан Машовић да се хитно ја -
вим Микану Вулевићу, секретару Ћелије. Оставио 

сам косу тада и за сва времена. Пошао сам, било 
је негде око 16 часова. Пошто су и други другови 
стигли почео је састанак. Микан Вулевић је предло-
жио дневни ред — прорада директиве о Устанку. 
Већ сама та на јава дневног реда изазвала је код 
нас одушевљење и наде у боље. Говорили су ево 
куцнуо је час. Посматрамо Андријевицу тамо је 
непријатељ а ето ми овог трена примамо се да 
на њега ударимо. Он је јачи, наоружан, он је оку-
патор. Има војно искуство, организовано командо-
вање, ми свега тога немамо. Али стицаћемо га кроз 
борбу. Овај дневни ред ми је остао дубоко у сје-
ћању. Такви тренуци се памте и остају трајно, а 
то је један од пресудних момената. У проради ди-
рективе стајало је следеће: Прије свега „Кому-
нистичка партија позива народ у свенародну борбу 
против непријатеља који је поробио нашу земљу". 
У тој борби имају мјесто сви родољуби, без об-
зира на политичко опредељење, вјерску припад-
ност итд. Друго борба се води против непријатеља 
до његовог уништења, за национално ослобођење 
и за помоћ братском Совјетском Савезу који је 
од непријатеља нападнут и против којега води бор-
бу славна Црвена армија итд. То су били епитети 
из оног жаргона. 

Што се тиче непријатеља и његових сарадника 
дословце је стајало овако: против непријатеља и 
његових сарадника мора се повести немилосрдна 
борба, јер је он дошао незван у нашу земљу и он 
је нашу земљу поробио. Према томе ми не можемо 
остати мирни докле год и једног непријатеља буде 
на тлу наше земље. Од прилике парафразиран је 
онај став из познатог прогласа ЦК КП Југославије 
тамо на завршетку тога прогласа. Карактеристичан 
је следећи став те директиве. Против непријатељ-
ских војника који су заробљени и рањени не сме-
ју се предузимати никакве мере недоличне пона-
шања једне ослободилачке војске. Рањеним војни-
цима се мора пружити лекарска и санитетска по-
моћ у границама наших могућности. Заробљене 
војнике такође прикупљати са њима коректно по-
ступати. Не дирати им људско достојанство, пру-
жити им потребну храну и проследити их са оба-
везном пратњом и обезбеђењем команди среза и 
среском комитету. Што се тиче заробљених црно-
кошуљаша према њима повести немилосрдну борбу. 
Кад је саопштавао ове одлуке о ставу према не-
пријатељској војсци секретар наше ћелије Микан 
Вулевић и Душан Машовић рекли су ми постајемо 
права регуларна војска. Даље су следили ставови 
у погледу организационих припрема Устанка. Ди-
ректива је гласила да ће сваки герилски одред 
напасти непријатеља на територији свога села. По 
тумачењу нашег секретара испод села, што је зна-
чило да ће Краљани напасти на своме терену, Сла-
тињани на свом, Забрђани на своме, а ми Треш-
њевци на своме. И уколико непријатељ крене од 
Андријевице у правцу Берана очигледно је да ће 
наићи на неколико заседа које му постављају ге-
рилски одреди који су оријентисани на овако за-
мишљеним правцима. Овај став директиве изазва-
ће касније недоумице, колебања, помало и трвења, 
чак и одгодити за један дан напад на Италијане. 
Даљи став директиве гласио је да треба да по-
зовемо народ и обавијестимо га о почетку устанка, 
да све оне који желе да се боре позовемо у борбу, 
да све оне који су не јаки и стари, дјецу да се 
склоне са територије нашега села и да се повуку 
у правцу планине Градишнице и Рујишта. Подје 
лили смо реон села на групе ради обавјештавања 



сваког домаћинства да сутра дижемо Устанак. И 
уједно да дођу на збор. Збор смо заказали у сре-
дишту села у Шљивама покојног Ђуре Марјанови-
ћа. Заказали смо га увече за око девет сати. Ту 
се скупило што је могло доћи и старијих и мла-
ђих и нас 25 припадника трешњевачког герилског 
одреда. Ту смо дефинитивно изабрали командира 
Светозара Стојановића, заменика командира Јована 
Вукичевића. Имали смо и двије десетине. Б р а ј а 
Вулевића смо послали да узме пушкомитраљез од 
Вула Вулевића „брно", то је онај пушкомитраљез 
којег је Р а ј и ч Стојаковић склонио испод Ж е љ е -
вице. На овом сеоском збору на јприје смо ми ко-
мунисти, (најстарији од нас био је по годинама 
Цуњо-Вулевић Милета), упознали са садржином ди-
ректива и позивом Комунистичке партије за борбу 
против окупатора. Упознали смо да ће одреди дру-
гих села да нападну непријатеља, што је било од 
великог знача ја за присутне учеснике збора да 
сазнају какав је став других села и да ми не оста-
немо усамљени и изоловани а село изложено при-
тиску непријатељских, паљевини и другим репре-
салијама. Ту су се нашли поред других учитељ 
Ђукан Вулевић, Шћепан Вулевић, Маријан Машо-
вић, Милорад Стојковић, Михаило Вукићевић, Ми-
хаило Јаковов Чукић. Нашао се од активних офи 
цира Милош Маријановић, ко ји ће касније бити 
четник, нашло се неколико резервних официра, 
Миливоје Чукић, Јован Стојановић који су били 
порезници, Милорад Чукић, Миладин Чукић, итд. 
било је и жена, и то је први пут да оне учествују 
на сеоским зборовима кад се решава о судбинским 
питањима а ово је почетак рата против окупатора. 
Мјесец прогријава кроз онај шљивик, постављају 
неки питања нарочито они који имају куће поред 
цесте а шта ће бити са нама, са нашим кућама, 
хоћемо ли бити запаљени. Одговори су да се ж р т -
ве морају подносити. Вјеровали смо да борба неће 
бити дугачка, такав је био став и в јера Партије 
па смо и ми то дијелили и то смо објашњавали. 
Углавном одлука је била да они што желе да уче-
етвују у борби, да се окупимо на Главици, а остали 
да се повуку у правцу планине. 

Борба је почела 

Истог дана под руководством командира (то је 
16. јули 1941. године), Светозара Стојановића на Ста-
ро Гувно да поставимо заседу непријатељу који 
долази од Андријевице. Положа ј и нама који 
нијесмо завршили војску изгледа прилично сум-
њив, увучен, али пошто су га одабрали командири 
као војни стручњаци ми можемо само да учинимо 
примједбе али не и измене. Наравно ми смо ко-
мунисти те примедбе и саопштили. Поставили смо 
горе на Главици Чукића стражара да осматра Ан-
дријевицу и кретање непријатеља од Андријевице 
а и од Берана пошто се комуникација може осма-
трати прилично на далеком простору. Осматрач 
јавља да се једна јака колона непријатеља можда 
јачине двије чете, осматрач је Милић Стојано-
вић, старији човјек, војник иекусан још из пр-
вог светског рата, да се та колона креће у правцу 
Трешњева од Андријевице, да има истурену 
претходницу и побочнице, да се побочнице крећу 
на 150 до 200 метара десно и лијево од главнине 
колоне. Значи, борба је негде почела и непријатељ 
већ не креће се тако безбједно нашом територијом 

и заузима распоред у маршу по свим борбеним 
правилима. Но пошто не пуца пушка ни одреда 
Слатинског, Саљевичког ни Забрдског, поставља се 
онда питање шта то треба да значи, јели дирек-
тива да сви нападамо истовремено, да ли је добро 
сватио партијску директиву секретар Микан Ву-
левић, наступају мала трвења. Цуњо му пријети али 
је важно да се брже извучемо из котла у који 
смо увучени и не будемо изложени непријатељу. 
Истог дана увече са правца Подгорица—Вјетерник 
—Матешево—Трешњевик стигла је једна колона 
непријатељске артиљерије, једна батерија која је 
имала шест топова. То нам ј авља ју наши прија-
тељи из Андријевице. Ми се повлачимо горе у 
правцу врха села. Поново партијски састанак одр-
жавамо. Микан потврђује тачност прењетих ди-
ректива, али пошто су Цуњо, Машо Маријановић 
и још неки инсистирали да се изврши провјера 
то одлучују да Цуњо иде у пратњи једног друга 
у Слатину код Милоша Јелића и Драшка Вукића 
да провјере тачност директиве. Донијели смо од-
луку да поново одржимо састанак са нашим сим-
патизерима, са сељацима. Са нама су били Ђукан 
Вулевић, Маријан Машовић, Милорад Стојковић, 
Светозар Стојановић, Јован Вукићевић. Расвит је 
зоре. Ми се одлучујемо да кренемо и да нам буде 
командир Машо Маријановић пошто је он уче-
ствовао у оном краткотрајном рату и има војно 
искуство. Маше предлаже да то буде Цуњо Ву-
левић и то је прихваћено. Јована Вукчевића смо 
позвали али његова ма јка рече: „макните се т а -
мо богабитине божије, немојте да ми дијете ува-
љујете у пропаст". Ми пођемо у правцу Црвеног 
Прла да заузмемо борбени положај . Док смо се 
ми кретали ка Црвеном Прлу упутила су се и дво-
ја италијанских запрежних кола и једним ко-
њем у правцу Берана. По неким то је било неко 
извиђачко одељење, по другим нека санитетска је-
диница, мада нисмо видјели никакву санитетску 
ознаку, кад смо их заробили. Они су рекли при-
ликом еаслушања да су они имали задатак да успо-
ставе везу са Беранама. Како су они маршевали 
после ликвидације ове групе Талијана у помоћ 
дошло је 7 Забрђана и 19 Трепчана. Добили смо 
поруку из села, поруку је носио Ра јко Томовић 
да се од Андријевице креће колона око 30 Ита-
лијана. Ми смо се горе раеподјелили за борбу. То 
су били од Трешњеваца Цуњо Вулевић, Велимир 
Марјановић, Владо Стојановић, Драшко Стојано-
вић, Михаило Чукић, Иван Будимир, Раић Стој-
ковић, Новица Стојановић, Душан Машовић, Ма-
ријан Марјановић. Маријан Марјановић и Душан 
Машовић добили задатак да се пребаце преко кру-
гова на супротну страну Дубоког потока у правцу 
куће Радована Вукићевића и да осматрају да не 
наиђе каква талијанска колона или јединица сч 
правца Берана и да нам не на јаше на леђа. Б л а ж о 
Чукић који се налазио ту близу као момчић код 
тора, имао је пушку и кад је видео да ми држимо 
положај дошао је и био је тринаести тог јутра. 
Ра јко Томовић је трчао за нама и кад се колона 
појавила на окуци код куће Радисава Вукићевића 
у правцу Црвеног Прла Р а ј к о је већ замицао горе 
ка нама ка положају. Талијани су га примјетили, 
видјели су да носи пушку и опаЛили су. У исти 
трен ми смо одговорили плотуном и пале су прве 
талијанске жртве. Они су убрзо побјегли у заклон 
позади куће Радисава Вукићевића, а ми смо по-
чели да се крећемо десно према Барицама и да-



ље ка Марковом потоку. Наставили смо борбу 
преко Барица онамо у правцу Кемеља и Марковог 
потока, бомбама које су бацили Цуњо и Владо 
Стојановић. Талијани су истјерани иза куће Ра-

дисава Вукићевића и трчали су у правцу Марко-
вог потока. Наиме, су приступали поједини сељаци, 
међу којима и Богдан Стојановић, којему је тога 
дана увече умро брат Драгић од инфаркта. Заро-
били смо једног, официра, једног подофицира 15 
војника, неки су касније поватани доље по по-
тоцима, оним испод Трешњева и Забрђа који су се 
разбјежали, било је 10 мртвих и седам осам рање-
них Талијана. Одмах је почело указивање помоћи 
Италијанима, и од наших другова код оних зароб-
љених Италијана којима смо то наредили да пру-
же својим друговима помоћ, у она кола смо их 
потрпали, и имали смо намјеру да их возимо за 
Андријевицу. Борба је настављена ка Андријевици 
Забрђани и Слатињани, оријентишу се у правцу 
Андријевице. Нама наређују да држимо положај на 
Црвеном Прлу и у правцу школе Трепачке, да за -
штитимо напад на Андријевицу од евентуалних по-
јачања са правца Берана. И заиста појачање и из-
видница је нека кренула, један мотоциклиста и 
неки са камионом и два-три војника у том камио-
ну. Тога мотоциклистус у напали, гађали и убили, 
Трепачки одред. 

Напад на Прлима смо почели око 4 или 4,30 
у јутру 17. јула. Борба са овим водом настављена 
је око 5 или 5 ипо сати. Мртви Талијани су скуп-
љени на поток Лукмански а послије су превезени, 
превезли су их заробљеници, ископана им је за-
једничка рака и сахрањени су испод Црвеног Прла, 
испод садашњег споменика. Рањени су превијени, 
стављени на кола и касније су транспортовани за 
Андријевицу. 

Да напоменем. Трепчана је било колико се ја 
с јећам 19, неки к а ж у 25, не могу одговорити мож-
да Милован Васовић који је ту био зна боље од 
мене. Они су дошли под командом Вула Иванови-
ћа, који је био командир њиховог одреда. Били су, 
сјећам се врло добро Вуле Ивановић, Михаило Ла-
лић, Данило Васовић, Данило Ивановић, Милован 
Васовић, Бањо Јочић. Он је био из Пећи избјегли-
ца, као члан Партије је дошао из Пећи и погинуо 
је на Пљевљима 1. децембра 1941. године. Тачан 
број и имена другова Милован Васовић, Ми-
хаило Лалић могу да кажу. И захваљујући на-
пору сва ова три одреда разбијено је и појачање, 
покушај непријатеља да изврши спасавање своје 
ситуације и да некако води борбу за даљим прила-
зима Андријевице. Јер он је процјенио да је и Ан-
дријевица угрожена. 

Увече 17. наш одред се прикупио на Кругови-
ма изнад Црвеног Прла, управо онамо где је прет-
ходно био наш борбени положај одакле смо и от-
почели борбу, дошли су многи људи, скоро све 
село се ту нашло, ко ји су чули за борбу, који су 
били у селу па се мало измакли и посматрали да 
виде шта ће бити, и сад се постављало питање шта 
даље. Било је оних што су нам замјерали шта 
смо отворили ватру, запалили народ. Тада је Ђу-
кан Вулевић рекао као сада се сјећам ријечи које су 
биле просто пророчанске — послије тих јадиков-
ки, напада итд. он је малко револтиран узео ријеч, 
повисио глас да би надмашио остале и к а ж е „Тре-
шњевци, Трешњевци, узмите се упамет. Доћи ће 
дан када ће се поносити Црвеним Прлом, када 

ће се грабити људи о његову славу. А данас неки 
од вас причају тако као што смо чули". То је 
веома значајно тог тренутка. Мислим да је то била 
и преломна тачка, јер је сад на дневном реду 
било да се изабере онај Одбор народноослободилач-
ки у ствари одбор власти! У та ј Одбор су ушли: 
Владо Чукић, Величко Стојановић, Миличко Стоја-
новић, Миладин Вулевић и Јоле Вулевић тако смо 
формирали народноослободилачки одбор. Њихов је 
задатак био да прикупљају храну за фронт, да 
организују мобилизацију омладине и војника, при-
купљање оружја и муниције, да организују страже 
и контролу да се непријатељ и његови шпијуни 
не крећу по селу, да врше суђење пошто је разби-
јена општина. 

Истог дана 18. донета је одлука да се подијели 
један дио оног жита из магацина народу и сеоској 
сиротињи и избјеглицама. То је брзо пребацивано 
камионом. То смо ми дијелили онде више бивше 
Трепче. Т а ј Требачки камион је послије кориштен 
и вукли смо с њим топове горе у правцу Колаши-
на, за напад на Колашин и на Беране. 

Један број Трешњеваца је учествовао 19. јула 
1941. године када је одржан збор, кад је изабран 
Срески одбор. 

Наша чета је 17. увече бројала преко 100 бора-
ца. Тада је изабран за командира чете Михаило 
Јаковов Чукић професор, као резервни официр, по-
годна личност. Сада та чета функционише по водо-
вима. Водови су из појединих племена. Командир 
једнога вода је Јован Стојановић, лице за везу 
једога вода је Јован Стојановић, лице за везу 
у чети био је Цуњо Вулевић, то је први комесар 
чете, лице за везу с народом. У таквом саставу 
ми смо пребачени Требачким камионом до Му-
рина, у састав батаљона који је формиран од 
стране среске команде и среског комитета. За ко-
манданта је одређен Андрија Весковић. Учествовали 
смо у борби на Ваганици. Послије су нас поново 
вратили на Мокру Гору кад је оно био продор 
непријатеља. Устаници су извршили познати ју -
риш на Мокрој Гори и сатерали непријатеља али 
смо имали и велике губитке. То је негде 23. или 
24. и 25. увече дошла је вијест да се припрема 
за 25. збор на Андријевицу. Једна група Слатиња-
на била се већ повукла са положаја јер нису били 
снабдевани са храном. Нама су доносили камио-
ном храну до Горње Ржанице, одатле су је пре-
носили ови Трешњевци. 

Устаници из Трепче, Трешњева, Ријеке Марсе-
нића, Шекулара, држали су се читаво вријеме 
јула и августа у борбама компактно, није било 
осипања. Петог и шестог августа почиње осипање. 
Најпре појединци траже од командира да их пусти 
да извуку породице, па онда неки оду и без пи-
тања. Из Трешњева задржало се око 70. Негде 
5. августа надлетали су италијански авиони. Вр-
шили су извиђања и гађали, пуцали су на поло-
ж а ј е вероватно више у намери застрашивања. До-
шла је директива из Андријевице о повлачењу. 
Добили смо наређење да: Цуњо, Вулевић, Душан 
Машовић, Бра јо Вулевић, Маријан Маријановић да 
иду у Краље код Ђура Мартиновића — претерају 
намирнице за герилце. Био је 8. август ујутру, 
расвит зоре, када су задњи товар узимали а Тали-
јани су били на оним окукама низ Трешњевик. 
Натоварено жито пребачено је у Градишницу и 
Руишта. Цакови пшенице, пиринча, шећера су 
требали да послуже као залиха за одред, и за 



срески комитет и среско руководство. Код нас је 
убрзо дошао Богдан Нововић, Радован Зоговић и 
Верица Весо Маслеша, онда су долазили и други 
чланови Комитета. Узели смо од Раките Вулевића 
који је био свештеник радиоапарат. Ракету смо при-
премали за члана Партије. Вера Зоговић је била 
стенограф и имала је задатак да стенографише ви-
јести, радио Москва и Радио Лондон. Почело је пр-
во издавање и редиговање вијести. На јприје смо би-
ли у Андрије Чукића стану у Прогону. Са нама је 
био Ђуро Лончаревић из Гусиња, Вуко и Цветко 
Турковић и Милош и Урош Ђудовић. На нашем те-
рену нашла се велика група људи. Код нас дола-
зио је Ђедо Војводић, Драшко Вукић, Милица 
Мушикић. Трешњевци су давали и обезбеђење и 
набављали храну: пасуљ, присмоку, хлеб итд. До-
били смо наређење да се пребацимо у Ћипровак, 
то је километар и по, два одатле и били смо у 
стану Милисава Стојановића. Ту смо били једно 
15 до 20 дана. Ту је Радован Зоговић почео да 
припрема лист „Слободу" са Веселином Маслешом. 

Радио вијести су на јприје носиле наслов само 
„Вијести". Извлачене су на шапилографу. Биле су 
куцане на два или три листа. Вађене су са обје 
стране, јер није имало довољно папира. 

Било нам је тешкоћа око напа јања радиопри-
јемника. Па смо онда преко неких шофера набав-
љ а д а аутомобилски акумулатор, онда преко Драга 
Лончаревића из Андријевице добављали смо ба-
терије. Однекуда су донијели Драшко Вукић и Ми-
лица неколико батерија, од којих су неке биле 
употребљаване а неке нису одговарале за та ј ра -
диоапарат. 

Веселин Маслеша није учествовао у партијском 
раду. Кад год смо ми држали партијске састанке 
Весо је био на стражи. К а д смо имали оне тео-
ријске састанке он је одржавао предавања, поли-
тичку анализу, економску анализу, неке војне ана-
лизе око тога шта се збива у СССР на Источном 
фронту итд. на Западном фронту. 

Када су били на Дебељаку кра јем августа на-
стала је идеја на предлог Радована и Веса Масле-
ше да се изда је лист „Слобода". 

Ријешено да се напише крупним словима напи-
ше Слобода. Мислим да је то цртао Весо Маслеша. 
Он је имао смисла за техничко цртање. Мислим 
да је он дао — написао први облик слова листа 
„Слобода". » 

О раду легализованих другова 

Кра јем 1942. године почиње повезивање легали-
зованих другова. Шире се вијести са којима се 
тада располагало. Договарали смо се на који начин 
спријечити четничку мобилизацију и одшиљање 
на Колашин, на који начин враћати повјерење 
наших људи у покрет и сачувати их за покрет. 
Чак и условимо да се неки принуђени да прив-
ремено ступе у такозвану четничку организацију. 
Ни један од ових другова из Трешњева и Трепче 
који припадају такозваној групи легализованих 
чланова Партије и партизана није ни једног тре-
нутка ни једног минута учествовао у непријатељ-
ским редовима. Сваки је од њих био спреман дз 
дадне главу. С друге стране јуна месеца 1942. го-
дине се успостављају прве везе са илегалцима. Так-
ва веза је успостављена прво са Бра јом-Бранисла-
вом Вулевићем у Баљу преко Даринке Даре Сто-

јановић. Та Дара ће послије дуго времена послије 
бити наш веома значајни и обавештајни пункг. 
Када је Радован Лекић успоставио везу са Бра јом 
овај је упознао Душана и Марка Машовића. Мар-
ко је био члан Партије, он је то звање задржао, 
и он није никаквих партијских еанкција. Марко, 
чим је сазнао за ову везу постарао се да је он 
преузме. И ту везу је он држао. Сада је он пре-
носио директиве. То је била јесен 1942. године. 
У исто вријеме по одлуци Окружног комитета до-
лази једна група са беранског терена на наш те-
рен. У Трешњеву смо формирали пункт односно 
неколико пунктова за склањање и за примање 
ових другова. Ту су били Вуко Тмушић, члан 
Окружног комитета, ту је био Радивоје Вукићевић, 
члан Окружног комитета, једанпут или двапут до-
лазио је Ђоко Недић као курир Окружног коми-
тета и опуномоћник Окружног комитета. Рекох 
да су често долазили на наш терен Радован Лекић 
и Ђедо Војводић. Скоро читав период 1942. године 
на 1943. није прошао а да неко од функционера 
из Среског или Окружног комитета није био на 
нашем терену. Ми смо прикупљали вијести о кре-
тању четника, о њиховом раду, о њиховим намје-
рама, о раду четничких командира чета у селу, 
прикупљали смо помоћ у одјећи, обући, рукавице, 
чарапе, кошуље за илегалце. Прикупљали смо по-
моћ у храни, житу, итд., Ширили смо летке и ви-
јести које је почео постепено да дотура срески ко-
митет. Почели смо да прорађујемо поједине ма-
теријале, директиве Покрајинског комитета које су 
излазиле у 1942. години почевши од марта. 

За Трешњево и Трепчу формирана тзв. пар-
тијска група у њој су били Марко и Душан Ма-
шовић и Миливоје Нововић. Душан је у априлу 
1943. пао, наиме ухапсили су га четници. Спро-
вели су га за Колашин а одатле интернирали за 
Бари у Италију. Остао је дакле Марко и Мили-
воје Нововић. Ми остали смо држани по страни 
од КПЈ . Одржавали смо састанке са нашим при-
јатељима и то са сваким појединачно. Истина у од-
ређеним размацима, веома бојажљиво, често не 
на јављујући да је то састанак, и обавештавали су 
га у врло опрезној форми о вијестима о којима 
смо сазнали путем веза са Срееким комитетом. Да-
ље смо читали литературу, почели смо чак и да 
користимо јавне наступе. Припремили смо „Сум-
њиво лице" и дали га у основној школи у Трепчи. 

Било је неколико породица које су биле лише-
не права на следовање. То су биле партизанске 
породице. Ипак све су те породице издржале и 
остале везане за покрет без обзира на тешкоће 
и кризе које су прошле у првом реду материјал-
не. Свака од оних породица је имала по 10 чла -
нова породице. 

У Трешњеву се нарочито истакао засеок Ра-
ковац Брдо. Ту су били наши пунктови. То је 
мало удаљено од цесте, ту смо најчешће смештали 
у кућама Вулевића ове другове о којима сам 
прије говорио, као и у кошаре Светозара Стоја-
новића. Ту смо чак смјестили и групу Сава Јокси-
мовића приликом једног бјекства кад је откриве-
на у Лубницама па се повлачила пред четничком 
потјером дуж Јеловице, Дебељака, Грбдишнице, док 
није дошла до испод Трешњевачке планине и ту 
су успоставили везу са Велимиром Маријановићем. 
Он је успио њих да смјести, Сава у штали Све-
тозара Стојановића, док су Радоња Голубовић и 
Ђуро Јоксимовић били један у кући на тавану код 



Шћепана Вулевића а други код Ракете Вулевића. 
Б а ш тог истог дана налазило се у Трешњеву још 
неколико другова илегалаца Радивоје Вукићевић, 
Ћоко Недић и Ђедо Војводић. Истина они нису 
знали док им није саопштено о групи Сава Јок -
симовића. Кад су четници покушали да врше пре-

трес Трешњева да би пронашли ову групу, парти-
зани су ангажовали командире четничких чета са 
Шћепаном Вулевићем и осталима да бране, да се 
не претреса село. Сачувани су илегалци. 

МИХАИЛО ЧУКИЂ. 
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СЈЕЖАЊЕ ПРЕЖИВЈЕЛОГ БОРЦА 

12. јула 1941. године на Рујиштима одржан је 
традиционални сабор, на коме је Вуле Ивановић 
прочитао проглас ЦК К П Ј о борби противу оку-
патора. Најмање хиљаду присутних клицало је 
К П Ј и борби, а потом се играло и пјевало до 
предвече. Већина мушкараца било је наоружано. 

Изнад села Трешњева у жољевичкој шуми, ме-
сто звано „Андријине рупе" тих дана су вршене 
вежбе у гађању. Од учесника сјећа се Ракета 
Микана Вулевића, Марка Машовића и Велимира 
Маријановића, Маша Маријановића, Михаила Чу-
кића, Душана Машовића, Воја и Б р а ј а Вулевића, 
Драшка Стојановића и Новице Стојановића и дру-
гих. 

Неколико дана пре устанка у Доловима испод 
Жељевице одржан је скуп омладине Забрђа и Тре-
шњева, на коме се говорило о нужности борбе про-
тиву окупатора. На том скупу читао је делове про-
гласа ЦК КПЈ. Од присутних сјећа се Бранка Дра-
говића, Воја Бакића, Микана Вулевића, Маша Ма-
ријановића, Велимира Маријановића и других. 

17. јули пред зору Ракета се налазио у катуну 
Каљавац — Рујишта, када су га пробудили Вели-
мир Маријановић и још један друг, мисли да је 
то био Марко Машовић. Рекли су ми да ће тог 
јутра бити напад на Италијане. Имао је право-
пружни аустријски карабин, спремио се и заједно 
са њима пошао у село. Збор Трешњеваца био је 
већ при кра ју и потом су пошли према Црвеним 
Прлима, где су изнад куће Радисава Вукићевића 
распоређени од стране Микана Вулевића. 

Добро се сјећа кратког окршаја у Малском По-
току, б јежања преосталих Италијана кроз лугове 
према Лиму и повика заробљених Италијана да 
баце оружје („Аћазо ЈисПеее!"). Сјећа се Ракета да 
су погинуле Италијане натоварили на заробљена 
италијанска кола и њихове сахране у Прлу на 
окуци Црвеног Прла. Потом су се учесници скупи-
ли на ливаду изнад Црвеног Прла, јер је борба за 
Андријевицу такође била завршена, а од Берана 
су се могле чути експлозије бацача и пушчана 
паљба. Увече су ту преноћили и читаву ноћ слу-
шали борбу за Беране. 

Ујутру су чули брујање мотора од Берана, те 
су помислили да италијанска моторизација хита у 
помоћ гарнизону у Андријевици. Међутим, то је тут-
њао камион са борцима из Трепче и Виницке. 
Сјећа се да је у камиону био Иван Васовић из 
Трепче и други. Њ и х неколико се укрцало у ка -
мион и пошли за Беране, где су били распоређени 
на ивицу Овсина. Када су дошле наше јединице 
су докрајчивале карабињере на улазу у град и већ 
су се водиле борбе у самом граду. Борци из Ан-
дријевице су служили као обезбеђење од евенту-
алног пробоја Италијана простором између града 
и Овсина. После једног сата запазили су да се 
борбе воде једино око зграде гимназије. Тада су им 
рекли да сви сиђу у град и посебну улицу код тзв. 

Гогине Чесме. Саопштили су им да се воде пре-
говори о предаји фашиста, али да морају бити буд-
ни на изненадни напад. 

Пред вече су фашисти капитулирали и пристиг-
ли из Андријевице су пошли камионом према Пла-
ву. Сјећ^ се Ракета да су два дана били на по-
ложа ју на некој ливади, на којој бјеше сијено 
покошено и да су наше јединице Плав тукле то-
повима, али са гранатама без упаљача. Одатле су 
пошли према планинама Мокрој и Сјекирици, где 
су остали неколико дана. Из тог времена сјећа се 
мајора Јанковића који је обишао наше положаје . 
Такође се сјећа да је наш топ тукао караулу на 
Чакору — такође гранатама, које не експлодирају. 

После слома устанка повука се Ракета са сво-
јим радио-апаратом на батерије у Градишницу у 
стану Спасоја Бакића. Ту се упознао са Богданом 
Нововићем и Вуксаном Цемовићем, са којима је 
било још неколико другова, али се не сећа који 
су били. 

После неколико дана Војо Бакић му је рекао 
да са радио-апаратом треба да иде у Ћипровак, 
где ће заједно са Радованом Зоговићем радити на 
издавању вијести. Не сјећа се с ким је отишао 
тамо, али зна да је тамо нашао: Радована, њего-
ву другарицу Вјеру, Мома Лончаревића и Олега. 
Радио су слушали сваког дана, а вијести умно-
жавали на гештетнеру и по куририма слали у села. 

У Ћипроваку су остали десетак дана. Сви који 
су ту били стално су патролирали околним брди-
ма и одржавали сталну везу са селима. Приликом 
једне такве патроле са Марком Машовићем сазнао 
је за групу бораца из беранског среза која се пред 
потером Италијана склонила испод Трешњевачке 
Рупе. Тамо су их нашли и одвели у катун К а -
љавац. Међу њима био је и Веселин Маслеша, ко-
ји се после два-три дана прикључио групи за из-
давање вијести. Међутим, група за издавање вије-
сти у саставу: Маслеша, Радован, Вјера и Ракета 
издвојила се и преселила у један стан на запад-
ним падинама Врање Главе, где су остали десетак 
дана, издва ја јући вијести. За време боравка у том 
стану, сјећа се Ракета посјетио их је Михаило 
Лалић. 

После извјесног времена група се преселила у 
тзв. Лазе, која се налазе на источној падини К а -
страјдола и Вешког Брда. 

Одмах после доласка Маслеша код групе поче-
ли су да вијести изда ју у виду „Информативног 
билтена". 

У Лазима су долазили многобројни другови из 
Трешњева, Забрђа, Трепче, Слатине, из Полимља, 
Плава, од којих се сјећа: Микана Вулевића, Б р а -
ја Вулевића, Марка и Душана Машовића, Воја Б а -
кића, Милована Васовића, Вула Ивановића, Маша 
Маријановића, Чеда и Драшка Вулевића, долазила 
су и његова браћа Александар и Вуле, као и м а ј -
ка Јела доносили храну, односили празан а вра-
ћали напуњен акумулатор, доносили батерије за 
радио, Александар је нпр. једном ишао за Ска-



дар да би набавио батерије, долазили су и у сусед-
ној колиби боравили још и Цветко Турковић, Вуко 
Турковић, Радош Џудовић, и други. 

Средином септембра група се преселила у Коњ-
ско, где је почело издавање листа „Слобода". О 
томе је Ракета писао посебно. 

Децембра 1941. године у кући Благоја Кастра-
товића у Трешњеву (Чоеча Глава) одржан је збор 
свих Трешњеваца у вези четничке организације. На 
том збору био је Михаило-Бег Чукић, Маријан и 
Марко Машовић, Шћепан и Лацо Вулевић, Ми-
лета и више других Чукића, Машо Маријановић, 
Цуњо Вулевић и други. Сјећа се да је донета јед-
ногласна одлука да нико из Трешњева не ступи 
у четничку организацију, иако су се за ово зала-
гали браћа Душан и Милован Чукићи. 

Тада је одлучено да се о ставу Тершњеваца 
обавесте Трепчани, Забрђани и Ријечани. Маријан 
Машовић, Милорад Стојковић и Ракета су били 
одређени да се ставом Трешњеваца упознају За -
брђани. 

Збор Забрђана одржан је у кући Душана Б а -
кића. Поред Забрђана збору је присуствовао и Ми-
лутин Јелић, ко ји је упорно саветовао да се при-
ступи четничкој организацији, јер партизани „убију 
једног италијанеког шогаља, а потом страда невино 
становништво". Такође је истицао да су партизани 
преко летка осудили његову издају и петоколона-
шку работу његових сарадника и да ће они сада 
„узети макар циганску пушку да би спасавали не 
само живот већ и образ". 

Сјећа се да се тада водио оштар дијалог између 
Воја Бакића и Душана Бакића с једне и Милутина 
Јелића с друге стране. Збор Забрђана међутим 
није донео никакву одлуку. 

Неколико дана касније позову Ракету на пара-
стос неком Јосифу Јелићу у Слатини (кућа му је 
испод Костреша). Међутим, тамо је нашао и Милу-
тина Јелића, са којим је одмах почео расправу 
у вези четничке организације. Он је тврдио да му 
је окупаторски гувернер Црне Горе Пирцио Б и -
роли рекао да ће Црну Гору претворити у прах и 
пепео, ако његове окупаторске снаге буду напад-
нуте. Такође је тврдио да народу и лимској доли-
ни на јвећа опасност прети од Бихора, Плава и 
Гусиња, а не од Италијана. На Ракетина супро-
стављања таквом схватању изјавио је да „ми ме-
римо различитим кантарима", на што му је уз-
вратио: „То је тачно, јер ви мерите старом ба-
ланџом, а ми прецизном вагом!". Настала је жесто-
ка свађа и Ракету су домаћини замолили да на-
пусти њихову кућу, што је он одмах и учинио. 

Кра јем децембра 1941. године дошао је за Ракету 
курир из штаба одреда, са којим је отишао у 
Крајишта , где се штаб налазио. Тамо је нашао: 
Бранка Делетића, Б а ј а Јојића, Спасоја Ђаковића, 
Милицу Мишикић, Вељка Мартиновића, Мирка 
Крџића, Милића Кељановића, Брацана Војводића, 
Тодора-Ђеда Војводића и др. Тамо је радио на 
слушању вијести преко радио-апарата, који је у ме-
ђувремену тамо донет из Коњска. 

У том периоду сјећа се још акције паљења згра-
да на врху Трешњевика, којом је руководио Саво 
Брковић. Акција је изведена фебруара 1942. годи-
не, по највећем мразу и великом снијегу. Зграде 
су запаљене, посечено је неколико телефонских 
стубова и жице скинуте, тако да је веза окупатора 
преко овог превоја била прекинута, а стационира-
ње милиције Ђока Рачића — онемогућено. 

Уочи покрета четничких снага од Иванграда 
према Колашину Б а ј о Јо јић је Ракети наложио 
да понесем писмо Милошу Јелићу о покрету пар-
тизанских снага према Трешњевику. За водича 
преко села Божића био му је одређен Марко Ву-
лић. Увече су ноћили у његовој кући у Божиће, 
а ујутру их његова другарица провела до Пеовца. 
Са брда изнад Андријевице видели су колоне чет-
ника, које се крећу према Трешњевику и уз вели-
ки ризик се пребацили преко пута у Присоју и 
Слатину. Заједно са Стевом Протићем пошли су 
кући Милоша Јелића. Један старац им је рекао 
да Милош то вече и јучер није долазио кући. Кас-
није су сазнали да је он са групом бораца из Сла-
тине, Забрђа, Трешњевица и Трепче пошао према 
Трешњевику, где се тог дана одиграла борба у којој 
су наше снаге биле разбијене и где је погинуо Ми-
лић Кељановић. 

Приликом одласка из Кра јишта за Слатину ње-
гов двоглед остао је код Бранка Делетића и он је 
касније са њим и — погинуо. 

Као што је познато, после борбе на Трешње-
вику и уласка четника у Колашин, у редовима 
бораца је наступила прилична дезоријентација и 
извесно осјећање — немоћи. Међутим, у Трешње-
ву су се ипак одржавале извесне везе. Ракета ни-
је био члан Партије, али је везе одржавао са Ми-
каном Вулевићем, Бра јом Вулевићем и Марком 
Машовићем, за које сам знао да су организовани 
чланови КП. Везе је одржавао и са Миладином 
Вулевићем, који је (сазнао сам) био искључен из 
КП због неких грешака. 

Упутство да сједи код породице и чека развој 
догађаја добио је од Марка Машовића који му је 
саопштио да „постоји директива да се легализује 
свако коме не пријети опасност". Међутим, тврди 
Ракета да му он ни једном ријеч ју није поменуо 
— предају, тј. пријављивање окупаторским или 
четничким властима, већ само мировање до даљег. 

Међутим, мира није било, како он к а ж е јер 
су његова браћа Александар и Вуле у Петанима 
пронашли пушкомитраљез, ко ји је тамо оставио 
Машо Маријановић. Они су пушкомитраљез донели 
у село те су га сакрили испод зденутог листа. Ка -
да се нешто касније Машо пријавио четничким 
властима, од њега су сазнали где је оставио пуш-
комитраљез, али пошто га нису нашли тамо, саз-
нали су чије је тамошње кромпириште, те су ухап-
сили и одвели у Краље његовог брата Александра. 
Пошто су имали још три сакривене пушке и два 
револвера, брат Александар је казао где се на-
лази пушкомитраљез, којега су они тамо и нашли, 
али за скривене пушке и револвере никада нису 
сазнали. 

На тражење Марка Машовића Ракета му је у 
присуству Душана Машовића, дао једну пушку 
много касније, а друге две и два револвера оста-
ла су за њега и другог брата Вула. 

Обзиром да није смио да се пријави италијан-
ским властима, лично је израдио у јаворовом дрве-
ту: округли печат, насловни штамбиљ и печат за 
потпис италијанске карабињерске станице у Ан-
дријевици. Помоћу ових печата урадио је своју 
легитимацију — веома успешно, али у Андрије-
вицу, или Беране, није смио поћи никада. Овај 
печат и штамбиљ у зиму 1942. године предао је 
Милораду-Мики Пиперу, који му је касније рекао 
да су за НОП били веома корисни. За ово зна 
Ђоко Недић. 



И поред различитог опредељења међу Трешњев-
цима није било заоштрености у односима, јер ф а к -
тички идејно опредељених четника било је веома 
мало. Од таквих зна: Милована, Душана и Марка 
Чукића, Милоша Маријановића и Љуба Вукићеви-
ћа. Уз њих је било доста — потркуша! Међутим, 
трешњевци нијесу ни на једном мјесту у селу др-
ж а л и страже и засједе, нити су имали неку ста-
билну четничку организацију, па чак нијесу имали 
ни више наоружаних припадника. Колико он зна 
трешњевци нијесу одлазили ни у „акције" у ве-
ћем броју, осим неколико поменутих. 

Захваљујући таквим односима у селу ни једна 
кућа није била запаљена, нико није био интерни-
ран, осуђен, или стријељан, осим што је Цуњо био 
— осуђен. 

Ракета прича да је например сасвим слободно 
разговарао о циљевима НОБ-е и четничком из-
дајству са Милорадом-Сивом Чукићем, са Милетом 
Чукићем, као и са Аврамом Чукићем и његовим 
братом Милом, а да му није пријетила опаеност 
(или је није осјећао!). 

Зима 1942. године. Пред четничком хајком Ми-
лорад Пипер, Ђоко Недић и Радоња Голубовић на-
пустили су своју базу на простору Лубница и пре-
ко Турије, Ру јишта и Градишнице сишли у Треш-
њево код Ракете на што има да захвале Шћепану 
Вулевићу. По њиховом трагу х а ј к а је дошла до 
изнад Трешњева и Забрђа, али у Трешњево чет-
ници нијесу извршили претрес, јер су рачунали 
да су се поменути другови склонили у Забрђу, 
обзиром да је Радоња Голубовић прије рата за -
брђане заступао у неком земљишном спору са 
трешњевицима. 

Међутим, због опасности од четничке акције Ра-
кета и пок. брат Вуле превели су поменуте дру-
гове преко Лима и сместили их у једну колибу 
тачно насупрот Ситне Луке. Уговорени сигнали 
били су: на прозору од њихове куће у Зујовим 
Њивама ако је истакнуто црвено платно — знак 
опасности, а када се појави бијели чаршав — опас -
ност је прошла. Ова опасност је прошла сутрадан, 
те су поменути другови провели дуже времена на 
тавану његове куће у Зујовим њивама. 

Од тада па до кра ј а његовог боравка у Васо-
јевиће (децембра 1944) са поменутим друговима везу 
није прекидао, а нарочито са Милорадом-Миком 
Пипером, јер су они у првој половини 1943. годи-
не долазили код њега неколико пута, а од сеп-
тембра 1943. године заједно су радили у СНО у 
Иванграду. 

Од септембра 1943. године па све до априла 1944. 
године није било већих непријатељских напада у 
правцу Берана и Андријевице, јер су наше једи-
нице веома чврсто држале своје положаје. 

Обзиром да је електрична централа била пору-
шена штаб Треће дивизије набавио је из Италије 
један агрегат за електричну струју, којом је освет-
љавао зграду у којој је био смештен штаб и пра-
тећа чета. 

Ракета је скоро свако вече одлазио у штаб ди-
визије, где је са командантом Савом Бурићем играо 
шах. Ту се срео и са Светозаром Глигорићем, који 
је био борац пратеће чете, са којим Саво није во-
лео да игра шах, због велике несразмере у знању 
ове вјештине. 

Саво му је иначе лично импоновао због своје 
изузетне скромности, широког образовања и префи-
њене интелигенције. Саво једини у штабу није но-

сио ознаке свога пуковничког чина, што није ни-
мало сметало да га познаје сваки борац. 

У вези с тим присуствовао је Ракета једној 
смијешној ситуацији. У фебруару 1944. године два 
авијатичара из групе, која је чекала транспорт за 
Италију, дођу у штаб дивизије. Он и Саво су раз-
говарали у дворишту штаба. Један од авијатичара 
им је пришао и питао где се налази командант 
дивизије. Саво је показао очима на Ника Јови-
ћевића, начелника штаба, ко ји је тог момента са 
ознакама чина потпуковника стојао на степеништу 
зграде. Међутим, Нико им је показао на Сава, 
што они нису поверовали, јер Саво није имао ни-
каквих ознака. Саво је прекинуо забуну, јер је 
наредио Нику да авијатичарима преда агрегат. 

Новембра 1943. године добијен је позив од Ма-
ријана Лекића, већника АВНОЈ-а да присуствује 
првом заседању Црногорске антифашистичке скуп-
штине народног ослобођења, у Колашину 17. новем-
бра. Тамо је пошао у друштву Војина Вулића и 
Љуба Лукића. 

На Скупштини (ЦАСНО) чули су реферат Ивана 
Милутиновића и присуствовали избору делегата за 
П-го заседање АВНОЈ-а у Ја јцу . На Скупштини је 
обновио познанство са Пеком Дапчевићем, са којим 
се знао са Цетиња. Тада је и први пут видео лик 
друга Тита на репродукцији портрета који је ура-
дио сликар Јакац. Сви учесници Скупштине при-
суствовали су евечаности на Брези у спомен стре-
љаним родољубима. На овој свечаности такође је 
говорио Иван Милутиновић. 

Април 1944. Четничко-немачка офанзива са свих 
страна. Повлачење под борбом. Саопштавају Ракети 
да се јави штабу корпуса у Колашину. Тамо су му 
саопштили да је одређен за једног од делегата на 
оснивачкој скупштини Црвеног крста Црне Горе 
који ће се одржати 29—30. априла у Моракову — 
Ж у п а Никшићка. Двадесетак њих пошло је према 
Морачи. У Ђурђевини су ноћили. Изненађен је про-
цветалим воћем у селу. Вечерали су скроба од коп-
рива, који су убрали у једној ливади. Преко 
Међуречја и Роваца одлазе пут Маганика. У Ве-
љем Дубоком их послужују водом и — орасима, 
а у врх Роваца јагњетином и ражаним хлебом. 
На Маганику страшна мећава, али се уз помоћ 
водича успјешно пробијају. 

У Моракову смо одржали оснивачку скупшти-
ну Црвеног крста и за председника изабрали Др 
Ника Миљанића. 

Уочи Првог маја на свим околним брдима го-
реле су ватре и чуле су се партизанске пјесме. 
Њемци из Никшића тукли су та брда топовима, а 
наши борци „отпоздрављали су" их — бацачима! 

Приликом повратка у Беране нашли су се у 
ватри контраофанзиве наших јединица. Четничке 
снаге које су надирале преко Лијеве Ријеке биле 
су потпуно потучене и у бјекству према Титограду. 
Андријевица је била већ ослобођена и борба се 
водила за сам град Беране. Седма омладинска и 
позадинска јединица жестоко су тукле четничке 
снаге у граду и минобацачком ватром тукле мост 
преко набујалог Лима, онемогућавајући четничким 
снагама да побјегну. А група бораца — аутомати-
чара на челу са Џеком Хоџићем била је посела 
неколико кућа поред самог моста и ефикасно уни-
штавали оне, ко ји су покушавали да побегну преко 
моста. Четницима из Црне Горе и из Србије (који 
су били дошли да помогну својој „браћи") били су 
принуђени да газе набујали Лим, али то ниједном 
није успело. Стотине четничких лешева избацивао 



је помамни Лим, као да је и он желео да им се 
освети на њихову издају! 

Са савезничким снагама у Италији у пролеће 
1944. године биле су већ успостављене сталне и до-
ста стабилне радио-везе и ваздушни транспорт. На 
аеродрому Овсине по налогу команде наших снага 
савезнички транспортни авиони доносили су хра-
ну, одећу, обућу, оружје и муницију, а односили 
наше рањенике. Тада је на територији Црне Горе 
код наших снага постојало три англо-америчке ми-
сије, које су служиле за везу између команди на-
ших снага и савезника. 

Савезнички авиони долетали су ноћу, оријенти-
шући се перма унапред утврђеној сигнализацији, 
која је једно време била помоћу наложених огње-
ва, а касније помоћу електричне сигнализације, ко-
ју је струјом напајао посебан агрегат. 

Једне вечери неколико авиона из савезничког 
конвоја већ бјеше слетео, истоварено и укрцано 
рањеницима. Истовар материјала из једног од ави-
она био је у току. У том моменту зачуо се звук 
њемачког авиона изнад аеродрома, те је електрична 
сигнализација одмах угашена. Мјесечине није било 
те је над аеродромом завладао мрак, што је ње -
мачког авијатичара приморало да рафале из свог 
митраљеза испали несумце. Међутим, савезнички 
авион који је био на еродрому био је ипак по-
гођен. те није могао да те ноћи полети. 

Сутрадан пре подне немачки авион је опет до-
летео поново гађа јући авион на кра ју аеродрома. 
Но пошто није имао запаљивих метака, одлетео је 
и кроз један сат поново долетео и запаљивим ме-
цима авион запалио. 

Пошто је електрична централа у Беранама била 
порушена у граду није било струје, осим у згра-
ди штаба дивизије и у згради гдје је била сме-
штена англо-америчка војна мисија (код болнице). 
Зато су били принуђени да вијеети са фронтова 
сазнају преко ове мисије, која је имала и радио-
-станицу и радио апарат. 

Једно вече био је Ракета на аеродрому и за јед-
но са другим друговима чекао долазак савезничких 
авиона. Приликом истовара приметио је три пакета 
који су му по омоту пали у очи у нади да су 
у питању радио-апарати. Отворио је један и ве-
сељу није било краја . Иако је на пакету писала 
адреса савезничке војне мисије. Он је на своју 
руку један од та три пакета, уз помоћ још једног 
борца, однео на Полицу и у једној од кућа Шће-
кића распаковао. Унутра је стварно био добар 
„Филипс" радио-апарат са 4 + 1 лампа и један на-
пуњен акумулатор. Лампе су биле посебно упа-
коване и он је сутрадан цео дан муку мучио да 
сваку поједину лампу постави на одговарајуће ме-
сто, што је било веома тешко, јер су лампе биле 
споља једнаке, а у конструкцији различите, а при-
ложено упутство на енглеском језику није разумео. 
Међутим, предвече је успео и у 18 часова чуо је 
радио Лондон, а увече и Москву и „Слободну Ју -
гославију". Вијести је прибележио и увече касно 
вратио је у Беране. Сутрадан је о стању на фрон-
товима обавијестио Панта Малишића, коме није 
смио да к а ж е шта је урадио. Та ј радио-апарат је 
служио читаве 1944. године! 

Почетак октобра 1944. године. Налазио се Ракета 
у селу Праћевцу (Горња Села) и тамо увече др-
жао говор окупљеним грађанима о циљевима и 
успесима НОП-а. У току разговора са мештанима 
села од Берана се зачула паљба из свих оруђа, 
тако да је изгледало да се воде тешке борбе на 
широком простору. Но убрзо се паљба стишала и 
сви су били у недоумици — шта се то збило, 

На повратку ка Беранама рано ујутру од једног 
сељака сазнао је да се ради о весељу наших бо-
раца за вест да су јединице Црвене Армије у сво-
јој офанзиви противу фашиста допрле до границе 
Југославије. 

Почетком децембра отпутовао је на Косово. 

БРАЈО ВУЛЕВИЋ. 

НЕМОЈ ПУШКУ ДА ОСРАМОТИШ 

Већ првих јулеких дана 1941. завршене су при-
преме за оружану борбу у Трешњеву. Пожртвовани 
рад комуниста и скојеваца показао је резултате: 
у народу је завладало расположење да се прихвати 
борба, а то се нарочито видјело код омладине, која 
је нестрпљиво очекивала позив на оружје. 

Дошао је на ј зад и та ј дан. Већ 15. јула ожив-
јели су катуни око Градишнице и Рујишта. Наишло 
је неколико другова који су ме позвали по имену. 
Међу њима сам препознао Бега и Душана Марја-
нова. Они су ме обавијестили да ће се одржати 
састанак на мјесту званом Рупе. 

Похитао сам у оближњи боровњак да ископам 
пушку, коју сам тамо сакрио. Примјетио ме је брат, 
па је међу нама настала распра, јер је он сма-
трао да пушка припада њему, као старијем и ис-
куснијем. Умијешала се и мајка, која је наговорила 
брата, па ми он препусти пушку, а узе пиштољ. 
Тако кренусмо на зборно мјесто. Уз пут смо при-
стигли још неколико другова. 

При пролазу преко Цијепаца свратио сам код 
оца да му се јавим. Пробудио сам га, он је мало 
поћутао, запалио дуван, а затим ми је рекао: „Не-
ка ти буде срећно, али пази, то што си објесио о 

раме (мислио је на пушку) није до данас нико твој 
осрамотио, немој ни ти, па како ти буде суђено"! 

Није било времена за опраштање, брзо сам изи-
шао и сустигао другове. 

На заказаном мјесту нашло се нас осам са пу-
шкама и 13 без оружја . Послије краћег договора, 
одлучисмо да сачекамо италијанске војнике код 
Малског Потока. 

Запосјели смо положај , свануло је, а убрзо 
се из Андријевице појавила повећа колона итали-
јанске пешадије. Нашли смо се у недоумици, јер 
нисмо очекивали тако велик број окупаторских вој-
ника. Ранијих дана, тим путем су обично ишле 
мање колоне. 

Било је врло ризично прихватити неравноправ-
ну борбу, јер ако би наш први напад пропао, то 
је могло да има врло тешке посљедице по даљи 
ток устанка. Са друге стране, опет да смо пропу-
стили колону, то би ишло у прилог сепаратистич-
ким елементима и колебљивцима., 

И поред свега договорили смо се да пропусти-
мо колону и сачекамо повољнију прилику за на-
пад. 

Б а ш у том тренутку чуло се неколико пуцњева: 
стари стрико Милић, који је касније сазнао за по-



зив на устанак, кренуо је да нам се придружи, 
али док је са пушком о рамену пролазио изнад 
Малског потока, примјетила га је побочна итали-
јанска патрола, која је на њега отворила ватру. 

Тако смо сазнали да колона има добро обез-
бјеђење, што нас је учврстило у већ донесеној од-
луци да одложимо напад. Повукли смо се до једне 
шумице испод куће Вулевића, гдје смо преданили 

За мјесто нашег боравка брзо се сазнало, па 
су почели да нам придолазе скојевци и омладина 
који су нам донијели нешто хране. 

Дан се одужио и у поподневним часовима по-
челе су да пристижу и „угледније личности" из 
села. Они су изражавали сумњу у исправност на-
ших намјера да ступимо у оружану борбу, гово-
рећи како је непријатељ врло јак, како ћемо су-
лудо изгинути, како треба сачекати и слично. 

Предвече су нас неки омладинци извјестили да 
се неке породице из села склањају у планине. Јед-
ва смо дочекали да се смркне. Одлучили смо да 
посједнемо положај на Црвеном Прлу. 

Наоружана осморица подијелила се на двије 
групе и свака је заузела по једну страну потока. 
Они који нису били наоружани, остали су мало 
даље, до исхода прве борбе, када је требало да 
се придруже и да узму оружје које бисмо отели 
од непријатеља. 

Борбеном групом командовао је друг Цуњо, јед-
ном страном засједе друг Машо, а другом друг Ве-
лимир. 

Пробдјели смо цијелу ноћ на положају. 
Већ је почело да се раздањује, када се од Ситне 

Луке појавила једна мања колона војника. Ве-
лимир је посумњао да би то могла бити само прет-
ходница једне веће колоне, али смо ипак одлучили 
да их нападнемо, „па ко шта понесе". На јзад се 
чело колоне појавило испод куће Радисава Ву-
кићевића. Било је 25 до 30 војника са двоја кола. 
Иако је однос снага био три до четири пута у 
корист непријатеља, ипак смо били у повољнијем 
положају, јер смо били у добрим заклонима, на 
нашој страни била је и предност изненађења, а 
морал је био какав се могао пожељети. 

Један од другова се нехотице помјерио, па је 
то скренуло пажњу официра на челу колоне. Он 
је застао и затражио од једног војника пушку, 

затим је испалио један хитац без нишањења. И 
ми смо отворили ватру. Италијани су полијегали 
око пута и почели да пуцају. Њихов пушкомитра-
љез се био добро заклонио и осуо рафале, али ви -
соко изнад нас. 

Пристигоше нам другови из друге засједе, поја-
часмо ватру, па непријатељски војници почеше да 
бјеже. 

Трчећи за њима, наиђох на једног војника, за -
вукао главу у жбуње као ној у пијесак. Уперих 
пушку у њега и викнух да се преда, он устаде, 
заплака се и пружи ми пушку, као да је једва 
чекао да је се отараси. Из другог жбуна појави 
се официр без оружја и потрча к нама вичући 
„фратели". Нијесмо знали шта хоће, али он нам 
показа прстом на руци слику жене и дјеце. 

Већ сам помислио да је борба завршена, када 
неко, мислим да је био Цуњо, командова да се вра-
тимо на своје мјесто. Везах за жбун коња кога тек 
што сам био заплијенио и пожурих на положај . 
Од Андријевице су се приближавали камиони. К а д 
стигоше до Ситне Луке, застадоше. Војници поска-
каше и почеше по групама да се приближавају 
Малском потоку. Али и нама пристигоше нове сна-
ге: Забрђани, Трепчани, Трешњевци — цијела чета. 

Митраљески рафали се прориједише и борба се 
брзо заврши. 

Избројасмо девет мртвих италијана, седам ра -
њених и 26 заробљених. Послије те прве побједе 
нијесмо имали одређене планове за даље задат-
ке. Неки рекоше да би требало да кренемо на 
Андријевицу, одакле су се такође чули пуцњн. 
Ипак, сложисмо се да и даље останемо на Црве-
ном Прлу, да бисмо одбили непријатеља који би 
можда могао да крене из Берана. 

Вешо и Душан помагали су рањеним Италија -
нима. Заробљеници су брзо ослобођени. 

Долазили су мјештани и честитали нам побједу. 
Међу њима је био и понеко од оних који су нас 
само мало раније одвраћали од борбе. 

Тако је почео устанак у долини Лима и тако 
су устаници задобили прву побједу над окупато-
ром 17. јула 1941, на Црвеном Прлу испод села 
Трешњева у Васојевићима. 

ВЛАДО СТОЈАНОВИЋ 

ОД ЦРВЕНОГ ПРЛА ДО ПЉЕВАЉА 

Априлска капитулација није затекла неспремну 
партијску организацију у селу Трешњеву. Још при-
је избијања рата организовани су зборови на ко» 
јима су комунисти упознавали народ са опасности-
ма од рата. Око комуниста се нарочито окупљала 
омладина, набављано је оружје и муниција, а ом-
ладинци су се обучавали у руковању пушкама. 

Послије одлуке Централног комитета К П Ј о ди-
зању устанка, у Срезу андријевичком је испаљена 
прва пушка 17. јула 1941. године, на Црвеним Пр-
лима против Италијана. 

Сјећам се да је ноћу, уочи тога дана, код мје-
ста зв. Рупа, био одржан већи скуп Трешњеваца. 
Поред комуниста и симпатизера, било је и других 
мјештана, међу којима и оних који су жељели да 
до устанка не дође. Плашили су се италијанских 
окупатора и њихове одмазде. Али комунисти су 
остали непоколебљиви. 

Убрзо су скуп напустили сви који су били про-
тив устанка. Остала је само група чланова Пар-
тије и симпатизера, међу којима су били и Ми-
лета-Цуњо Вулевић, Миладин Вулевић, Велимир 
Марјановић, Машо Марјановић, Микан Вулевић, Ду-
шан Машовић, Михајло Чукић, Владо Стојановић, 
Драшко Стојановић, Б л а ж о Чукић, Новица Сто-
јановић, Ра јко Стојановић, Раић Стојковић. 

Група се исте ноћи пребацила у засједу на Цр-
вена Прла. До јутра су заузели положа.ј и наору-
жани очекивали наилазак италијанских војника. 

Убрзо је наишла једна колона Италијана од Ан-
дријевице према селу Трешњеву. Када се колона 
приближила, осули смо ватру, а изненађени Ита-
лијани су брже-боље, пронашли заклоне и узвра-
тили пуцњаву. Поред Трешњеваца, у засједи са 
налазила и једна група Трепчана. 

Кренули смо у напад, а Италијани, не зна јући 
колике су наше снаге, разбјежали су се по куку-
рузима. У борби смо заробили неколико војника, 



док их је погинуло седам или осам. Наставили смо 
да преостале војнике гонимо према Андријевици. 

Док је борба трајала , из Андријевице је кре-
нуло појачање нападнутој колони, али га је јака 
ватра устаника приморала да се врати. 

Андријевица је тако била блокирана са свих 
страна, па су војници у гарнизону, иако добро на-
оружани и у бункерима, били приморани да се пре-
дају . Андријевица је ослобођена, непријатељски 
гарнизон разоружан и затворен у логор. Запли-
јењени су магацини оружја и опреме и знатна ко-
личина намирница. 

Партијско руководство среза одмах је завело ред 
у граду и организовало обезбјеђење. Заплијењено 
оружје је раздјељено па су образоване нове једи-
нице, руководство је ангажовало и официре бив-
ше југословенске војске, као вичне командовању. 

Неколико дана послије ослобођења Андријевице, 
водиле су се борбе на Чакору и планини Мокри. 
Убрзо је запријетела опасност да окупаторима стиг-
не појачање. Међу извјесним бројем устаника на-
стало је колебање. Сазнали смо да су веће оку-
паторске снаге кренуле према Андријевици из Пећи 
и од Подгорице. Донесена је одлука да се Андри-
јевица евакуише. Један дио намирница подијељен 
је народу, а остатак је пребачен у планине. Обра-
зован је герилски одред трешњевачких устаника 
који су се повукли у планину. Т а ј одред је каеније 
извео већи број акција против окупатора, рушени 
су путеви, разарани мостови, кидане телефонске 
линије, паљене општинске архиве . . . 

Пошто су поново окупирали Андријевицу, Ита-
лијани су основали милицију коју су сачињавали 

домаћи плаћеници. Окупатори су се нарочито све-
тили породицама устаника. 

У новембру 1941. припремао се напад на гарни-
зон у Плевљима. Од нас је затражен извјестан број 
добровољаца, који би учествовали у тој борби. Ј а -
вило се седам добровољаца. Милета-Цуњо Вуле-
вић, Велимир Марјановић, Бра јо Вулевић, Ми-
ха јло Чукић, Микан Вулевић и ја. Ушли смо 
у састав Комског одреда. Пљевља су напад-
нута 1. децембра. Али окупаторски гарнизон 
је спремно дочекао наш напад, јер је, и поред на-
ше бриге да све остане у тајности, сазнао шта се 
припрема. Пошто смо успјели да заузмемо двије 
трећине града, морали смо да се повучемо. Имали 
смо доста губитака, али непријатељски губици су 
били још већи. Послије повлачења сви смо се оку-
пили на унапријед одређеном зборном мјесту, на 
Полвином Пољу. 

Ту је одржан збор свих одреда и образован ба-
таљон који је одатле пошао у Рудо, гдје је осно-
вана Прва пролетерска бригада. Осталим парти-
занима речено је да се врате у своје јединице и 
да тамо наставе акције против италијанских оку-
патора. У међувремену, у Трешњеву су већ по -
челе да се образују и четничке организације, које 
је италијанска војска обилато потпомагала и нао-
ружавала , као савјезнике у борби против парти-
зана. 

Д РАШКО СТОЈАНОВИЋ 

Обрадио: 

ВУЛЕВИЋ БРАНИСЛАВ 



УЛОТИНА ЛУГЕ И КРУШЕВО 

Вјековима су плавски и гусињски бегови имали 
власт над долином Лима све до Лозне, испод самих 
Берана (данас Иванград), што значи и над изузетно 
лијепом и богатом котлином изворног дијела те 
ријеке, окруженом планинама Зелетином, Голешом 
Виситором, Сјекирицом и Пишевом. Том планинском 
удолином водили су важни путови турског царства, 
због благе климе проходни и зими, ту је било једно 
од стратегијских чворишта интереса скадарских 
паша, па су и због тога крај , кога данас називамо 
Полимљем1). Турци су га увијек својатали и љубо-
морно чували. 

Почетком 18. вијека, разгарањем борбе црногор-
ских племена против Турака, ускоци из Лијеве Ри-
јеке, а нешто касније и из Ровца и Братоножића, 
упадали су, углавном преко Коњуха, на територију 
Полимља. На погодним пропланцима би груписани у 
мање скупине подизали савардаке, или какве-такве 
брвнаре заснивали огњишта, почињали да обрађују 
по који дочић и чувају штогод стоке, све тек толико 
да се с породицом преживи. А како су бројчано ј а -
чали и чвршће се хватали за тло нове насеобине, 
тако су све чешће и ж е ш ћ е упадали у долину Лима 
нападали турске караване, а палили пандурице из 
којих је обезбијеђиван овај пут, отимали од отима-
ч а . . . А нападали су и западали и Турци, често 
палећи насеобине и пљачка јући дошљачку сироти-
њу, али је ова опет долазила и заснивала огњишта. 
И цијели вијек ће требати ускоцима да се у Полим-
љу укотве на подручју села Улотине. Луга, Грача-
нице и Машнице. Тако су ускочке заједнице из По-
лимља све више израстале у реалну снагу која 
пријети Порти да ће јој се овај дио царства отргнути 
испод власти и припојити малој али у много чему 
независној Црној Гори, чиме би одзвонило и бегова-
њу низ долину Лима. Та ж е љ а коју Полимљани не 
само што нијесу крили, већ су се за њу истрајно 
борили, оствариће им се кроз битке вођене од 1856. 
до 1863. године. У току тих осам година борби, уста-
ници су, предвођени највиђенијим племеницима, 
успјели да по Полимљу разруше турске пандурице 
и ликвидирају турску власт. Тако су се Полимљани, 
по одредбама Берлинског конгреса прикључили 
Црној Гори 1878. године. 

Својим ослобођењем прихватили су и спровели 
друштвено уређење ондашње Црне Горе, везујући 
своју судбину за судбину те независне државице, 
обезбијеђујући својим дјелима себи мјесто у њеној 
богатој историји, остајући родољуби и слободари. О 
томе свједочи и појединост с почетка овог вијека : 
када је књаз Никола дозволио парламентарни живот 
и када су опроведени први и једини избори у Црној 
Гори оног времена — Полимљани су без изузетка, 
гласали за странку „Клубаша". Такав став Полим-
љана се, прије свега, заснивао на њиховој искреној 
ж е љ и да уједињењем Црне Горе са Србијом и за 
ослобођење других југословенских народа испод 
окупаторског јарма. Овдје треба имати у виду и то 

' ) П о д п о ј м о м П о л и м љ е п о д р а з у м и ј е в а с е т е р и т о р и ј а 
б и в ш е п о л и м с к е о п ш т и н е , к о ј а ј е о б у х в а т и л а с е л а : У л о -
т и н у , Л у г е , Г р а ч а н и ц у , М а ш н и ц у , П е п и ћ е и М у р и н о . 

да су Полимљани у својој борби за опстанак на овом 
тлу, од почетка и непрекидно одржавали везе са 
Србима на Косову, нарочито преко калуђера Пећке 
патријаршије и манастира Дечана. Тим путем преко 
Чакора, у равну и богату Метохију, пошли су и 
први пионири науке и културе из Полимља, међу 
којима су били и полимски ђаци учитељско бого-
словске школе у Призрену: Милија-Микосав Ћ у л а -
фић, Светозар Шошкић, Зари ја Ћ у л а ф и ћ и Ново 
Вуканић. Почетком овог вијека у Србију долази зна-
тан број полимске дјеце, кој а ће се под веома т е ш -
ким условима школовати и у бившој Југославији 
представљати прве високе и релативно бројне инте-
лектуалце Полимља. Један од њих је био правник 
Милован Крџић2) ко ји је први носилац социјали-
стичке мисли у овом крају . Долазећи овамо љети 
на одмор, овај напредни адвокат причао је о Марксу 
и социјализму о Лењину и земљи Совјета, о бунама 
и револуцијама, итд. чиме је посијао сјеме револу-
ционарног покрета у Полимљу. 

Добродошлица социјалистичкој литератури 

Ипак, у Полимљу до 1931. године не само што 
није било никаквог организованог покрета већ ни 
колико-толико међусобно повезаних његових симпа-
тизера. У ствари, тек тада се овдје по јављује по који 
симпатизер социјалистичке мисли, истина са ниском 
класном свијешћу, што је и схватљиво као научној 
теорији и животној пракси међу ове људе нешто 
смишљеније уносио је несвршени матурант Гојко 
Ђорђевић из Мурина. Његов утицај, и нарочито, 
утицај Светозара Поповића на знатан број полим-
ских омладинаца, био је неоспорно велик и пресу-
дан за њихово политичко опредјељење и укључива-
ње у борбу К П Ј и радничке класе за социјално и 
национално ослобођење. Т и у т и ц а ј и овдје, из почетка. 
због објективних околности, нијесу могли бити спро-
вођени кроз облике интензивног политичког рада, 
али су ширени путем многобројних облика народног 
окупљања: сабора у летњих дана, слава и празнич-
них весеља те сједника који су овдје чести и масов-
ни, нарочито за дугих и пустих ноћи. На тим скупо-
вима до ушију Полимљана стизала су прва сазнања 
о резултатима и правцима вођења борбе за један 
праведнији свијет у њиховим главама зажив јеле су 
прве клице припадности све много бројнијем племе-
ну револуционара. А добра страна таквог почетка 
и гаранција извјесног успјеха била је у томе што 
власт не само да није могла одмах да уочи тако 
,„разоран" рад, већ ни да га ефикасно спријечи. 

Интересовање омладине Полимља за социјали-
стичку мисао подстицано је нарочито преко полим-
ских ђака, ко ји су учили гимназију у Беранама. 
Преко њих је Светозар Поповић слао Манојлу Вла-
ховићу у Улотини и прве примјерке социјалистичке 

! ) Н о с и л а ц „ С п о м е н и ц е 1941". 



Ш О Ш К И Ћ Љ . Р А Д О И Ц А , м а ј о р Ш О Ш К И Ћ . Љ У Б О , в и ј е ћ н и к З А В Н О Ш О Ш К И Ћ Љ . В И Д О , г е н е р а л м а ј о р 

и марксистичке литературе коза је овдзе стигла. 
Б и л а су то опширна штива о овдје непознатим дога-
ђа јима и дозлабога тешког садржаја за онога ко 
нема веће школе: о Париској комуни, о револуцији 
и контрареволуцији у Њемачкој , о класним борба-
ма у Француској од 1848. до 1885. затим Марксов 
„Комунистички манифест", Енгелсови „Поријекло 
породице, приватне својине и државе" „Развитак 
социјализма од утопије до науке", Развитак друштва" 
од једног од вођа К П Ј Филипа Филиповића, 
„Ерфуртски програм" од Карла Кауцког и друго. 

Та литература је будућим војницима револуцио-
нарног покрета родом из Улотине и других полимских 
села давана с повјерењем и с препоруком да је про-
читају и дају другом. Показало се да су неки доста 
брзо схватали прочитано и могли да дискутују о 
положају основних друштвених класа, односно по-
јединаца у капиталистичком друштву. То су, углав-
ном били омладинци, прије свега ђаци, али и оне 
бистре младе главе које су се, због немаштине, мо-
рале манути књиге и латити се рала и мотике. Теш-
коће су биле и у том што је ту по броју иначе 
оскудну литературу, требало читати и враћати брзо, 
ј ер су то били примјерци који су читани на терито-
р и ј и цијела два среза. Осим тога, књиге су се морале 
чувати да не падну у руке полицији. До напредне 
литературе омладина Полимља је долазила и посу-
ђивањем од Гојка Ђорђевића, који је једини у овом 
к р а ј у имао већу библиотеку и у њој, као посебну 
вредност, комплете часописа „Пламен", „Нова ре-
публика" „Нова Европа", итд. Ти часописи су осим 
корисних теоретских знања, пружали доста инфор-
мација о приликама у Југославији и свијету. То је 
читано нарочито зими, када би везе с Подгорицом и 
Косметом, што због великих снијегова, што због 
иначе неразвијеног саобраћаја, биле прекинуте, од-
носно прекидане. 

Првоборци напредне мисли у Полимљу 

У Улотини са засеоком Крушевом, као једном од 
најпрогресивнијих мјеста Андријевичког среза, већ 

у периоду од 1933. до 1935. године појавили су се 
многи симпатизери револуционарног покрета, међу 
којима су били: Видо Шошкић, Милорад, Васо, Да-
ница, Миладин, Богић и Миливоје Ћулафићи, Маној-
ло Богић и Милорад Влаховићи и други. Управо због 
тога што су били првоборци револуционарних идеја 
у Полимљу, и што су најнепосредније били везани 
за групу из Улотине, треба и овдје поменути бар 
којег од тих напредних младих људи и из других 
мјеста: Б л а ж а Радуновић и Влада Мирковића из 
Грачанице; Војина и Михаила Вукићевића, Милету-
-Цуња и Миладина Вулевића и Велимира Маријано-
вића из Трешњева: Вука Васовића из Трепче, Да-
нила и Михаила Тодорова Бакића из Забрђа: Ј акшу 
Драговића из Ђулића; Данила и Радована Лекића 
из Краља; Богдана Бабовића из Коњуха. Нешто ка-
сније тим омладинцима се придружују Радоје Зого-
вић и Милија Милачић из Пепића, Ђорђије Шошкић 
из Улотине, Милован Симоновић и Војо Кнежевић, 
а затим Леко Кнежевић, Бранко Бошковић, Радош 
Симоновић и Милан Вучетић из Велике и Милован 
Љутић из Плава. Сви су они били повезани са гру-
пом симпатизера из села Улотине као и са Гојком 
Ђорђијевићем из Мурине. 

Ти млади људи, читајући и учећи од других, 
мање с јасним представама, а више с невиђеним 
одушевљењем, почели су, углавном преко разних 
скупова, да утичу на политичко опредјељење дру-
гих. Иако доста неуко није покретао, чиме се дошло 
до сукоба с представницима свега бившег, конзер-
вативног и реакционарног. Насупрот напредним 
омладинцима нашли су се локални „ауторитети" 
старе вође и партијски кортеши многих грађанских 
странака, који су до тада водили главну ријеч у 
свим јавним пословима. Настао је период борбе за 
дословно отимање једног по једног младог Полимца 
од утицаја режимлија , конзервативних и запарло-
жених чиновника имућнијих сељака из „угледних" 
породица, који су махом имали психологију кулака. 

За илустрацију може послужити и примјер да је 
режим, некако почетком 1934 покушао да у Улотини 
оснује секцију „Сокола" како би и овдје могао што 
ефикасније да врши свој политички утицај на омла-
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дину односно да омладину отргне испод све снаж-
нијег утицаја „црвених". Иницијатива о „ширењу 
крила" „Сокола" и рад Улотином потекла је од пред-
ставника „душебрижника" за будућност омладине 
из Андријевице. Чак су пред мјештанима ђаци из 
Андријевице, атрактивно одјевени и добро ув јежба-
ни извели програм који је, заиста остављао дубок 
утисак на око. Уз то у пропагирању идеје да и Уло-
тина има „Сокола" ишло се дотле да се, у недостатку 
ваљанијих и ув јерљивијих потегао и неприхватљив 
аргуменат: „Ако тако ради културна сусједна Ита-
ли ја морамо и ми"! Омладином Италије Мусолини је 
тада манипулисао како је хтјео, изводећи и параде 
које су задивљавале неупућене, али и пактирао 
Хитлером и свијету припремао покољ гурајући 
испред себе управо ту омладину. С том иницијативом 
режим није успио, понајприје јер је претежна ве-
ћина омладине била на страни групе напредних 
младих људи који су одлучно били против проре-
жимског „Сокола". 

Економска ситуација у Улотини тог времена је, 
као и другдје у Полимљу, била врло тешка. Макси-
мално размакнути краци „маказа" између цијена 
сељачких и индустријских производа, као и заду-
живање сељака „догуше" код Аграрне банке, допри-
носили су осиромашивању села и сељака. То је било 
вријеме када се 80 одсто житеља Краљевине бавило 
искључиво земљорадњом а у овом њеном дијелу — 
готово без изузетка. Код већине тих људи тлачених 
и израбљиваних на све могуће начине, и то од памти-
вијека било је доста невјерице у те приче групе мла-
дих људи који су хт јели да „свијет окрену нагла-
вачке". Њ и х је нарочито послије више од деценије 
дуге владавине диктатуре (још од „Обзнане"), тешко 
било убиједити у то да се нешто битније може ми-
јењати у односима на селу, па су појединци, неријет-
ко и без зле намјере, те приче и почетне акције сво-
јих младих мјештана који су хт јели и жељели нешто 
ново, праведније, боље — упоређивали са „исправ-
љањем криве Дрине". Неки старији „угледници" 
људи којима се ниједна ријеч о братству у селу 
одавна није смјела оповрћи називали су те „дрске" 
младиће — безбрижницима, бошибозуцима, нерадни-

цима, протухама итд. — који проповиједају исхрану 
на једном казану, једнакост у немаштини, у празној 
кући. Народ је све то пажљиво слушао, али мислио 
своју: ипак су ти младићи јавно говорили шта мисле 
— брк у брк, што се овдје одувијек цијенило, а и 
одлучно су се супротстављали неким чија је ријеч, 
иако све ређе права и правична, дуго била и прва и 
последња, па је и њихове многима било преко гла-
ве. Уз то учестале корупције у политичким и при-
вредним врховима Краљевине, давале су за право 
омладинцима који су управо то и осуђивали, а што 
бистром уму народа не само да није измицало, већ 
га је и окретало против таквог режима и отварало 
нове могућности за политички рад. 

Обиљежавање Марксове годишњице 
у Шеремету 

Сав та ј политички рад, међутим био је на нивоу 
опште пропаганде социјалистичких идеја, без непо-
средне везе са организацијама, с практичним акци-
јама организованог радничког покрета. Био је то 
готово у свему спонтани развитак, добар полетак, 
срећом и неоптерећен социјалдемократским или ре-
формистичким гледањима и склоностима за скре-
тање у „десно" или „лијево". Један од првих прак-
тичних, истина спољно-политичких момената који 
су овим борбеним младим људима већ на почетку 
значајно помогли, био је Хитлеров ла јпцишки процес 
комунисти Георги Димитрову. Та ј догађај, у Улоти-
ни нашироко препоручиван знатно је допринео да 
многи на вријеме назру праву природу и опасност 
од фашизма. Примјер херојског држања Димитрова 
пред фашистима био је велики морални подстицај 
за сваког антифашисту, за сваког напредног човјека. 
Овдје ће се годинама чувати и читати, обично ноћу 
уз пламичак луча или чкиљаве „ћоралице" исјечци 
из „Политике", која је о том догађају доста објек-
тивно писала. Но тако јавни велики и мобилизатор-
ски, актуелни догођаји онда су још били ријетки па 
су, управо у недостатку актуелнијих, искоришћава-
ни догађаји из историје социјалистичког покрета. 
Тако је у марту 1933. године некако непосредно по-
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слије процеса Димитрову, у Улотини приређена све-
чаност поводом 50-годишн,ице смрти Карла Маркса. 
Тој манифестацији је због забране сваког масовнијег 
окупљања и опасности од хапшења присуствовало 
само неколико другова: Гојко Ђорђијевић Милорад 
Ћулафић , Манојло Влаховић, Видо Шошкић, Мила-
дин Ћулафић , Милорад Влаховић и Васо Ћулафић. 
Састанак је одржан у шуми на лијевој страни Ша-
ренета, код старе низамске куле. О животном путу 
и револуционарном дјелу Карла Маркса и његовом 
пресудном утицају на међународни раднички покрет 
говорио је Манојло Влаховић, послије чега се раз-
вила дискусија. 

У Улотини су, чак и доста брзо иако далеко од 
радничких центара и организованог утицаја Пар-
тије, израсли борци спремни да се за почетак, макар 
и оштром рјечју, и неслагањем с режимом, и з р а ж а -
ва ју јавно и све гласније. Ти млади људи су брзо 
схватили и учили од других. Тако су израстали дру-
геви који су, послије краће припреме, могли да 
одрже и озбиљније предавање из комунистичко-
-лењинског учења. Тако је улотска омладина једног 
љетњег дана слушала и доста неуобичајено и звучно 
предавање свог мјештанина, уосталом опширно и 
доста аргументовно — о схватањима њемачких соци-
јалдемократа и италијанских социјалиста. Говорило 
се о Карлу Кауцком, Енрику Фермију, Антонију 
Лабриоре и другим представницима радничког по-
крета. То је истина била „гола" теорија, а о сиро-
маштву праксе, али и богатству жеља и одлучности 
да се са другим мијења свијет говори и појединост 
доживљена једног љетњег дана у кући студента Га-
врила Шошкића у Шаремету. Код њега су једног 
предвечерја дошли Гојко Ђорђијевић и његов гост 
из Србије који се групи улотских симпатизера Пар-
тије представио као Антолије Миндеровић. Овамо у 
долину Лима, онда „богу за леђима", стигао је, како 
се шапатом преносило, да организује Гојково преба-
цивање — у Совјетски Савез. Било како било, око 
њега се окупила група напредних омладинаца, међу 
којима је био и Ђорђије И. Шошкић. У складу с про-
летерским назорима, како су они замишљани одавде 
— мало се пило, а много маштало и веселило. У јед-
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ном тренутку Антолије је запјевао: Интернациона-
лу! Сви присутни момци из Улотине су, као по ко-
манди устали и прихватили пјесму, већ како је ко 
знао и умио, али од срца. То је за њих био велики 
тренутак и прилика за одушку, тим прије јер. их је 
гост упућивао на нека питања која су себи онако 
у осами и замишљени над књигама стално постав-
љали али одговоре сами још нијесу могли да назру. 

Оснивање прве књижнице 

Уколико се број симпатизера Партије повећавао 
утолико је расла и потреба за марксистичком лите-
ратуром и напредном белетристиком. А до тога је 
било тешко доћи — и због строге цензуре и, још 
више, због оскудице у материјалним средствима. 
Тада су напредни улотски омладинци дошли на 
идеју да оснују књижницу која би им пружила мо-
гућност да се чешће састају и лакше растурају и 
такву литературу. Разматрали су могућност да осну-
ју двије књижнице — илегалну и легалну, прва — 
у кући Васа Ћулафића а друга у школи на Крушеву. 
Намјера им је била да о јача ју илегалну књижницу 
и искључе сваку врсту режимске контроле над њом. 
Ипак ж е љ а је била једно и живот друго — основана 
је само легална књижница. За њено оснивање ваљало 
је прихватити дозволу режима, а режим је наро-
чито био заинтересован за састав њене управе. Омла-
динци су за то, поред учитеља Милије (Микосава) 
Ћулафића и Нова Вуканића, ангажовали и пензио-
нера Грубељу Лабана, а предложени су и неки од 
њих. Правила књижнице и имена чланова управе су 
предати властима на одобрење, а омладинци су се, у 
међувремену обратили свим интелектуалцима из 
Полимља — да шаљу прилоге у новцу и књигама. 
Међу првима се одазвао учитељ Радојица Мијовић 
из Грачанице који је приложио већи број књига 
иностраног поријекла. За почетак је купљено око 
400 књига што се сматрало успјехом. Мада никада 
нијесу добили одобрење — основали су књижницу, са 
учитељем Милијом (Микосав) Ћулафићем на челу. 
За прикупљени новац куповане су књиге социјали-
стичког садржаја , које су одиграле велику улогу у 
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подизању политичке свијести омладине и уопште 
Полимља. Кшиге су у почетку биле смјештене у 
кући Вукмана Влаховића, а касније код Милорада 
Ћулафића , гдје су, у устанку изгорјеле. 

Усвајање порука Коминтерне 

Године 1933. Манојло Влаховић разговарао је с 
комунистима из Берана Николом Лабовићем и Љу-
бом Царичићем и изнио мишљеше да у мјестима од 
Улотине до Мурина има више зрелих другова који 
су достигли такав степен политичке свијести да би 
се могло говорити о шиховом организованом раду, за 
што је добио шихову подршку. Послије тога су се 
Манојло Влаховић, Видо Шошкић и Гојко Ђорђије-
вић састали и разговарали о даљем раду. Договорили 
су се и о томе ко од њих и с ким од симпатизера и 
поштених људи треба да разговара и шта и како им 
У будуће ваља читати. То с теоријским уздизањем 
ишло је доста споро јер се тешко добијала илегална 
литература. Иако је почетком 1935. године добијен 
само по један број партијског органа „Пролетер" и 
теоријског часописа „Класна борба" те понека пар-
тијска публикација, као што је, на примјер била 
брошура „Ратна опасност и задаци комуниста" од 
француског комунистичког првака Марсела Кашена. 

Један од првих револуционарних догађаја који 
је подстакао борбено расположење напредних мла-
дих људи из Улотине и Луга био је раднички уста-
нак у Бечу 1934. године. Дуго је говорено о истакну-
тим првоборцима и жртвама тог покушаја отпора 
фашизму — Мађару Коломану Валишу и бечком 
раднику Минихрајтеру — јунацима чија су имена 
овдје тешко изговарана и срицана као нека заго-
нетка. Али о њиховом дјелу читало се из брошура 
аустријског социјалдемократског писца Ота Бауера 
и совјетског књижевника Иље Еренбурга. Схва-
ћено је да је устанак био примјер отпора фашизму, 
што је било довољно да буде поздрављен и из дале-
ког Полимља. 

За све комунисте и прогресивне масе свијета 
уопште, па тиме и за напредну омладину Улотине и 
Луга, велики значај имао је Седми конгрес Кому-

нистичке интернационале3) ко ји је у љето 1935. год! 
не поручио комунистима и свим напредним људим* 
свијета да је фашизам највећа опасност за про-
гресивно човјечанство, Конгрес је позвао комуни-
стичке партије свих земаља да одмах и одлучно 
поведу акције за окупљање свих антифашиста у 
Народни фонт. На то ће К П Ј одмах предузети мјере 
да та ј позив Конгреса и његово образложење, а 
прије свега реферат секретара Коминтерне Г. Ди-
митрова, дође до свих партијских организација 
С Б И Х комуниста. Одмах се прионуло на посао. У 
Црној Гори је, послије Сплитског пленума ЦК КПЈ, 
основан Црногорски народни фронт слободе који је 
представљао чврст савез комуниста и свих опози-
ционих снага режима. 

Нешто материјала с Конгреса одржаног у дале-
кој Мосви стигло је и у Улотину и Луге. На проши-
реном састанку групе симпатизера Партије из Уло-
тине и Луга говорило се о значају тог догађаја и о 
основним порукама главног референта Димитрова.4) 
Реферат Димитрова с Конгреса добијен је нешто 
касније и прорада његовог садржаја у великој је 
мјери утицала на проширење политичког хоризонта 
и самим тим на сналажење у пракси ових младих 
људи. Од тада се и прешло с теоријског рада на 
неке облике практичног дјеловања. 

Тада је Партија учинила крупан корак у изда-
вању марксистичке литературе, у ком погледу је, 
гледајући из Улотине, Загреб предњачио. Јер оданде 
су почели, осим „Литературе" и „Културе" да стижу 
„Дијалектички материјализам" од Талхајмера, и 
многа друга издања „Научне библиотеке", међу ко-
јима и Енгелсов „Анти-Диринг", с веома корисним 

3 ) О д р ж а н ј е о д 25. ј у л а д о 20. а в г у е т а 1935. г о д и н е у 
М о с к в и . П р и с у т н е с у б и л е д е л е г а ц и ј е 6 5 к о м у н и с т и ч к и х 
п а р т и ј а с в и ј е т а . Ј у г о с л о в е н с к а д е л е г а ц и ј а б и л а ј е с а с т а в -
љ е н а о д 7 р у к о в о д и о ц а м е ђ у к о ј и м а ј е б и о и ч л а н П о л и т -
б и р о а Ц К К П Ј Ј о с и п Б р о з ( п р и м . р е д . ) . 

4 ) Д и м и т р о в ј е у П о л и м љ у б и о т о л и к о о м и љ е н з б о г 
њ е г о в о г а н т и ф а ш и с т и ч к о г с т а в а и х р а б р о с т и с к о ј о м ј е 
б р а н и о с в о ј а к о м у н и с т и ч к а у б ј е ђ е њ а , д а с е о њ е м у и г л а с -
н о п ј е в а л о : „ Д и м и т р о в е с а б љ о б р и т к а — п о б ј е д н и ч е с в и ј у 
б и т к а . . . " 
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Ради обједишавања рада Партије и спровођења за-
датака на подручју не само полимске већ и општина 
Велике Плава, Војног Села и Гусиња, формиран је 
биро ћелије. 

Први актив СКОЈ-а у Полимљу 

Доласком друга Тита на чело руководства К П Ј 
почео је убрзан процес оздрављења и сређивања 
Партије а уз то и оживљавања рада СКОЈ-а, дуго 
иотцењиваног од старог секташког руководства. За 
непуно пола године партијска организација Андри-
јевичког среза а посебно Полимља успјела је да се 
веома уапјешно окрене и том питању. Рад СКОЈ-а је 
имао предисторију и остао непрекинут. Тако је у 
Беранској гимназији још 16. септембра 1935. године 
избио ш т р а ј к у коме су учествовали Мирко Нововић, 
Гоца Вукадиновић-Кукаљ, Вукашин Вуле Ивановић 
и Милан Ћулафић . Тројица првих су искључени из 
Беранске па су наставили школовање у Пећкој гим-
назији. У СКОЈ- су 1937 примљени: Мирослав-Мишо 
Ћ у л а ф и ћ ђак VI разреда гимназије из Улотине, 
Ксенија Ћулафић , ученица VI разреда гимназије из 
Горњих Луга, Милован Шиљо Зоговић из Мурине, 
ђак VI разреда птмназије и Богољуб Ћ у л а ф и ћ ђак 
VII разреда гимназије из Горњих Луга. У скојевску 
организацију примљен је већи број ђака и радника 
родом с разних територија, ко ји су дотадашњим 
радом доказали своју приврженост револуционар-
ном покрету. 

На Светог Саву (27. јануара) 1937. У Мурину је, 
у кафани, после завршених избора дошло до туче 
са жандармима, јер су жандарми опколили кафану 
и почели кундацима да разбија ју стакла на прозо-
рима. Група скојеваца, по унапред утврђеном плану 
и договору с комунистима, искочила је кроз задње 
прозоре и одједном се нашла иза леђа жандарма. За -
узела их је каменицама. Онда су бирачи, збијени 
један уз другог, појурили на врата и као маса се 
супроставили жандармима, п јева јући борбене пјесме. 
Неколико жандарма је повријеђено, те су однијети 
с мјеста окршаја . 

Кра јем јула 1938. Мјесни комитет К П Ј за Андри-
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јевицу формирао је мјесно руководство СКОЈ-а. 
Мирко Нововић је изабран за политичког секретара. 
На подручју партијске организације ондашње по-
лимске општине (села: Грачанице, Улотине, Луга, 
Машнице и Мурино) на почетку 1939. године форми-
ран је један актив СКОЈ-а за Полимље и то искљу-
чиво од чланова који тада нијесу учили средњу 
школу. Били су то: Миодраг-Медо Ћулафић, секре-
тар актива и чланови Радојица Шошкић, Вук Ћу-
лафић, Будимир-Будо Шошкић, Милијана и Милица 
Ћулафић , Мираш Ћулафић , Вучић Вуле Шошкић, 
Деса Љ. и Деса И. Шошкић, Милунка Радуновић, 
Боса Зекић, Добрашин Гарчевић, Богић Ћулафић, 
Вешо и Љубо Шошкић, Ђукан Шошкић, Владо Ми-
јовић, Дујо Радуновић, Срето Вуканић и Ото Кома-
тина. У току лета нашим састанцима присуствовали 
су ђаци и интелектуалци са нашет терена који су 
нам помагали у проради материјала и то: Вујо Лазо-
вић, Срето Шошкић, Мирослав Ћулафић , Вуко Т. 
Ћулафић, Милан Ћулафић , Ксенија Ћулафић, 
Вешо Коматина, Јездо Јелић и др. Тада је форми-
ран и актив друштва жена, чији је руководилац 
била Даница Ћулафић , а чланови све скојевке. 

Ђачке љетње ферије коришћене су за организо-
вање приредби у Мурину, Плаву, Гусињу и Андрије-
вици. Приказивани су комади „Сумњиво лице" и 
„Школски надзорник" од Бранислава Нушића, а 
организовани су и излети омладине, игране фудбал-
ске утакмице итд. 

Гласови за удружену опозицију 

Једанаестог новембра 1938. године објављени су 
посланички избори за Скупштину. У срезу је било 
5 кандидата — прорежимске Јерезе и Удружене 
опозиције. Тог дана партијска организација показала 
је да је основни политички фактор у полимској 
општини. Бирачи су с лијеве и десне обале Лима, 
под заставама и с борбеном пјесмом, организовано 
изашли на биралиште у згради школе на Мурину. 
Такав излазак на биралиште организовали су ко-
мунисти, скојевци и њихови симпатизери и он је 
потпуно успио. Националне заставе су носили: из 
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Улотине Светомир Шошкић и из Грачанице Велимир 
Мијовић а када су колоне стигле на изборно мјесто, 
заставе су симболично збратимљене, то јест њихова 
копља су укрштена, око њих се у току читавог дана 
играло црногорско коло, па и друга кола. Исход 
избора за Партију био је више него повољан: од 
603 уписана бирача за листу Удружене опозиције, 
то јест за Риста Јо јића за кога се Партија немајући 
другог избора одлучила, гласало око 450, а за листу 
Ј Р З свега 17. То је био један од највећих успјеха 
К П Ј у Полимљу од њеног оснивања, постигнут чак 
и упркос томе што је било доста случајева куповања 
гласова од стране Јерезоваца (и за 10 динара), уцјене 
оних који су тражили запослење (да се прво види за 
кога ће гласати, па послије да се разговара о запо-
слењу), уцјена оних који су били у државној служ-
би, а Микосава Ћулафића режим је и пријевремено 
пензионисао — зато што је гласао за опозицију. 

Године 1939. партијска организација Полимља 
постала је још масовнија. Те године је у Грачаници 
боравио Бранко Делетић комуниста из 1937. године 
и његово присуство овдје значило је много за даљи 
рад организације. Тада су у К П Ј примљени: Давид 
Шошкић, Богић Ћ у л а ф и ћ и Радивоје Кнежевић у 
улотско одјељење Стеван Ћ у л а ф и ћ у лушком и Боса 
Зекић, Радун Ђукић Јездимир Јелић и Владимир 
Мијовић из Грачанице, чиме су створени услови да 
се и у Грачаници формира партијско одјељење, са 
секретаром Босом Зекић на челу која је у исто 
вријеме ушла и у биро ћелије. Тада су у К П Ј прим-
љени и Вуко Турковић из Војног Села и Божо Ча-
ђеновић из Мартиновића. 

Ђурђевданске демонстрације у Андријевици 

Рад комуниста у масама одвијао се по устаљеној 
пракси — организовањем излета, приредбе и спорт-
ских манифестација. На Илиндан 1939. на Омарској 
Глави одржан је народни збор који је добио карак -
тер демонстрација против рата и фашизма. На збору 
је говорио комуниста Бранко Делетић. 

Поводом демонстрације студената и радника у 
Београду, одржаних 14. децембра 1939. у Полимљу 

је одржан велики број протеста поготову што је у 
крвавом обрачуну режима са демонстрантима рањен 
и студент родом из овог кра ја Милић Кељановић као 
и Ибрахим Генић из Плава. Као протест против 
насиља, захтјев за пуштање затворених студената, 
у Полимљу је 125 потписало људи. Та ј захтев пети-
ција, упућена је влади због чега је неколико пот-
писника затворено, али су се храбро држали. 

Априла 1940. године на народном сабору код 
зграде школе у Машници усвојена је резолуција 
која је упућена бану Зетске бановине са захтевом 
да се организује борба против рата и фашизма. Ре-
золуцију је потписало 170 грађана Полимља, због 
чега су неки ухапшени и провели и по три и по мје-
сеца у истражном затвору у Беранама (шест кому-
ниста). 

На Ђурђевдан 1939. у Андријевици је, пред спо-
меником жртвама изгинулим у Балканском и Првом 
свјетском рату, на иницијативу Комунистичке Пар-
тије одржан народни збор којем је присуствовало 
више од 1.000 грађана. Чекало се да група од 25 сту-
дената (родом са овог терена који су студирали у 
Београду и били напредно оријентисани) донесе ви-
јенац из Београда и положи га на споменик. Поли-
ција је покушала да у томе спријечи студенте али 
су они ипак стигли, што је маса бурно поздравила. 
Говоре су држали и представници Партије, позива-
јући народ да се уједини у Народном фронту и орга-
низује отпор фашизму. Међу присутнима је било 
доста Полимљана, одлучних за борбу против ф а -
шизма, као што су били одлучни када се њих неко-
лико уписало у спискове добровољаца за одбрану 
Чехословачке од Хитлера. Због учешћа у тим ђур-
ђевданским демонстрацијама ухаппшен је Видо 
Шошкић као и због растурања првомајског прогласа 
ЦК К П Ј с позивом Партије народу на одбрану од 
фашизма што је била извјесност, јер су тада жртве 
рата већ биле Француска и Пољска. У растурању 
летака учествовали су комуниста Миодраг Медо 
Ћ у л а ф и ћ и скојевци Радојица Шошкић и Вук Ћ у л а -
фић. Вук је првомајски проглас прилијепио на врата 
жандармеријске станице у Мурину, док их је Милија 
Милачић објесио на шест шатора у логору чете чији 
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је командир био Павле Ђуришић. Због тога прогласа 
у Плаву су ухапшени Вуко, Цветко и Мито Турковић 
из Војног Села, а из Улотине Милорад и Мило Вла-
ховић који су у затворима у Беранама и Панчеву, 
под истрагом, провели пуних шест мјесеци. 

У августу 1940. године у Партију је из Улотине 
примљен Мирослав-Мишо Ћулафић , а из Горњих 
Луга Ксенија и Богољуб Ћулафић , те Владо Мир-
ковић из Грачанице и Леко Кнежевић и Милан Ву-
четић из Велике. 

Партијски рад се одвијао и у јединицама бивше 
југословенске војске. У априлу 1940. године мобили-
сан је 38. п јешадијски пук, у који је било распоре-
ђено и на десетине Полимљана. 

Комунисти који су позвани „под заставу" међу-
собно су се повезали и формирали партијску орга-

Ћ У Л А Ф И Ћ М И К О С А В , о д б о р н и к Н О О 

низацију. Она је одржавала састанке на којима су 
чланови добијали конкретне задатке. Уочи 1. маја 
добијени су прогласи које су комунисти раздијелили 
војницима. Растурање прогласа организовао је Вук-
ман Крушчић комуниста из Лијеве Ријеке.7) 

Осамдесет омладинаца тражи оружје 

Када је рат почео 6. априла 1941. године као и 
раније постојала је директива да се организује народ 
за одбрану земље, те да се чланови К П Ј и СКОЈ-а 
ј авља ју добровољно у војску али су их из Берана 
и Подгорице грубо одбиле војне власти. Око 80 омла-

' ) Ј е д а н о д о р г а н и з а т о р а у с т а н к а , у б и л и г а ч е т н и ц и 
1942. П р о г л а ш е н з а н а р о д н о г х е р о ј а . 
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динаца из Улотине, Луга и других полимских села 
који нијесу служили војску, јавило се на Мурино 
војним властима и изразило одлучност да брани 
земљу али им нијесу дали ни оружје ни упут за 
јединице. А када је било очигледно да војска неће 
издржати, ти омладинци су прихватили директиву 
Партије да се сами наоружају и оружје сакрију за 
предстојеће борбе. 

Седам дана прије капитулације старе Југославије 
требало је очисти^ги од снијега Чакор ради проласка 
команде и јединица Треће армије из Скопља за 
Црну Гору. 

Све мушко што је лопату могло држати пошло је, 
по наређењу, на Чакор а пошло би и без наређеша 
јер се вјеровало да војсци праве битке тек предстоје. 
С друге стране од Метохије снијег су рашчишћавали 
Руговци. А снијег је био дубок зима за то доба го-
дине неуобичајено оштра. Послије четири дана не-
прекидиог рада Чакор је био очишћен. Када су на-
ишли генерали Јанко Брашић командант Треће 
армије и Љубо Новаковић, Полимљани су им једино 
тражили оружје и дозволу да се боре против оку-
патора. 

Генерали не само што им нијесу дали оружје, већ 
су им рекли да иду испред „њихове" војске, на ције-
ви окупатора па да га отму. А оружја је у војске 
било и одвише она га је успут бацала и уништавала, 
а народу ускраћивала право и могућност да га упо-
тријеби за сопствену одбрану. Штаб Треће армије 
убрзо ће заробити Нијемци у Андријевици. При без-
главом одступању Полимљем, један артиљеријски 
пук бивше војске оставио је сва оруђа (једну бате-
рију у Кривачама, једну у Улотини и једну у Пе-
пићу, с тим што су артиљерци извадили затвараче 
и посакривали их, што је народ добро запазио и за-
памтио. 

Преко Улотине и Луга прсшао је 48. пјешадијски 
пук упућен у борбу према Скадру. У повратку одан-
де оставио је добар дио наоружања управо на овом 
терену. У пуку је био и приличан број беранских 
комуниста. Нијемци који су се кретали комуникаци-
јама, узимали су од наших војника пушке и бацали 
их под тенкове. Због тога су комунисти дио војника 

убиједили да оставе пушке њима, а било је случаје-
ва и да су их куповали, јер је директива била да се 
то оружје, прикупља и чува. Уз то, сваки комуниста 
и скојевац био је обавезан да се сам наоружа и 
опреми за рат. 

Братски дочек избјеглица 

Послије капитулације бивше Југославије, кви-
слинзи с Космета су протјерали насељенике с њихо-
вих имања. Колоне избјеглица, махом жена и дјеце, 
кретала су се преко Чакора, по снијегу и у неизвјес-
ност, очекујући спас међу Црногорцима. Полимска 
партијска организација срганизовала је прихвата-
ње тих избјеглица и то врло успјешно — свим је 
обезбијеђено храна и преноћиште на неколико дана, 
а неки ће овдје остати и знатно дуже. 

У организацији комуниста и скојеваца, на Му-
рину је сваки избјеглица добио комад хљеба и шо-
љицу вруће варенике, штогод од обуће и одјеће, 
топао братски смјештај у мјесту, или, још чешће, 
препоруку да се склоне код тог и тог домаћина у 
Лугама, у Улотини и другдје. На Мурину је коман-
дир Сухопутне станице резервни капетан Томица 
Јојић, сељак родом из Краља, по наговору кому-
ниста отворио магацине и дао мјештанима да скла-
ња ју канте масти и вреће брашна, пиринча, шећера 
и друге намирнице. Тако се више од 20 дана у пека-
ри Мила Р. Кочановића пекао хљеб за избјеглице. 

Са избјеглицама с Космета дошла је и група ко-
муниста коју је полимска партијска организација 
другарски прихватила. Неки су се убрзо, по партиј -
ској директиви вратили назад, за Космет, а други, 
који су дошли с породицама остали су у овом крају. 
Међу избјеглицама је био и Чедо Мијовић који ће 
убрзо постати инструктор гголимске ћелије КПЈ . У 
то вријеме у Улотини је боравио и познати кому-
ниста и партијски теоретичар и публициста Веселин 
Маслеша8) који се такође повезао с партијском орга-
низациј ом. 

" ) П о г и н у о у Б и ц и н а С у т ј е с ц и : п р о г л а ш е н з а н а -
р о д н о г х е р о ј а . 
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Приликом отступања Полимљем резервни арти-
љеријски поручник Поповић, студент технике из 
Србије, оставио је партијској организацији у Уло-
тини радио-апарат на батерије, који ће у судбо-
носним устаничким данима много значити за рад 
организације. 

Војне припреме за устанак 

По капитулацији бивше Југославије у завичајна 
села Полимља су се вратили многи чланови и то с 
породицама и пријатељима. Били су то официри, 
подофицири, жандарми, финанси и други. Самим 
тим је и рад партијске организације требало прила-
годити новим условима. До маја 1941. године у Пар-
тију су са терена Улотине примљени: Радојица 
Шошкић, Вук Ћулафић , Деса И. и Деса Љ. Шошкић, 
а на терену Луга Мираш Ћулафић. 

Сада је требало окупити широке масе за борбу 
против окупатора, што је било посебно актуелно 
послије напада Њемачке на СССР (22. јун 1941. го-
дине). Као једна од манифестација окупљања народа 
око прогама Партије био је излет кога је партијска 
организација организовала 12. јула на Говеднику 
(планина Зелетин). На излет су понијете и пушке, 
па ће омладинци који нијесу служили војску гађа-
ти бјелеге под руководством бивших официра. На 
збору је о политици Партије и позиву на отпор оку-
патору говорио Чедо Мијовић а изведено је и више 
скечева у којима су Хитлер, Мусолини и остала ре-
акција извргавани руглу. 

У мају, 1941. године састав партијске организације 
Полимља био је слиједећи: 

— биро ћелије : Видо Љ. Шошкић политички се-
кретар, Милан А. Ћ у л а ф и ћ организациони секретар, 
и Боса Зекић, технички секретар, сва три члана би-
роа били су секретари: Видо — улотског, Мила — 
лушког и Боса — грачаничког одјељења; 

— чланови улотског одјељења: Милорад, Васо, 
Даница, Богић, Мирослав, Миладин и Вук Ћулафић, 
Давид, Деса Љ. Деса И. и Радојица Шошкић. 

— чланови лушког оделења: Миодраг, Јован, 
Ксенија, Богољуб, и Мираш Ћ у л а ф и ћ ; 

— чланови грачаничког одјељења: Бранко Деле-
тић, Радун Ђукић, Јездимир Јелић, Владимир Мијо-
вић, Владимир Мирковић и Радош Јелић (као члан 
К П Ј дошао из Берана); 

Полимље је уочи устанка имало и јаку скојевску 
организацију. Она је по селима имала активе чији је 
састав био: 

— Улотина: секретар актива Радојица Шошкић, 
чланови Милијана и Милица Ћулафић , Мило, 
Вучић-Вуле, Сретен и Драгутин Шошкићи; 
Ђукан Вешо и Љубо Шошкић, Душан Влаховић. 

— Горње Луге: секретар актива Миодраг Ћ у л а -
фић, чланови Вуко, Бранимир, Бранко, Миладин и 
Будимир Ћулафићи ; 

Грачаница: секретар актива Јездимир Јелић, 
чланови Војо Лазовић, Бранко и Мојсије Мијовић, 
Сретен, Владимир, Добрашин, Деса, Вукашин, Љубо-
мир, Микосав и Александар Вукановић, Вукман Дедо-
вић и Радомир М. Радуновић, Дујо Радуновић; 

— Машница: секретар актива Ра јко Коматина, 
чланови Добрашин и Милорад Гарчевић и Миличко 
Марсенић, Ото и Вешо Коматина. 

Кра јем маја на територији Луга и Улотине краће 
вријеме је боравио Крсто Попивода, и у име Покра-
јинског комитета пренио и директиву да се почне 
војна обука чланова Партије, СКОЈ-а и поузданих 
симпатизера. То је био пут оживотворења закључа-
ка Мајског савјетовања ЦК К П Ј одржаног у Загре-
бу. Обука је почела одмах. У Улотини је обуком 
руководио Богић Влаховић, а у Лугама Јован 
Ћулафић. 

Уочи позива на оружану борбу овамо је стигла 
директива да се организује борбени одреди јачине 
5 до 20 бораца. Задаци тих одреда биће да руше пу-
теве и мостове, сијеку бандијере, поетављају засједе. 
Формирани су: Крушевски, Б јелански и Лушки 
одреди. 

Биро партијске ћелије 3 дана и 3 ноћи непрекид-
но је засиједао у кући Љуба Шошкића у Улотини 
нестрпљиво очекујући директиву за почетак оружа-
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них акција. А директива је, у односу на догађаје на 
Вирпазару и Чеву, каснила цијела три дана. И тек 
16. јула увече, овдје је, у центру Улотине, у кући 
прота Светозара Шошкића ноћу одржан народни 
збор. Пред село су изнијете намјере К П Ј за вођење 
борбе против окупатора и то одмах и без оклијева-
ња. Позвани су сви родољуби да учествују у тој 
борби. Слични зборови одржавани су и у другим се-
лима. Одмах је на почетку, незнатан дио реакције, на 
челу са адвокатом и избјеглицом из Пећи, Урошем 
Влаховићем, био против дизања устанка с мотиваци-
јом да је то засад преурањено, да су Муслимани 
близу, да је лако другима да су Полимљани уз пут, 
па удару сили, па се ваља повиновати мудрости да 
покорну главу сабља не осијече; уосталом, судбина 
свијета ће се рјешавати на великим фронтовима. . . 
Но такви нијесу имали присталица ни на збору ни 
иначе, јер је маса била уз комунисте за борбу. 

Одбор за борбу против окупатора 

На том збору изабран је Одбор за борбу противу 
окупатора у саставу: Петар Шошкић, Милорад Ћ у -
лафић, Милија-Микосав Ћ у л а ф и ћ и Милија С. 
Шошкић. Задатак Одбора био је да мобилише људ-
ства, организује прикупљање хране и обавјештавање 
о кретању непријатеља. Одбор је одлучио да се са-
стане сјутрадан ради договора о томе како извршити 
распоред снага и средстава за фронт и позадину.9) 

Друга сједница Одбора почела је 17. јула ујутро. 
Одборници су доста и бучно разговарали о томе како 
шта боље да ураде кад је, сав задихан дотрчао 
Милић Шошкић и, онако из трка, осуо: „А, угасио 
ви га Вог, ви ту причате и свађате се, а Васојевићи 
заузели Андријевицу!" Како је то из душка изрекао, 
одборници су прекинули сједницу и зграбили пушке. 

На брезојевичком фронту 

На вијест да је Машнички вод напао италијанску 
посаду на Мурину, биро партијске ћелије изашао је 

! ) Н а с ј е д н и ц а м а О д б о р а в о ђ е н ј е з а п и с н и к к о ј и ј е у 
р а т у п р о п а о . 

на цесту и онда заузео положај . Чувши пуцњаву од 
Мурине, комунисти су, код куће Богдана Влаховића, 
прекинули телефонску везу Андријевица—Мурино, 
а онда су кренули у помоћ Машничанима. Међутим, 
ови су прије њиховог доласка разоружали италијан-
ску постају. Окупатор је одмах организовао кви-
слинге из редова Муслимана под вођством Риза и 
Шемса Феровића, за борбу противу устаника. У том 
циљу ископали су ровове и отворили ватру на ста-
новнике Брезојевица. Када је обавијештен о томе, 
улотски борбени одред је не чека јући на директиве, 
похитао према Плаву. Тамо су већ били борбени од-
реди из Машнице и Мурина који су организовали 
фронт на Брезојевичкој главици и у самим Брезојеви-
цама, док су мјештани из тог села чували пролаз 
преко моста на Лиму и обалу језера до Мартиновића. 
Квислинзи су у току ноћи напали Војно Село, почели 
да пале куће, па се тамо водила жестока борба. 

Устаничке снаге Брезојевица имале су око 200, а 
с три пристигла борбена одреда (Улотским, Маш-
ничким и Муринским) око 350 до 400 бораца. Касније 
је Машнички одред прешао на Чакор јер су и отуд 
квислинзи из Рогова почели да нападају на устанич-
ке снаге. Сјутрадан, 18. јула, дошло је до великог 
прилива људства из Полимља — и борачког и оног 
које је бринуло о организацији снабдјевања и исхра-
не. Линија фронта се простирала од села Мартино-
вића, лијевом обалом Плавског језера и ријеке Лима 
од испод Брезојевичке главице. На десној обали 
ријеке Лима били су квислинзи. 

Од наоружања, три борбена одреда имала су: 
пушке, 2 пушкомитраљеза, довољно ручних бомби 
и муниције. А пошто је Андријевица ослобођена 
17 јула, дакле када и Мурино партијско руководство 
из Андријевице послало је на фронт према Плаву 
2 топа, 3 минобацача, 3 митраљеза (2 „бреде" и „мак-
сим") и довољно муниције. За то вријеме квислинзи 
су, по наређењу Италијана, ухапсили у Плаву 
40 грађана, православаца, и исте ноћи их за одмазду 
стријељали. Послије тога реакција је с Васом Лаба-
ном на челу повела та јне разговоре са Муслиманима-
-квислинзима. О томе је телефоном извијештен пар-
тијски комитет у Андријевици. Тражено је да поша-
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ље некога ко би, заједно са Васом, преговарао с 
Муслиманима-квислинзима. Међутим, Комитет ни-
кога није послао нити је кога од другова с положаја 
за то овластио, тако да је Васо сам отишао на прего-
воре. Послије преговора Васо је комунисте обавије-
стио да су преговори завршени, с тим што ће се он 
са својим присталицама и Муслиманима-квислинзи-
ма одлучно борити противу комуниста. Васо се одмах 
поставио у улогу неког поглавара и отпустио старије 
људе да иду кућама што су ови и учинили. Тако је 
на фронту остало свега око 60 омладинаца. Послије 
тога кмет села Брезојевица Радота Даши, условио је 
боравак одреда на његовом терену обавезом да се не 
пуца на Муслимане с територије села, иначе ће он и 
Брезојевичани пуцати на омладинце-комунисте. О 
свему томе хитно је обавијештен Комитет К П Ј у 

Андријевици, који је одговорио да одреди и даље 
остану на фронту, гдје ће добити помоћ. Сада је 
60 бораца држало фронт на Брезојевичкој главици, 
не спавајући по читаву ноћ, наоружани с 2 тешка 
митраљеза, 2 бацача, довољно пушака и муниције. 
Чекали су помоћ и добили је тек ноћу између 18. и 
19. јула. 

Огласиле се и хаубице 
На положаје је стигла Требачка чета с батеријом 

топова, а послије ње и Трешњевачка. Оне су, с бор-
беним одредима из Полимља остале на тим положа-
јима до 21 јула, када је непријатељ напао јачим 
снагама па су устаници морали да се повуку до по-
тока у Пепићу гдје је организована одбрана. 
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У међувремену, 20. јула је на положај стигла 
једна хаубица коју је Божина Шошкић фотограф из 
Улотине успио да поправи. Из ње је тучен неприја-
тељски положај у Брезојевицама. Сјутрадан су испа-
љене још три гранате па је хаубица, приликом по-
влачења к Пепићу, растављена и дијелови скривени 
у кукурузима Брезојевичког поља. 

Док су се устаници повлачили према Пепићу, Му-
слимани-квислинзи су наступали за њима и палили 
куће. На Пеићу је формирана заједничка команда 
устаничких снага у саставу: командант Величко Бо-
јовић и чланови Андрије Весковић, Спасоје Ђаковић, 
Богдан Нововић, Бранко Делетић, Ђорђије Лашић и 
Петар Шошкић. Са снагама које су пристизале од 
Андријевице, Краља и Лијезе Ријеке, извршен је 
противнапад и разбијен непријатељ. Квислинзи су 
протјерани према Плаву, све до Брезојевичке глави-
це и Челиграда. Подршку овом нападу давала је 
друга хаубица која је била остала у Улотини и такође 
оправљена. Она је довучена од Мурина и оданде, са 
положаја из гробља испалила двије гранате више 
демонстративно, а затим пребачена на цоложаје код 
кућа Катића, одакле су тучени циљеви и према 
Челиграду и селу Новшићу. Команду над том хау-
бицом преузео је артиљеријски пуковник Радисав 
Радевић из Лијеве Ријеке. 

У таквој ситуацији Плав није било тешко заузети 
али до тога није дошло због бојазни комуниста, 
чланова штаба за једничких снага, да се не понове 
злочинства и пљачке из прошлих ратова. Иначе је 
муслиманско становништво из те варошице било 
избјегло убијеђено да ће Плав заузети устаници. 
У борбене одреде Полимља тада су дошли Мусли-
мани-комунисти, који су и раније с њима сарађи-
вали: Емин Реџепагић, Зубдија Шабовић, Бећо Б а -
шић, Јусуф Реџепагић, Хајро Шахмановић и други. 
Они су евакуисани за Андријевицу јер им је послије 
стријељања онако велике групе православаца у 
Плаву пријетила опасност да их неки неодговорни 
елементи побију, или да дође до крваве освјете. 

Издајници дижу главе 

За то вријеме се на Чакору формирао фронт за 
борбу против Италијана и Албанаца-квислинга који 
су надирали из Пећи. Устаници су неколико дана 
всдили успјешну борбу на планини Гребену и Виси-
тору, а положаји према Плаву су држани све док 
није попустио фронт на Чакору, када је извршено 
повлачење. Непријатељ је надирао и преко Чакора, 
па се све старије људство с тих положаја повукло 
кућама. Остали су само омладинци да воде борбу. 
Настојало се да се спријечи продор непријатеља од 
Горње Рженице и Велике, али је на положаје дошао 
Ђорђе Лашић и рекао да је све готово: Италијани су 
наводно заузели Колашин и дошли до Трешњевика 
па ће за сат-два бити у Андријевици. Због тога бор-
бени одреди треба да се повуку кућама, па ако Итали-
јани и стријељају по десетак из села, неће то бити 
велика жртва која је у питању спас народа. Када 
му је отворено речено да он, сигурно мисли на стри-
јељање комуниста из сваког села због чега се они 
неће предати у руке Италијана Лашић је одговорио 
да је устанак иначе преурањен, да је свима другима 
лакше него људима Полимља. . . 

Борбени одреди из Полимља су се повлачили пре-
ма Улотини, а отпор је још давао само одред под 
командом Вида Шошкића, састављен од комуниста 

и скојеваца из Улотине и Луга. Ти борци су на Ча-
кору, с положаја „Дјевојачки камен", давали жилав 
отпор, али су и они морали попустити. 

Одреди су се повукли до својих села, а затим у 
илегалство, док је непријатељ, наступајући запалио 
Војно Село, Брезојевице, Велику, Новшић, Машницу, 
Горњу Ржаницу, Пепиће и Мурино. Од кућа у Уло-
тини запалио је само чс;ири, све у засеоку Крушеву. 
Богдана и Микосава Шошкића, Андрије и Миливоја 
Ћулафића . 

Ситуација у срезу се погоршавала. Једна делега-
ција домаћих издајника изишла је на Чакор на по-
клоњење Италијанима. Од Улочана се у служби оку-
патора активирају адвокат Урош Влаховић, који се 
прима дужности среског начелника у Андријевици, 
Милија С. Шошкић, Вукман М. Шошкић, Вукман В. 
Шошкић, Богдан Шошкић, затим неки бивши офи-
цири, подофицири, жандарми и финанси и други 
биши чиновници. Спискове комуниста и других на-
предних људи из Улотине, који треба да предају 
пушке сачинили су Алекса Шошкић, Вукман Влахо-
вић и Радомир Ћ у л а ф и ћ и предали среском начел-
нику у Андријевици, али им та акција није успјела. 
У то вријеме прочетнички елементи и њихови сарад-
ници се окупљају, договарају, снују: они ће све више 
дизати главу наиласком хладних дана, проширива-
њем фронта партизана против непријатеља итд. 

Један од четничких зборова одржан је с јесени 
у кући Митра Шошкића. Дошле су и четничке главе-
шине из Андријевице. Окупило се око 150 душа међу 
којима су били прото Шошкић, Милија Шошкић, 
др Вукман Шошкић, Јован Ћулафић , Богдан Влахо-
вић и други. На вијест да ће се такав збор одржати 
и да ће бити срачунат на то да се народ мане борбе, 
Видо Шошкић је с Брезђа упутио наоружану патро-
лу која је вођама четника пренијела ултиматум ру-
ководства партизана: или да одмах растуре збор — 
или да смјеста прихвате отворену борбу. Руково-
диоци збора су, тобоже у име очувања јединства и 
народних интереса прекинули збор, али су већ на-
редних дана показали право лице: почели су парти-
занима да постављају засједе да малтретирају њихо-
ве породице а убрзо су успоставили и фронт на 
Трешњевику. 

Послије поновне окупације Андријевице10) у иле-
галу су се повукли и сви чланови Партије и СКОЈ-а . 
Мјесни комитет Партије одржавао је састанке са 
свим партијским ћелијама на терену среза. Код ко-
муниста Улотине долазио је члан Окружног коми-
тета Бранко Делетић. Он им је пренио директиву да 
се њихова активност за извјесно вријеме сведе на 
герилске акције. Они су послије краћег времена 
жив јели полулегално — на окупу и под оружјем, 
под заштитом стража и патрола. 

Полимска партизанска чета 

Четрнаестог септембра 1941. године одржана је 
Мјесна партијска конференција Андријевице на 
Рушитима. Анализиран је дотадашњи рад одлучено 
дг, се појача политичко дјеловање у масама изабран 
је нови Мјесни комитет К П Ј за Андријевицу, одре-
ђени делегати за конференцију Покрајинског коми-

10) П р в и п у т о с л о б о ђ е н а 1 7 ј у л а . 



тета К П Ј за Црну Гору постављени нови задаци.11) 
Такође је одлучено да се продужи борба против оку-
патора да се руше комуникације, прекидају везе, 
ставља окупатору и издајницима до знања да је на-
род непобједив, разоткривају припреме окупатора за 
обрачун с комунистима и свим прогресивним сна-
гама, разбија код народа илузију коју су сијали и 
окупатори и поједини издајници — да су Италијани 
пријатељи и заштитници црногорског народа. 

За секретара Мјесног комитета Партије изабран 
је Бранко Делетић, који је добро знао ситуацију у 
Полимљу и чешће се састајао са Бироом партијске 
ћелије који су сачињавали: Миодраг-Медо Ћулафић , 
Боса Зекић и Давид Шошкић. 

По директиви Покрајинског комитета извршена је 
реорганизација герилских одреда и партизанских 
чета које су се састојале од водова. У састав Андри-
јевичког партизанског батаљона Комског НОП одре-
да ушле су четири чете: Полимска, Коњушко-цецун-
ска Краљско-требачка и Љеворечка. Полимска чета 
је имала Улотски (командир Богић Влаховић), Гра-
чанички (Манојло Кастратовић) и Шекуларски вод 
(Богдан Дашић). Командир Полимске чете био је 
Видо Шошкић. 

У октобру 1941. у Партију су примљени Богић 
Влаховић из Улотине и Вуко Ћ у л а ф и ћ из Горњих 
Луга, а искључен је Богољуб Ћ у л а ф и ћ — због па-
сивизирања у покрету. 

Почетком новембра партијска организација По-
лимља подијељена је на теренску и војну. У терен-
ској су остали Миодраг и Ксенија Ћ у л а ф и ћ из Луга, 
Давид, Деса И. и Деса Љ. Шошкић и Богић Ћ у л а ф и ћ 
из Улотине, Боса Зекић, Радун Ђукић и Владо Мир-
ковић из Грачанице. 

Убрзо је за командира Полимске чете постављен 
Богић Влаховић, а за политичког комесара Видо 
Шошкић. Чета је извела више акција рушења пута 
у Сутјесци и кидања телефонских линија на рела-
цијама Андријевица — Пећ и Андријевица — Плав. 

" ) С а д р ж а ј р а д а К о н ф е р е н ц и ј е д а т п р е м а „ Х р о н о л о -
г и ј и о с л о б о д и л а ч к е б о р б е н а р о д а Ј у г о с л а в и ј е 1941—1945. 
В о ј н о и с т о р и ј с к и и н с т и т у т , В е о г р а д , 1964. г о д . , с т р . 103. 

Пљевља, озбиљан ратни испит 

У новембру је стигло наређење12) да се одређени 
број људства са ове територије одабере и стави под 
команду Главног штаба НОП одреда за Црну Гору и 
Боку. У наређењу је наглашено да предстоји велика 
оружана акција на територији Црне Горе па за њу, 
у састав веће јединице, треба упутити комунисте и 
одабране добровољце. Из Полимља је требало посла-
ти 20 бораца, добро наоружаних и обезбеђених 
добром одјећом и обућом, као и храном за 3 дана. 
У Мојковцу се окупило око 60 бораца и то ће бити 
Комски батаљон тог одреда. Из Полимске чете су на 
Пљевља пошли: Милорад, Бранко и Драгомир, Васо, 
Мирослав, Милан и Јован Ћулафић , Милић Свето-
мир, Ђукан Радојица и Вуле Шошкић и Милорад 
Влаховић. 

Комски батаљон је на Плевља нападао у саста-
ву Црногорског одреда и то од Теице, увјерен, као 
и цио састав Одреда и његовог штаба, да ће заузи-
мање града тећи и брзо и лако. Први борци кренули 
су у напад, тачно 1. децембра у 2,0 часова, како је 
и утаначено. Борили су се храбро, продирући добро 
утврђеним, брањеним градићем и трпећи губитке. 
Познати су разлози неуспјеха на Пљевљима и ње-
гове трагичне посљедице. Оне су биле ван моћи 
утицаја и овог и било којег од осталих батаљона 
Одреда. Што се тиче Комеког батаљона, неки од 
његових бораца остали су опкољени у Пљевљима, 
неки рањени, а неки су добровољно пошли ка Рудом 
и ондје ушли у састав Прве пролетерске НОУ 
бригаде. 

Највећи број другова из Полимља вратио се на 
свој терен, у «ове битке. Васо и Милорад Ћулафић , 
су, као рањеници, пренијети на Ж а б љ а к и ту лије-
чени у добро организованој партизанској болници. 
Милић Шошкић се као рањен вратио у Улотину. 

, ! ) Р и ј е ч ј е о р е а л и з а ц и ј и н а р е д б е Г Ш Н О П О з а — 
Ц р н у Г о р у и В о к у о ф о р м и р а њ у Ц р н о г о р с к о г Н О П о д р е д а 
з а о п е р а ц и ј е у С а н џ а к у , б р о ј н о с т а њ е 3.690 б о р а ц а и з г о т о -
в о с в и х к р а ј е в а п о к р а ј и н е , к о ј и ћ е 1 . д е ц е м б р а 1941. н а -
п а с т и у т в р ђ е н а П љ е в љ а ( п р и м . р е д . ) . 

Ђ У Л А Ф И Ћ Н . Ј О В А Н , ж р т в а ф а ш и з м а Ћ У Л А Ф И Ћ . Н . М И Л Е В А , ж р т в а 
ф а ш и з м а 

Ћ У Л А Ф И Ћ В . Р А Д Е ( д е т е ) , ж р т в а 
ф а ш и з м а 



Немоћан да разбије партизанске јединице на те-
рену и схвативши да неће моћи сам успјешно да 
води борбу противу партизана, окупатор је присту-
пио формирању квислиншких организација у првом 
реду „милиције", под командом Ђока Рачића, а 
затим и четничке организације с Павлом Ђуриши-
ћем на челу. Реакција је по селима одржавала збо-
рове, с циљем да компромитује партизане, оптужи 
их за сва зла народа и да формира четничке једини-
це. Знатан број тих зборова растурили су руково-
диоци партизанских јединица, који су с бомбама 
упадали у куће на те зборове и одлучно захтијевали 
да се скупови растуре (примјер у кући Мата Шош-
кића, Дмитре Милутинове Шошкић и других). 

Војно организовање четника 

Пораз партизана на Пљевљима, релативни успје-
си окупатора на територији доброг дијела Југосла-
вије, напредовање Нијемаца према Москви, у знат-
ној мјери су утицали да се четници организују у 
војне јединице и почну отворену борбу против пар-
тизана на овој територији. Ликвидација неких нера-
скринканих сарадника окупатора (Васо Лабан, нпр.), 
утицај племенских вођа и страх од паљења домова, 
као и притисак великог броја избјеглица које су 
биле материјално потпуно необезбијеђене — допри-
нијело је развоју четничке организације и у Полим-
љу. Тако је у децембру 1941. на Рамином Лому одр-
ж а н збор квислинга из Полимља, на коме су Вукман 
М. Шошкић лекар, Б о ж о Ћулафић , официри у пен-
зији и Богдан Кастратовић, учитељ, предложили 
Полимљанима да узму од Италијана пушке као 
„милиционери" како би сачували мир, ред и поредак. 
Партизанска чета Полимља успјела је да та ј збор 
растури, тако да у Полимљу није дошло до форми-
рања „милиције" у служби окупатора. 

Команда италијанског гарнизона у Андријевици 
схватила је каква опасност пријети од партизанске 
чете у Полимљу, па је и она често слала казнене 
експедиције у Луге и Улотину, да би чету изнена-
дила и уништила, а и да би обезбиједили комуни-
кацију од Пећи преко Чакора, којом је вршено 
снабдијевање овог гарнизона, тим прије што је снаб-
дијевање од Подгорице, због великог снијега, често 
било немогућно. Такве двије „експедиције" Итали-
јани су извели 13. и 19. децембра 1941. У првој је 
тешко рањен и ранама подлегао Милић П. Шошкић, 
земљорадник из Улотине, а у другој, намјерно изве-
деној на светог Николу, погинуо је Душан П. Вла-
ховић, матурант пећке гимназије и скојевац, док су 
рањени Деса Љ. Шошкић и Сретен И. Шошкић 
из Улотине. 

Као изразити сарадник окупатора већ у то ври-
јеме екопонирао се — доктор Вукман М. Шошкић 
родом из Улотине. 

Почетком 1942. године четници се и у Полимљу 
организују у војне јединице. Командант Полимског 
четничког батаљона је Љубо В. Ћулафић , а Божо 
Н. Ћ у л а ф и ћ је командант мјеста. 

Командир улотске четничке чете био је Милан 
И. Шошкић а затим Велимир О. Шошкић, учитељ. 
Партизани су успјели да ликвидирају изразите чет-
нике са Полимља: Алексу М. Шошкића, Васа 3. Ла-
бана, Петра Коматину и Миливоја Делетића. 

Партизанска чета Полимља наставила је да ра -
зара путеве, кида телеграфске и телефонске линије 

на Трешњевику и у Сутјесци, мада су пут у Сутјесци 
чували „милиционери" Ђока Рачића. 

Полимска партизанска чета је добила наређење 
да, у заједници са осталим двијема четама (Андри-
јевичко-цецунско-коњушка и Краљевско-требачка-
-трешњевачка) ликвидира четнике са Трешњевика и 
задржи те положаје. Прве двије чете су 20. фебруара 
1942. године биле у Коњусима, а затим у колибама 
на катуну Штавна. 

Фебруар је био изразито хладан и сњеговит, што 
је значајно отежало положај иначе оскудно одјеве-
них бораца на положајима, а уз то јединице су биле 
без хране. Зна јући то, комунисти из Улотине и Луга 
одлучили су да се по кућама покупе што више хране 
за партизане и да то група омладинаца понесе на 
положаје на Трешњевику. Састав групе је био 10 
омладинаца и омладинки и то: Сенка и Милијана 
Ћулафић , Драгутин и Владо В. Шошкић, Вук Зекић, 
Гојко Кастратовић, Саво Лабан, Драги Дедовић, 
Александар Вуканић и старија жена Ика Мирковић. 

Одлука је одмах спроведена и група се с Миодра-
гом-Медом Ћулафићем на челу упутила на дуг, до-
брим дијелом непропрћен пут. Медо је једини био 
наоружан у тој групи, која је носила торбе пуне 
хране. На путу су их ђулићки четници напали, па 
су сви похватани и спроведени у затвор у Андрије-
вици на Бандовића Мосту. Вук Зекић је претходно 
остао у Коњусима. Груггу су четници у затвору мал-
третирали, па су: Гојка Кастратовића, Драгутина 
Шошкића, Влада В. Шошкића и Александра Вука-
нића и Меда Ћулафића спровели за Колишан у чет-
нички затвор у по злу чувене „кауше" (ћелије) тога 
старог казамата намијењеног за мучење бораца за 
слободу. Четнички црни суд их је осудио и то: Гојка 
Кастратовића на смрт, Меда на годину дана, а Вла-
да В. Шошкића на 6 мјесеци затвора. Гојка су стри-
јељали. Остале затворенике су после краћег времена 
пустили кућама и ограничили им кретање. Драги 
Дедовић је побјегао са Сеоца. 

Полимска чета у састиву Андријевичког батаљо-
на заједно са андријевичком четом извршила напад 
на четнике на Трешњевику 22 фабруара 1942 године. 
Командир чете Богић Влаховић, а комесар чете Видо 
Шошкић. Послије борбе која је тра јала неколико 
часова четници су протјерани са брда Трешњевик, 
па су једни побјегли ка Краљским Барама, други 
према Лиси, а трећи према Краљима. Вријеме је 
било врло хладно, а људство оскудно одјевено и обу-
вено, па је тешко било држати овај положај и без 
напада четника. Међутим четницима су из Андрије-
вице дошли у помоћ браћа по оружју — Италијани 
са артиљеријом, која је од кућа испод Трешњевика 
тукла наше положаје . 

Обје чете су се морале повући за село Коњухе, 
гдје је требало одлучити шта даље да се ради. 

Поставило се питање да ли полимска и андрије-
вичка чета да се повуку према Колашину односно 
Мојковцу и прикључе партизанима. Расположење 
највећег броја бораца било ј е д а с е иде за Мојковац. 
Мањи број се колебао и желио да остане код куће. 
Руководство батаљона и МК су одлучили да обе 
чете остану на терену, да Полимска чета пође за 
Полимље, Коњушко-цецунска за Цецуне. Наређење 
је извршено. Штаб батаљона односно командант ба-
таљона Мирко Крџић с групом партизана напушта 
Коњухе и иде преко Кома. О томе нису знала руко-
водства чета, чак ни Видо Шошкић као члан Мјесног 
комитета (изјава Вида Шошкића 1974. пред скупом 
бораца). 
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Крушево подијељено између двије „државе" 

Настаје сложена и тешка војно-политичка ситу-
ација. Демокрациона линија између „Велике Алба-
кије" и сепаратне Црне Горе прелази посред засеока 
К.рушева, још од прије рата познатог по надимку 
„Мала Москва". Четници држе зборове и траже да 
свако племе и братство предају своје партизане-иле-
галце. Они се при том служе лажима, пријетњама, 
уцјенама и терором. Пријете породицама партизана 
малтретирају их. Партизани се, опет, управо ради 
заштите становништва, измичу од насеља да не би 
давали повода четницима, карабињерима и „мили-
цији" да убијају, пале, пљачкају , сатиру. Ипак, па-
љевина је и без видљивих разлога била. Већ почет-
ком фебруара „милиционери" су запалили двије пар-
тизанске куће у Лугама. У таквој ситуацији испу-
њеној страховладом, неизвјесношћу, извјестан број 
дојучерашњих партизанских бораца нашао је излаз 
у предаји. Њ и х четници, кога раније кога нешто 
касније, хапсе, већину, спроводе у затвор и пред 
суд у Колашину иеке стријељају, а неки допадају 
у концентрационих логра у Албанији, у Годановом 
К р а ј у на Цетиљу, у Италији. 

У исто вријеме породице и симпатизери партиза-
на изложене су најгрубљем терору, ограничавају им 
кретања на круг пречника од 50 метара, забрањују 
еве контакте ван куће, посјете затвореника па чак 
и дјевојкама ношење црвене одјеће („комунистичке 
боје"). Свима осталим „предочавају" ситуацију, ту 
је граница, ту су, на прагу од куће „Турци" (како 
су са изразитом мржњом називали муслимански ж и -
ваљ), ту хиљаде избјеглица с Косова које ће тешко 
бити измирити с танког брашњеника и без помоћи 
коју управо нуде Италијани, ту су „црвени" који 
штите „Турке", тојест непријатеље народа, а и ви-
јести о судбини „Москова" из Стаљинове Русије, 
узданице комунистичке, дозлабога су неповољне. . . 
Све је то упућивало на закључак: упамет се људи! 
Напустите партизане, маните се борбе прихватите 
„руку спаса" и помоћ Италијана. На руку четни-
цима ишли су: изгубљена битка И жртве на Пљев-
љима, осјека партизанских борби на свим фронто-

вима, изразито лоше вијести испод Москве, а још и 
трагично хладна зима 1942. Још је и болест шап 
која је почела да хара и уништава оно мало стоке 
што је сиромаху било гаранција да ће прехранити 
дјецу. А доста издашно италијанско „требовање" 
допадало је свакоме ко је хтио да га прими „без 
услова" и врати противуслугом у борби против иле-
галаца и њихових сарадника. 

Седамнаестог априла 1942. године од четничке ру-
ке погинули су Бранко Делетић,13) политички и Ба јо 
Јојић, организациони секретар руководства К П Ј Ан-
дријевичког среза, што је био тежак ударац и за 
партијску организацију и за илегалце из Улотине, 
у шуми према Голшу напали четници. У тој акцији 
два четника су погинула, и то Радосав и Крсто Шош-
кић, а један рањен, док код илегалаца није било 
жртава али је послије тога ситуација у селу била 
још несношљивија. 

Илегалци из Улотине ипак су успоставили везу 
с партизанима у селу Машници а нешто касније и са 
Војом Нововићем у селу Цецунима. Касније, у јулу, 
сни хвата ју везу са илегалцима који су боравили на 
терену Машнице, Горње Ржанице и Велике села која 
су припадала „Великој Албанији", па у њима није 
било организованих четника нити су се четничке 
формације могле кретати по тој територији. Те кра-
јеве, контролисали су наоружани квислинзи „вулен-
тари", и то повременим обиласком па је боравак 
илегалаца на тој територији био нешто сношљи-
вији, а опстанак извјеснији. То је илегалцима 
сарадницима и пријатељима партизана омогућа-
вало да развију политички рад "у народу, наро-
чито крајем јула. На терен Полимља прешли 
су и склонили се илегалци с територије Беран-
ског среза: Вуко Турковић, Саво Митровић и Ради-
воје Вукићевић. Тзоко је са илегалцима овог кра ја 
одржао састанак у мјесту Амаче код Криваче и 
упознао их са ситуацијом у Беранском срезу и Црној 
Гори. На том састанку прихваћен је задатак да сва-
ка илегална група организује обилазак симпатизера 
партизана по селима, разговара с њима о политичкој 
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ситуацији и циљевима борбе до краја , упркос свим 
тешксћама. 

Одлучено је да се код групе илегалаца на терену 
Машнице и Кривача организује издавање радио-
-вијести, јер да су та села била повезана с комуни-
стима из Плава и Гусиња који су некако набавили 
радио-апарат на батерије, док су комунисти из Уло-
тине у акцијама четника и „експедицијама" кара-
бињера и „милиционедза" већ били остали и без оног 
јединог драгоцјеног радио-апарата, који је у врије-
ме устакичких борби, смјештен у кућу Веша и Љуба 
Шошкића, одлично служио. У једној од „казнених 
експедиција", посебно предузетих ради те „културне 
мисије", Крушево и шири кра ј ће остати и без своје 
гласовите „црвене хармонике" (чувана у кући Бо-
жине Шошкића) коју су, као и цијели „црвени орке-
стар" 1840. године од добровољних прилога, наба-
вили скојевци како би им то наоко било средство за 
окупљање и увесељавање омладине, а у ствари на-
чин за окупљање и развијање социјалистичких иде-
ја међу омладином. 

Илегалци и остали комунисти одмах су прионули 
на извршење задатака, и то не само код својих са-
радника и симпатизера, већ и код четника — да би 
их компромитовали код њихових главешина и упла-
шене за свсју кожу с обје стране неутралисали као 
противнике, а по могућности их и привукли на са-
рздњу. Комунистима скојевцима и илегализованим 
борцима достављене су штампане вијести 'које су 
стизале из Плава. Тада су у сваком селу од легали-
зованих партизанских бораца формиране десетине и 
организације СКОЈ-а. Такав рад се одвијао од авгу-
ста до новембра 1942. године. А када су погинули 
Радуле Јеврић, Манојло Кастратовић и Петар Де-
довић, улотски илегалци су се на два-три дана скло-
нили у заселак Баћа, код Радисава Кочановића и 
економа Радована Зоговића, послије чега су отишли 
у планину Виситор изнад Плавског језера, гдје су 
10 дана провели без склоништа, а онда направили 
колибу. 

Кра јем 1942. у Улотини и Лугама су дјеловале 
партијске и скојевске организације, а тада је дони-
јета одлука о формирашу позадинских партизанских 
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десетина. Такве десетине су формиране почетком 
1943. године у свим мјестима у којима су постојале 
партијске организације. 

Четничка „представа" на Шћепаници 
Крајем јуна 1943. године и у Лугама су тутњале 

колоне Нијемаца на моторним возилима. Враћале 
су се од Сутјеске празних руку осим ако се не рачу-
на стока коју су успут пљачкали и т јерали са собом. 
У Улотини су кра ј Шеремета, убиле ученицу Рад-
милу Шошкић, напредну дјевојку која није могла 
да отрпи насиље силника што је платила животом. 
На њеном гробу и пред народом њен дјед Богдан-
-Боле Шошкић, часна старина и храбри ратник из 
више ратова, завјетовао се да ће је осветити, па је 
одјевен у народну ношњу и сам наоружан у јулу 
1943. године запао једној Њемачкој колони и убио 
официра и војника и сам погинувши, чим је испу-
нио завјет дат на гробу своје унуке Радмиле да ће 
је светити. 

У јулу и августу 1943. године четници се, захва-
љујући присуству дјеловима добро наоружане ита-
лијанске дивизије у Беранама14) донекле стабили-
зују. Да би још више „учествовали" своје позиције 
код народа у Андријевички срез долази четнички 
командант Војо Лукачевић са својом војском наору-
жаном најмодернијим оружјем, али и страшним, 
примитивним рогљом да казни, заплаши и „опамети" 
и партизанске породице и њихове симпатизере. У 
Улотини су 18. августа 1943. чланови „војводиног" 
штаба уз свесрдну помоћ домаћих „угледника", при-
чвршћеног рогљама иза врата за земљу, а кога само 
опоменути. 

У списак за батињање су уведени 

Драгутин И. Шошкић, Савета Љ. Шошкић, Даница 
М. Ћулафић , Вукана Т. Шошкић, Б л а ж о Т. Шошкић, 
Вучић С. Шошкић, Милијана М. Ћулафић , Милица 
М. Ћулафић, Драгина М. Влаховић, Роса М. Шош-
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кић, Вешо В. Шошкић, Ката Н. Ћулафић , Вида 
Турковић и Света Турковић. 

У списак за опомену су уведени 

Радун Б. Шошкић, Гавро Б. Шошкић, Мило Р. 
Шошкић, Љубо В. Шошкић, Добра Б. Шошкић, Сен-
ка М. Шошкић, они су укорени и отјерани у народ. 

Од наведених за батинање, батинани су: Драгутин, 
Савета, Даница, и Вукана. Боса, Вешо и Ката нијесу 
дошли на збор већ су побјегли у шуму, а Б л а ж о и 
Вучић су шамарани од стране Лукачевића, па отје-
рани у народ. Милица, Вера која је изашла умјесто 
сестре Милијане, Драгица и Вида и Цвета су иепсо-
ване па отјеране у народ. Вјероватно би батинали и 
друге да се није чуо пуцањ од стране партизана из 
шуме, па су се четници бојали да не дође до напада 
на њих од стране партизана. 

Послије три дана домаћи четници су по узору на 
четнике Лукачевића у Улотини избатинали Мио-
драга Р. Ћулафића , а у Лугама Полку Ћулафић . 

Продор групе бригада НОВЈ 

Видећи своју пропаст четници покушавају да 
окупе своје најверније присталице врше неке реор-
ганизације, покушавају да униште јединице НОВЈ и 
њихове симпатизере отворено сарађујући са оним ди-
јелом Италијана који нијесу положили оружје и са 
Њемцима који врше продор јачим снагама од Под-
горице и Пећи. Тада Нијемци потискују Другу дал-
матинску с положаја од Чакора до Андријевице 
којом приликом пале 90 кућа у Улотини тако да су 
незапаљене остале само три — Богдана Влаховића, 
Рада М. Шошкића и Мијаила Шошкића. Међутим, 
брзим и снажним противнападом јединица Другог 
ударног корпуса ослобођена је не само Андријевица 
већ и територија читавог среза до Лијеве Ријеке 
која ће бити ослобођена 6. новембра. Дио четника се 
преко Комова повукао за Подгорицу, а извјестан 
број је остао на терену да живи по групицама, одр-
жава везе са све малобројнијим симпатизерима, да 
се нада спасењу. 

Крваво разбојиште из 1944. године 

Схвативши колико велику опасност представља 
продор групе бригада НОВЈ на терен Васојевића, 
Нијемци и његове слуге током 1944. године на све 
начине покушавају да их истисну и овај изузетно 
знача јан терен задрже под својом контролом. 

Долином Лима водила је за њих веома важна 
комуникација, поготову откад се туда Група армије 
„Е", повлачила из Грчке према Сарајеву. На ту ко-
муникацију се ослањало више рокадних путева, а 
овдје око Полимља, окупатор је могао добро да иско-
ристи своје слуге за обезбјеђење бокова и зачеља 
приликом наступања и одступања овом комуника-
цијом. 

Вјеран традицији својих предака, народ Полим-
ља је многим жртвама кажњавао непријатеља, разу-
мије се подносећи и сам жртве, док је непријатељ, 
бијесан због тога, током 1944. године у неколико 
махова све палио и жарио, убија јући старце, жене 
и дјецу и бацајући их у запаљене домове. Насрћући 
на положаје које су штитећи комуникацију преко 
Улотине за Андријевицу, браниле јединице Другог 
батаљона Комског НОП одреда, Четврте и Девете 
црногорске, Друге далматинске, Друге српске бри-

гаде и друге, непријатељ је током 1944. године више 
од 30 пута покушавао да продре туда, али је одбијен 
осим у пет-шест случајева, када су то биле тако јаке 
снаге да су се пред њима јануара, априла, маја, јуна, 
јула и августа партизани морали повући до Брезна 
Бијелог Поља. У јулу, у вријеме припрема Нијемаца 
за извршење операције „Рибецал" (код нас познатија 
као „Дурмиторска операција") стари Крушевац Бог-
дан-Боле Шошкић је одјевен у нову црногорску на-
родну ношњу, сам наоружан запао једној њемачкој 
колони и убио официра и војника, при томе је и 
сам погинуо, али је испунио завјет дат на гробу 
унуке Радмиле да ће је осветити . . . 

У јулу 1944. године, када су јединице Треће удар-
не дивизије НОВЈ водиле одсутне борбе код Малог 
и Вељег Крша, у Улотини је био њемачки логор 
који је храном и муницијом снабдјеван из авиона. 
Непријатељ се трудио да на овом терену тако рећи 
затре живот, у чему су га свесрдно помагали четни-
ци и вулнетари. Овај рејон је од октобра 1943. го-
дине до средине септембра 1944, а нарочито у врије-
ме извођења „Андријевичке операције" у јулу 1944. 
представљао крваво разбојиште. Ту су јаке снаге 
НОВЈ водиле упорне борбе против непријатеља који 
је био на ивици пропасти због чега се још грчеви-
тије борио за спасавање сопствене коже. 

У новембру су ослобођени Плав и Гусиње па је 
тако организовано склањана нејач из Улотине и 
Луга јер је у паљевинама била остала без крова и 
игдје ичега, а пријетиле су: зима, глад, болест и сто 
других невоља. 

На фронтовима до Трста 

Слобода је стигла у Улотину, у Луге у долину 
Лима. Али то још није било вријеме ни за радовање 
ни за туговање. . . 

Синови и кћери Полимља још су ратовали: ши-
ром Васојевића и цијеле завичајне Црне Горе углав-
ном против остатака непријатеља, па на прилазима 
Сарајеву у ровницама Срема. Ратовали са синовима 
и кћерима осталих наших крајева, пролијевајући 
своју крв. И многи ће од њих, у побједоносном јури-
шу Титових дивизија стићи до Трста, до Граца. Неки 
се никада неће вратити родном Полимљу јер су 
остали на мртвој стражи слободе и братства. . . 

Они што су остали на развалинама деценијама, 
с муком и ка јањима одрицањем стицаног и стеченог 
дома, — а то су били старци, жене, дјеца и прерано 
сазрела омладина, али још недорасла пушци — при-
онули су на посао. Ударнички, ратнички. Да помогну 
другом и себи, подижу кровове, поправљају путеве, 
преносе жито и муницију. 

„Сви на фронт — све за фронт" 

Омладина прихвата позив великог митинга у 
Књажевцу — на најшире такмичење под паролом 
„Сви за фронт — све за фронт"! Што се првог дијела 
позива тиче — он је био часно испуњен: готово сви 
физички здрави, способни за борбу били су у једи-
ницама. За фронт су Улотина и Луге, као и друга 
села — давали што су могли. Омладина је преузела 
обавезе — даваће и више од тога. Омладина оба села 
формирала је по радну чету а у Полимљу — омла-
дински батаљон. Изгладнела, лоше одјевена, често 
боса, исцрпљена ратним недаћама омладина — махом 
дјевојчице и дјечаци од 14 до 16 година — сврстана 
у десетине и групе организована „по војнички", оду-



шевљено се прихвата задатка: преноси муницију 
преко Чакора до Пећи, Бокељској бригади: носи 
жито из Гусиња за гладне у Лијевој Ријеци: чисти 
снијег и пробија путеве преко Трешњевика и Чако-
ра: ставља у покрет млинове и пилане; преноси дрва 
за загријевање соба у којима су рањеници. . . 

Раде шест мјесеци, без посустања с пјесмом. Под 
руководством Општинског комитета СКОЈ-а у саста-
ву: секретар ЈБубо Шошкић, чланови Рабија Кастра-
товић, Радомир Радуновић, Вељо Ћ у л а ф и ћ и Мило 
Катић. Командант Полимског омладинског батаљона 
био је ЈБубо Шошкић. 

Побједнику — црвена застава 
Крајем априла — док су на западу земље, према 

Трсту и аустријској граници, још грували топови и 
била се крв у хрвању с Хитлеровом немани која је 
пошто-пото хтјела да извуче реп и избјегне одговор-
ност за недјела — у Андријевици су, на митингу 
омладине, послије шест мјесеци ударничког рада — 
проглашени побједници у једном својеврсном рату. 
Полимски омладински батаљон проглашен је за по-
бједника. И добио црвену, лијепо извезену, побјед-
ничку заставицу. Улотска и Лушка омладинска че-
та у томе су видјеле признање себи за ударнички 
рад. Први батаљон „до побједника", као признање, 
добио је фотографију друга Тита. 

Улотска и лушка омладина вратила се касно уве-
че — с побједничком заставом и борбеном пјесмом, 
која се мјешала с хуком Лима. Весеље је трајало 
цијеле ноћи. Младима су се придружили сви. У зору 
се кренуло — на посао. 

Да се зна и памти 
Рат је завршио. Прошло је и Хитлерово и Паве-

лићево и Ђуришићево. Још једном се потврдило, да 
је мудри народ добро рекао: свака сила за вијека. 
Остао је народ — непобијеђен, увијек спреман да 
много више подигне него што силник може пору-
шити. 

Ј ављали су се кћери и синови издалека. С фрон-
това. Неки су израсли у официре нове револуцио-
нарне војске, други остали борци. Многи се враћају 
под ранама. Стизале су вијести које су уносиле ра-
довање, али и оне друге, што продубљују тугу. 

Пребројани су губитци, прегледане ране, сабране 
штете. 

Из Улотине, из 30 породица партизана и активи-
ста НОП-а, погинула су на фронтовима, од Андри-
јевице од Зиданог Моста, 22 борца, или готово из 
сваког дома по један, а још по једно чељаде из го-
тово сваке куће (тачније 25 мјештана) било је жртва 
фашистичког терора од којих је добар број — ко 
ж и в ко већ убијен — спаљен у пламену сопственог 
дома, од руке Нијемаца, четника, „вулнетара", бали-
ста. Четрнајест синова Улотине остали су ратни војни 
инвалиди. Рат су преживјела још 43 борца НОВЈ, 
међу којима 9 носиоца „Споменице 1941." (Вук Ћ у -
лафић, Деса И. Шошкић, Деса Љ. Шошкић, 
Васо и Милорад Ћулафић , Манојло Влаховић 
Љубо, Радојица и Видо Шошкић), 20 официра 
и 5 подофицира, док је Видо Љ. Шошкић, но-
силац „Споменице 1941" и ратни командант прослав-
љене четврте пролетерске црногорске бригаде, под 
чијом се црвеном заставом борило и више улотских 
младића и дјевојака, произведен у чин генерала 
ЈНА. 

У затворима и логорима у Колашину, на Цетињу, 
у Бару у Италији и Њемачкој и другдје чамело је 

годинама, 16 Улоћана махом млађих људи и првобо-
раца у устанку, осуђених на дуге и тешке казне, 
а тројица од њих су у затворима и кости оставили. 

Крушево — гнијездо и узданица комуниста 

Од 104 улотска дома у којима су се чељад окупља-
ла око огња, 99 је запаљено, већина и неколико пу-
та, а готово сваки два пута, ујесен 1943. и у јулу 
1944. Уз те домове изгорјело је на стотине штала, 
сушница, колиба . .. 

Улотски заселак Крушево, с 20 домова, и прије 
рата, за доба краљевског режима, и у рату за чет-
ничке страховладе и пријатељи и непријатељи су 
називали „Мала Москва". То је звучало и као при-
знање и као опомена. Из тих 20 домова у рат је ушло 
5 комуниста и 5 скојеваца, а на кра ју рата било је 
25 комуниста. У рату га дијелила демаркациона гра-
ница између „Велике Албаније" и сепаратне Црне 
Горе, а и на граници и с обје њене стране су како 
када, Нијемци или Италијани увијек с вјерним саве-
зницима четницима и „вулнетарима". Неколико пута 
се попут птице феникса, из сопственог пепела поди-
зало велике жртве ожалило, или никад није погну-
ло врат пред невољом. Било је и остало „Мала Мо-
сква" — узданица комуниста, гаранција побједе. 

Стоји на своме 

Улотина и Луге су прије рата и у цијелој првој, 
устаничкој ратној години, имали чврсту партијску 
организацију у којој је дјеловало 18 комуниста. 

Број чланова К П Ј из ова два полимска села до 
кра ј а рата се бар упетостручио. Али је ослобођење 
партијске ћелије Улотине и Луга дочекала са свега 
8 чланова, јер су други били на широким, удаљеним 
фронтовима рата и рада. Па и од тих који су застали 
у два наредна мјесеца, петоро је пошло на друге за-
датке подаље од родног села, а овде је остало само 
троје — да воде народ у нове, мирнодопске битке. 
Њ и х је било одвећ мало, а задатака толико да би 
било посла за стотине. На дужности у друга мјеста 
су пошли: Васо Ћ у л а ф и ћ у Мурино — да формира 
партијску ћелију и на дужност секретара Општин-
ског комитета; Деса И. Шошкић у Велику — да 
формира партијску ћелију, Љубо Шошкић у Грача-
ницу — у Општински комитет СКОЈ-а у Гусињу, 
Добросав Ћ у л а ф и ћ — на рад у Општински комитет 
К П Ј з а Плав . . . 

Улотина и Луге, дио слободарског Полимља, зако-
рачили су на нове путеве борби и побједа. Стамени 
и поносни, остали су своји на своме, спремни на нове 
жртве за заједничке интересе, за извјеснију с јутраш-
њицу, поносни на оно што су дали, што су били, 
што јесу. 

Прва упоришта радничког покрета, први скојев-
ци и чланови КПЈ, прва партијска ћелија и први 
руководиоци Среске партијске организације су били 
у Улотини и Трешњеву ђаци, сеоски омладинци, сту-
денти, били су прве лучоноше напретка у срезу. 
Напредне социјалистичке идеје носила је младост из 
снага у овом селу још 1933. и 1934. Таквом полету, 
одушевљењу и политичкој и идејној свести, није 
могла бити несавладива препрека, ондашња жандар-
мерија и остали полицијски апарат. До тада познати 
ауторитети у селу су били храбри ратници против 
аустро-угарског ропства, јунаци са бојних поља. 
Тим ауторитетима почињу се придруживати млади 



људи, пуни жара и воље да се боре за боље друштво. 
Та младост је зрачила поштењем и носила је собом 
и пропагирала идеје које треба да буду перспектива 
сељака, радника. Идеје које су ти млади људи про-
носили нијесу биле младе и политиканске. Пропа-
гирала је комунистичка омладина социјалистичко 
друштвено уређење, млада по годинама озбиљна по 
идејама. Та младост је заврћела капу полицији. Већ 
1835. и 1936. године хапсе комунисте Улотине, одводе 
у Главњаче и примењују полицијске методе мучења. 
Комунисти се не дијеле по племенима и вјери. Ра-
сплинули су се свуда. Никли су створени и оформ-
љени комунисти код Шошкића, Влаховића, Ћ у л а ф и -
ћа. Први пут се ствара немир код не тако малог 
броја присталица монархије, која их је удостојила 
повјерења дајући им добра мјеста и положаје у 
апарату монархије. 

Комунисти су унијели немир у Улотину и Луге, 
немир против мрака и глади, ропства и раз јарили 
богате и добро плаћене службенике старе Југосла-
вије, која је била тамница народа. 

Хапшења и прогони једних комуниста, било је 
лропраћено са много нових комуниста, који су учили 
и упознавали социјалистичке идеје и ширили их јако 
и брзо као што се дан и свјетлост свом својом јачи-
ном пробија и шири. 

Шири се и организовано чита напредна литера-
тура, уноси се један организован и систематски ред. 
Хитлер ако је тек дошао на власт постаје велика 
опасност. Комунисти указу ју на фашизам као неза-
држиву силу која пријети да пороби цијело човје-
чанство. 

Још 1834. године Видо Шошкић студент, Гојко 
Ђорђијевић и Манојло Влаховић су оцијенили да могу 
преузети на себе нове задатке организованије у окви-
ру КПЈ. Ниче једна партијска ћелија, па друга. 
Утицај се шири. Омладина масовно прилази кому-
нистима. Питање замјене сада није то што мучи 
комунисте. Једни иду на в јежбу на службу или сту-
дије, други их замјењују. Стабло је пустило корјен, 
дубоко и широко. Полиција такође не мирује, хапси, 
пријети, шаље у Дубровачки затвор на „термотера-
пију". Комунисти се кале. Нијесу сви јунаци. Међу-
тим долази се до масовног сазнања: комунистичка 
свијест значи и свијест у новом друштву и издржати 
на полицији и неказати ниједну ријеч. 

Партијска и скојевска организација у Улотини и 
Лугама спрема се за отсудан бој. Хитлер поробио 
Европу. Пале су тридесет три земље без метка. На 
реду је Југославија. Пета колона у селу има јако 
упориште. Пета колона зида своју зграду на борби 
против комунизма, за младог краља, пропагира хи-
етерично мржњу против муслимана Плава и Гуси-
ња, обећава сељацима земљу у долини према Плаву, 
обећава исељење муслимана за Турску. Лук се за-
тегао двије идеје различите се пофронтили. Кому-
нисти Улотине и Луга зову све родољубе за одбрану 
земље, пета колона прави цесте за улазак окупа-
торске власти. 

Старојугословенска војска из Пећи, пролази кроз 
Улотину, официри и генерали бјеже. Видо Шошкић 
са другим комунистима купи оружје од те војске 
узму не само пушке и муницију .него и једну хауби-
цу. Комунистичке идеје у Улотини а то значи до-
следност у борби против фашизма, шириле су се код 
старијих људи. То су били углавном угледни сељаци, 
познати и који су уживали велико повјерење. Међу 
тим старијим комунистима био је и чика Илија Шо-
шкић, познати јунак из првих ратова. Илија је у ж и -

вао велико повјерење и политички се сукобио са 
рођеним братом интелектуалцем. Због преданог све-
сног рада и пуне активности Илија Шошкић је уочи 
другог Свјетског рата изабран за предсједника Сре-
ског одбора Црвене помоћи. То не само што је био 
илегалан посао, него и веома одговоран. Комунисти 
су знали да полиција чика Илију може извадит 
душу али не може ниједну једину ријеч, из њега 
извући, нити што од њега дознат о раду илегалне 
комунистичке организације. 

Долази народноослободилачки рат. Највиша и 
најузвишенија проба комуниста. Чика Љуба Шош-
кић, у своје поодмакле године, око 60 година пошао 
је не само на Устанак него у герилу. То није био 
само партизан, то је био Старац Вујадин који је на 
сваком мјесту знао постојати. Са својом познатом 
француском пушком тукао је партизански, црно-
горски улотски. Цио четнички батаљон најурио је 
као стоку. 

Љубо, Видо, Радојица, Кајо, Деса као Герилци су 
страх и трепет за четнике Илија Савићев Срето, 
Дара, Драгутин, Ђукан и Деса, боре се и туку чет-
ничку гамад. 

Рогља Лукачевића, масовне паљевине кућа од 
стране окупатора и квислинга, стријељања, хапше-
ња, интернирања, бацања живих у ватру, све то није 
спречило да се Улотина и Луге не дигну масовно у 
народноослободилачку борбу и да допринесу не само 
за ослобођење своја два села, него и шире. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

Ћ У Л А Ф И Ћ М. МИОДРАГ МЕДО, рођен 1916. го-
дине несвршени ученик гимназије — сељак члан 
СКОЈ-а од 1. IX 1938. године а СКЈ од 6. XI 1938. 
године, организациони секретар СК К П Ј - у за андри-
јевички срез погинуо 4. маја 1942. године у Мојковцу. 

Ћ У Л А Ф И Ђ . М. 
М И О Д Р А Г - М Е Д О 

Ћ У Л А Ф И Ћ К. МИЛАДИН, земљорадник рођен 
1921. године, члан СКОЈ-а од октобра 1940. године 
погинуо августа 1943. године у Босни као борац 
I пролетерске бригаде. 



Ћ У Л А Ф И Ћ Ћ . Б О Г И Ћ Ћ У Л А Ф И Ћ Т . В У К О Ћ У Л А Ф И Ћ Н . Б Р А Н И М И Р 

Ћ У Л А Ф И Ћ В . Р А Д О В А Н 

ЋУЛАФИЋ Т. ВУКО, рођен 1923. године учекик 
гимназије члан СКОЈ-а од септемЗра 1939. године 
члан СКЈ-у од октобра 1941. године погинуо као ко-
месар чете VII омладинске ударне бригаде 5. XII 1944 
године код Фемића Крша. 

Ћ У Л А Ф И Ћ В. РАДОВАН, земљорадник, рођен 
1921. године. У НОБ од маја 1943. године, погинуо 
јула 1944. године код Краљева у Србији, као коман-
дир вода IV црногорске пролетерске бригаде. 

ЋУЛАФИЋ Н. БРАНИМИР, рођен 1923. године 
свршени матурант члан СКОЈ-а од јула 1939. године 
погинуо 23. априла 1944. године, на Мојковцу, као де-
легат вода V пролетерске црногорске бригаде. 

Ћ У Л А Ф И Ћ Н . П О Љ К А 

Ћ У Л А Ф И Ћ Ф. БРАНКО, рођен 1917. године, 
земљорадник, члан К П Ј у од 1944. године погинуо 
као командир вода VII црногорске омладинске бри-
гаде, 19. II 1945. године на Јабуци код Горажда. 

Ћ У Л А Ф И Ћ Ђ. БОГИЋ, погинуо 1944. 

Ћ У Л А Ф И Ћ Ф. РАДОСЛАВ, земљорадник рођен 
1921. године рањен као борац VIII црногорске ударне 
бригаде јула 1944. године у Кучима и од посљедица 
рана умро у Горњој Морачи пет — шест дана по-
слије рањавања. 

Ћ У Л А Ф И Ћ М. ПОЉКА, рођена 1926. године, се-
љ>анка члан СКОЈ-а од почетка 1942. године, поги-
нула као борац-болничарка VIII црногорске ударне 
бригаде 3. XII 1944. године на Фрушкој Гори. 

Ћ У Л А Ф И Ћ Р А Д О С Л А В 



Ћ У Л А Ф И Ћ Н . Б Р А Н К О Ћ У Л А Ф И Ћ Р . М И Л Е Т А Ш О Ш К И Ћ Н . Б О Г Д А Н 

Ш О Ш К И Ћ Р . Б О Г Д А Н 

Ћ У Л А Ф И Ћ Н. БРАНКО, рођен 1920. године 
земљорадник члан СКОЈ-а од маја 1939. године, по-
гинуо као борац VIII омладинеке црногорске ударне 
бригаде на Палама код Сарајева, концем 1944. године. 

Ћ У Л А Ф И Ћ Б. МИЛЕТА, рођен 1912. године ф и -
нансијски службеник старе Југославије погинуо као 
борац VII омладинске ударне бригаде концем 1944. 
године код Сарајева. 

Ш О Ш К И Ћ Н. БОГДАН, погинуо 1941. 

Ш О Ш К И Ћ Р. БОГДАН, рођен 1870. године, учес-
ник ранијих ратова и у Устанку 1941. године 1943. 
године Нијемци му убија ју унуку Радмилу и он је 
у октобру 1943. године свећа убија јући њемачког 
официра и 2 војника и гине јуначком смрћу. 

Ш О Ш К И Ћ М . С Л О Б О Д А Н 

Ш О Ш К И Ћ В. ВЕЛИМИР-ВЕШО, рођен 1919. го-
дине члчан СКОЈ-а . Погинуо у VII омладинској бри-
гади на Јаворју код Боана. 

Ш О Ш К И Ћ М. СЛОБОДАН, рођен 1922. године. 
Погинуо на планини Баљу као борац IV црногорске 
Пролетерске бригаде у борби противу непријатеља 
августа 1944. године. 

ВУКАДИН М. ЋУЛАФИЋ, рођен 1926. године. 
Погинуо у борбама за Сарајево у с а с т а в у бораца 
VII црногорске омладинске бригаде у априлу 1945. 
године. 

ВЛАХОВИЋ Р. ПЕРО, гине за вријеме Устанка у 
Бијелом Пољу 1941. године. 

Ш О Ш К И Ћ В . В Е Л И М И Р 



Ш О Ш К И Ђ М . Ч Е Д О М И Р В Л А Х О В И Ћ Т О Д О Р 

ВЛАХОВИЋ П. ДУШАН, рођен 1922. године ма-
турант гимназије у Пећи, Скојевац. Погинуо у борби 
против окупатора у Улотини 19 децембра 1941. го-
дине. 

Ш О Ш К И Ћ М. ДАВИД, стријељан 1943. 

Ш О Ш К И Ћ М. ЧЕДО 

ВЛАХОВИЋ К. ТОДОР, рођен 1906. године. Ра -
њен у борбама за Трново код Сарајева у саставу 
IX црногорске бригаде. Умро од посљедица рањава-
ња почетком априла 1945. године. У Мељинама у 
болници. 

Ш О Ш К И Ћ М. МИЛОСАВ, рођен 1875. године. 
Погинуо 2. VIII 1941. године у борби против окупа-
тора на Мурини. 

Ш О Ш К И Ћ М И Л О С А В 

Ш О Ш К И Ћ В. БУДО, Предратни СКОЈ-евац. По-
гинуо на Сремском фронту 1945. године као водник 
у VI Црногорској пролетерској бригади. 

Ш О Ш К И Ћ М. ИВАН, рођен 1907. године. Поги-
нуо у борби против окупатора код Сарајева као ко-
мандир чете у V Црногорској бригади. 

Ш О Ш К И Ћ П. МИЛИЋ, рођен 1890. године. Учес-
ник на Плевљима. Погинуо од окупатора у борби на 
Улотини децембра 1941. године. 

Ш О Ш К И Ћ Р. МИЛУТИН, рођен 1924. године. По-
гинуо у борбама за ослобођење Сарајева 1945. године 
у саставу јединица V Црногорске бригаде. 

В Л А Х О В И Ћ П . Д У Ш А Н Ш О Ш К И Ћ М . Д А В И Д Ћ У Л А Ф И Ћ М . В У К А Д И Н 



Ш О Ш К И Ћ П . М И Л И Ћ 

Ш О Ш К И Ћ М. МИЛОРАД, рођен 1892. године. По-
гинуо 1944. године у борби противу окупатора као 
интендант батаљона IV Црногорске пролетерске бри-
гаде. 

ч 

Ш О Ш К И Ћ Т. ВУКАНА, рођена 1926. године, по-
гинула на сремском фронту 1945. године у саставу 
јединица IX Црногорске бригаде. 

Ш О Ш К И Ћ И. ДАРА, рођена 1919. године, члан 
КПЈ . Погинула 1944. године у Санџаку у саставу је-
диница IV Црногорске Пролетерске бригаде. 

Ш О Ш К И Ћ Љ. КОМНЕН, рођен 1924. године. По-
гинуо као политички комесар чете у борбама проти-
ву непријатеља у децембру 1944. године између 
Чачка и Титовог Ужица. 

РАДЕНОВИЋ В. ДУШАН, рођен 1924. године. По-
гинуо у борбама противу непријатеља 1945. године 
као артиљерац у 5 батерији I Црногорске артиље-
ријске бригаде III Дивизије. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Ћ у л а ф и ћ М. Мило, Ћ у л а ф и ћ В. Стоја, Ћ у л а ф и ћ 
С. Иконија, Ћ у л а ф и ћ Љ. Марија, Ћ у л а ф и ћ Љ. Да-
ринка, Ћ у л а ф и ћ М. Милорад, Ћ у л а ф и ћ Д. Ђукан, 
Ћ у л а ф и ћ Р. Радивоје, Ћ у л а ф и ћ Н. Милева, Ћу-
лафић Н. Јован, Ћ у л а ф и ћ В. Савна, Ћулафић В. 
Раде, Ћ у л а ф и ћ Т. Станојка, Ћ у л а ф и ћ Т. Радосава-
-Рака , Ћ у л а ф и ћ Г. Вукадин, Ћ у л а ф и ћ Ђ. Станија-
-Була, Ћ у л а ф и ћ Н. Анђелија, Ћ у л а ф и ћ Н. Пољка, 
Ћ у л а ф и ћ М. Јелица, Ћ у л а ф и ћ С. Милинко, Ћула-
ф и ћ М. Милосава, Ћ у л а ф и ћ Д. Станка, Ћулафић 
М. Станија, Ћ у л а ф и ћ Н. Рака, Ћ у л а ф и ћ В. Милица. 
Ћ у л а ф и ћ Вукићева Милица, Ћ у л а ф и ћ В. Велимир, 
Ћ у л а ф и ћ Р. Милосава, Влаховић М. Велимир, Вла-
ховић М. Душан, Влаховић Р. Милутин, Влаховић Р 

Ш О Ш К И Ћ М И Л О Р А Д 

Перо, Влаховић И. Драгослав и Милоје, Шошкић В. 
Бранко, Шошкић Н. Богдан, Шошкић Б. Емилија 
Саковић М. Станија, Шошкић Б. Мико, Шошкић В 
Милијан, Шошкић Р. Радмила, Шошкић М. Савета, 
Шошкић С. Милева, Шошкић Ђорђије-Ђока, Шош-
кић Н. Јела, Шошкић Н. Владан, Шошкић Н. Зо-
рица, Шошкић Н. Витомир, Шошкић Н. Љубица, 
Шошкић Николина Јела, Шошкић М. Станија. 
Шошкић М. Марија, Шошкић М. Боса, Шошкић О. 
Веко, Шошкић Светозар, Раденовић Милош, Ћула-
фић Дмитра, Ћ у л а ф и ћ М. Драгослав, Ћ у л а ф и ћ М. 
Драгица, Ћ у л а ф и ћ М. Јездимир, Ћ у л а ф и ћ Н. Вели-
ша, Ћ у л а ф и ћ Миљан, Ћ у л а ф и ћ П. Милета, Шошкић 
М. Радуле, Шошкић С. Иконија, Шошкић В. Миомир, 
Ћ у л а ф и ћ Радојка, Ћ у л а ф и ћ Д. Миланка, Ћулафић 
Д. Мирко, Раденовић Милорад. 

ОФИЦИРИ ИЗ РАТА 

Ћ у л а ф и ћ А. Милсрад, Ћ у л а ф и ћ М. Мирослав, 
Влаховић Р. Богић, Ћ у л а ф и ћ М. Милица, Ћулафић 
Н. Драго, Ћ у л а ф и ћ Н. Драгомир, Шошкић А. Радо-
слав, ВлахОЕић Љ. Вукајло, Шошкић М. Неђељко, 
Шошкић Далилков Величко, Шошкић Ђ. Добрашин, 
Ћ у л а ф и ћ Р. Вук, Шошкић И. Срето, Шошкић И 
Драгутин, Шошкић И. Ђукан, Влаховић Н. Милорад, 
Шошкић С. Вучић, Шошкић С. Душан, Шошкић Т. 
Гојко, Влаховић К. Радослав, Шошкић А. Богдан, 
Шошкић Љ. Видо, Шошкић М. Миодраг, Шошкић Р 
Милсш, Ћ у л а ф и ћ А. Ђорђе, Шошкић Д. Јеремија, 
Шошкић Дмитров Величко, Ћ у л а ф и ћ А. Милан, 
Ћ у л а ф и ћ Н. Мираш, Ћ у л а ф и ћ М. Васко, Ћулафић 
М. Ксенија, Шошкић Радојица, Шошкић Р. Љубо, 
Шошкић М. Ирина, Шошхић Љубица, Ћулафић Љ. 
Драгић, Раденовић М. Војии, Шошк::ћ М. Груоап, 
Шошкић Влајко. 

Ш О Ш К И Т г Р . М И Л У Т И Н 



УЧЕСНИЦИ У НОР-У 

Јагош В. Шошкић, ЈБубо В. Шошкић, Вешо В 
Шошкић, Владо В. Шошкић, Милица В. Шошкић, 
Милица Љ. Шошкић, Роса Д. Шошкић, Дмитар Р. 
Шошкић, Божина Р. Шошкић, Добра Б. Шошкић, 
Миладин Н. Ћулафић , Богдан Шошкић, Радун Б. 
Шошкић, Гавро Б. Шошкић, Даница М. Саковић, 
Вујадин М. Саковић, Милија М. Ћулафић, Стана М. 
Ћулафић, Милијана :м. Ћулафић, Мирослав М. Ћу-
лафић, Милица М. Ћулафић, Вера М. Ћулафић , 
Милорад А. Ћулафић , Ђорђије А. Ћулафић , Мили-
воје М. Ћулафић, Бато Р. Шошкић, Илија Р. Вла-
ховић, Богић Р. Влаховић, Вукајло Љ. Влаховић, 
Драга В. Влаховић, Драго Н. Ћулафић, Драгомир Н. 
Ћулафић, Ката Н. Ћулафић, Јулка Н. Ћулафић , 
Јелисава Н. Ћулафић , Милета П. Ћулафић, Љубо М. 
Ћулафић, Вешо М. Ћулафић , Даница М. Ћулафић , 
Васо Ђ. Ћулафић , Богић Ђ. Ћулафић , Никола М 
Ћулафић, Радослав А. Шошкић, Софија А. Шошкић, 
Стана А. Шошкић, Душан М. Влаховић, Неђељко М. 
Шошкић, Слободан М. Шошкић, Величко Данилков 
Шошкић, Милутин М. Ћулафић , Љубица М. Шош-
кић, Ирена М. Шошкић, Добрашин Ђ. Шошкић 
Авро М. Шошкић, Гавро М. Шошкић, Радивоје Ву-
чељић, Вукадин М. Ћулафић, Живо јин Г. Шошкић 
Вукашин М. Шошкић, Светимир М. Шошкић, Стајка 
М. Шошкић, Батрић М. Шошкић, Божо Р. Ћулафић. 
Миодраг Р. Ћулафић , Вук Р. Ћулафић, Иван М. 
Шошкић, Давид М. Шошкић, Будо В. Шошкић, 
Влајко М. Шошкић, Петар М. Влаховић, Душан П. 
Влаховић, Даница П. Влаховић, Мирољуб М. Шош-
кић, Илија С. Шошкић, Стака И. Шошкић, Дара И. 

П о л и м љ е 

Шошкић, Деса И. Шошкић, Срето И. Шошкић, Ђу-
кан И. Шошкић, Драгутин И. Шошкић, Милорад Н 
Влаховић, Тодор К. Влаховић, Радослав К. Влахо-
вић, Милић П. Шошкић, Вучић С. Шошкић, Вукић 
С. Шошкић, Мила С. Шошкић, Роса С. Шошкић, 
Душан С. Шошкић, Секуле С. Шошкић, Манојло М. 
Влаховић, Маријан М. Влаховић, Драгица М. Влахо-
вић, Милош Р. Шошкић, Милутин Р. Шошкић, 
Владо А. Шошкић, Антоније М. Шошкић, Богдан А. 
Шошкић, Зорка П. Шошкић, Вукана Т. Шошкић, 
Гојко Т. Шошкић, Б л а ж о Т. Шошкић, Љубо Р. 
Шошкић, Видо Љ. Шошкић, Радојица Љ. Шошкић, 
Којо Љ. Шошкић, Деса Љ. Шошкић, Савета Љ. 
Шошкић, Дана Љ. Шошкић, Милорад М. Шошкић, 
Вукашин В. Шошкић, Новак Р. Шошкић, Алек-
сандра-Лека В. Шошкић, Велимир Р. Шошкић, Ми-
лош П. Шошкић, Јеремија Дмитров Шошкић, Ве-
личко Дмитров Шошкић, Милорад Раденовић, Ду-
шан В. Раденовић, Вуко Раденовић, Спасоје Радено-
вић, Војо Раденовић, Шћепан Влаховић, Милорад М 
Шошкић, Грубан М. Шошкић, Сенка М. Шошкић, 
Чедо М. Шошкић, Милосав Ј. Шошкић, Милан А. 
Ћулафић, Мојсије М. Ћулафић , Ра јко Ј . Ћулафић , 
Васко М. Ћулафић , Милош Ј. Ћулафић , Милован Р. 
Ћулафић, Манојло Р. Ћулафић , Богољуб Н. Ћула-
фић, Доброслав Н. Ћулафић , Вукадин Р. Ћулафић , 
Божо Ф. Ћулафић , Новића В. Ћулафић , Милка Н. 
Ћулафић , Коса Ђ. Ћулафић , Никола Б. Ћулафић , 
Милић М. Ћулафић , Стеван М. Ћулафић , Мило А. 
Ћулафић , Вукић Р. Ћулафић , Богић Н. Ћулафић , 



Томо Н. Ћулафић , Вељо Т. Ћулафић, Страшимир Т. 
Ћулафић , Станојка Р. Ћулафић , Драгомир Р. Ћула-
фић, Сретен Ф. Ћулафић , Милош К. Ћулафић , 
Драгољуб Р. Ћулафић , Војислав Н. Ћулафић , Љ у -
бомир Р. Ћулафић , Ћ у л а ф и ћ Миодраг-Медо, Ћула-
ф и ћ К. Миладин, Ћ у л а ф и ћ Б. Милета, Ћ у л а ф и ћ Н. 

П о р о д и ц а Љ У Б А Ш О Ш К И Ћ А ц е л а ј е 
у ч е с т в о в а л а у Н О Р - у 

Мило, Ћ у л а ф и ћ Н. Бранимир, Ћ у л а ф и ћ Н. Бранко, 
Ћ у л а ф и ћ М. Пољка, Ћ у л а ф и ћ Н. Рада, Ћ у л а ф и ћ 
Ф. Радослав, Ћ у л а ф и ћ В. Радован и Ћ у л а ф и ћ Т. 
Вуко. Ра јо Ј . Ћулафић , Милош Ј. Ћулафић , Радота 
М. Ћулафић , Драгиша Љ. Ћулафић . 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ: 

Милорад А. Ћулафић , Драго Н. Ћулафић , Ката 
Н. Ћулафић , Радивоје Вучељић, Вла јко М. Шошкић, 
Светимир М. Шошкић, Срето И. Шошкић, Манојло 
М. Влаховић, Милош П. Шошкић, Милош Р. Шош-
кић, Б л а ж о Т. Шошкић, Деса Љ. Шошкић, Васо Ђ. 
Ћ у л а ф и ћ и Грубан М. Шошкић, Драгомир Ћ у л а ф и ћ 
и Вла јко Шошкић. 

ПОПАЉЕНЕ КУЋЕ: 

Милана А. Ћулафића , Милована С. Ћулафића , 
Милице С. Ћулафић , Љуба С. Ћулафића , Новице В. 
Ћулафић , Радомира А. Ћулафића , Стоје В. Ћула-
фић, Лазара С. Ћулафића , Николе Г. Ћулафића , 
Милоша М. Ћулафића , Нова Ј. Ћулафића , Милорада 
М. Ћулафића , Михаила Р. Ћулафића , Р а ј а Ј . Ћ у -
лафића, Ђукана Д. Ћулафића , Милорада П. Ћула-
фића, Радете М. Ћулафића , Милана М. Ћулафића , 
Станише Б. Ћулафић , Данила Н. Ћулафић , Ради-
воја Р. Ћулафић , Вукадина Р. Ћулафић , Радоша Г. 
Ћулафић , Николе Б. Ћулафић , Милића М. Ћула-
фић, Мираша М. Ћулафић , Миленка М. Ћулафић , 
Стевана Р. Ћулафић , Аца С. Ћулафић , Милићка М. 
Ћулафића , Ђукана Г. Ћулафића , Ивана Ј. Ћула-

фића, Маге М. Ћулафића , Радосава Б. Ћулафића , 
Б о ж е Н. Ћулафића , Новака Н. Ћулафића , Милади-
на Н. Ћулафића , Милоша В. Ћулафића , Микосава 
Ћулафића , Анђе Ћулафић , Миливоја М. Ћулафића , 
Николе Ћулафића , Милете П. Ћулафића , Васа Ђ. 
Ћулафића , Анице Ђ. Ћулафић , Максима Н. Ћ у л а -
фића, Милинка С. Ћулафића , Душана 3. Ћулафића , 
Радомира 3. Ћулафића , Станка М. Ћулафића , Ву-
кића Ћулафића , Пољке Ј . Ћулафића , Марице Ћ у л а -
фић, Наде М. Ћулафић , Миодрага Р. Ћулафића , 
Илинке Р. Ћулафић , Милије Ћулафића , Божине Р. 
Шошкића Љуба Р. Шошкића, Богдана Р. Шошкића, 
Века Шошкића, Војке Шошкић, Акса Шошкића, 
Милете Шошкић, Величка Д. Шошкић, Перка Г. 
Шошкића, Радула Л. Шошкића, Дмитра М. Шошки-
ћа, Милице Б. Шошкић, Мируне М. Шошкић, Ђор-
ђија Ф. Шошкић, Гране М. Шошкић, Обрене М. 
Шошкић, Радосав В. Шошкића, Милеве С. Шошкић, 
Петра Р. Шошкића, Живо јина М. Шошкића, Мило-
саве Р. Шошкић, Анђелије Ј. Шошкић, Светимира М 
Шошкића, Здравка М. Шошкића, Батрића Шошкића, 
Нова Шошкића, Бранка А. Шошкића, Љуба М. 
Шошкића, Милована Ф. Шошкића, Милије В. Шош-
кић, Драгице В. Шошкић, Данице Р. Шошкић, Томи-
це Н. Шошкић, Милеве М. Шошкић, Миј а јла М. 
Шошкића, Васа Ђ. Шошкића, Стојане М. Шошкић, 
Милије С. Шошкић, Михаила Н. Шошкића, Илије С. 
Шошкића, Драга А. Шошкића, Марка С. Шошкића, 
Миленка С. Шошкића, Радојка С. Шошкића, Радоша 
П. Шошкића, Милића П. Шошкића, Станоја Н. Шош-
кића, Богдана А. Шошкића, Љуба Р. Шошкића, 
Влада А. Шошкића, Радомира М. Шошкића, Петра 
М. Шошкића, Гојка Т. Шошкића, Николе Т. Шошки-
ћа, Миодрага М. Шошкића, Милоша И. Шошкића, 
Вучка Ђ. Шошкића, Милоша П. Шошкића, Веша Р. 
Шошкића, Новака Р. Шошкића, Милоње Саковића, 
Илије Влаховића, Љуба Р. Влаховића, Алексе Вла-
ховића, Радула Вучељића, Миша В. Влаховића, Ми-
ла Коматине, Маријана М. Влаховића, Милана Н. 
Влаховића, Власта И. Влаховића, Љуба М. Влахо-
вића, Тодора К. Влаховића, Петра М. Влаховића, 
Спасоја Раденовића, Вукоте Раденовића, Милорада 
Раденовића, Вучете Раденовића, Шћепана Влахови-
ћа, Милутина Јанковића. 

У Лугама, Улотини и Крушеву запаљено је 155 
кућа од стране Италијана Нијемаца Вулнетара и 
Балиста. Остале су само три куће не-запаљене. 

ИНТЕРНИРАНИ У ЗАТВОРИМА И ЛОГОРИМА 

Владо В. Шошкић, Дмитар Р. Шошкић, Милијана 
М. Ћулафић, Ђорђије А. Ћулафић , Илија Р. Влахо-
вић, Драго Н. Ћулафић , Драгомир Н. Ћулафић, 
Даница М. Ћулафић, Светимир Н. Шошкић, Вогић 
Р. Влаховић, Милета П Ћулафић , Антоније М. Шош-
кић, Петар Б. Шошкић, Срето И. Шошкић, Илија С 
Шошкић, Милован Р. Шошкић. 



КО ЈЕ РАСПУСТИО АНДРИЈЕВИЧКЕ 
ПАРТИЗАНЕ 

Зима 1941/42 била је нарочито тешка за партиза-
не. Уз обилату помоћ окупатора, четници су завели 
терор, успјели да придобију приличан број избјегли-
ца паролама да „није вријеме за устанак", а и дава-
њем разних иамирница. Било их је доста који су 
насјели таквој пропаганди, па ако и нијесу отишли у 
четнике, остали су пасивни и нијесу помагали ни 
партизански покрет. 

Наше акције у новембру и децембру 1941. у око-
лини Андријевице сводиле су се на повремене ли-
к Е И д а ц н ј е окупаторских плаћеника, на рушење пута 
и телефанских линија, преношење вијести и слично. 
Тс је све било извођено по наређењу главног штаба 
за Црну Гору и Боку. На територији Андријевичког, 
Беранског и Колашинског среза постајао је Комски 
одред који је у свом саставу имао три батаљона са 
по три чете. Командир Андријевачко-цецунске чете 
био је Никола Ђукић, а комесар Милић Кељановић, 
командир Краљско-требачке чете Милош Јелић, а 
комесар Војо Бакић. Полимском четом коман-
довао сам ја, а комесар је био Видо Шошкић. 
Акције смо изводили највише с једним водом све до 
бербе на Трешњевику, коју смо водили са дви јечете 

Почетком 1942. окупатор је истурио четнике про-
тиву наших снага. Добро наоружани из окупатор-
ских магацина, четници су кренули да униште наше 
снаге у рејону Колашина. Наш батаљон је добио 
задатак да нападне четнике на Трешњевику, и да им 
онемогући да помогну онима који су наше снаге на-
падали око Колашина. Моја и Николина чета при-
купиле су се на Штавној два дана прије акције, не-
испавани, гладни, промрзли. Користили смо врије-
ме да извидимо терен. Другог дана делегат окружног 
комитета Радуле Јеврић стигао је и наредио да 
сјутрадан нападнемо и протјерамо четнике. Ја сам 
руководио том акцијом, а Видо Шошкић био ми је 
замјеник. 

Рано ујутру кренули смо 22 фебруара 1942 на 
четнике којих је било око 200 док смо ми имали 
120 бораца. Послије вишечасовне борбе успјели смо 
да их протјерамо. Дио четника побјегао за Краље, а 
дио за Баре Краљске. Саобраћајница преко Трешње-
вика била је наша, али због врло тешких услова за 
опстанак на самом Трешњевику, добили смо наре-
ђење да се повучемо према Коњусима и Крајишту. 
У борби су четници имали више мртвих и рањених, 
а од наших је погинуо Милић Кељановић, док су 
били рањени Војо Нововић и Никола Кукаљ. 

Послије те акције требало је одлучити шта ћемо 
даље: да останемо на терену по групама и наставимо 
акције у границама могућности, или да се пребаци-
мо на слободну територију да уђемо у састав тамош-
њих јединица и с њима наставимо борбу. 

Истог дана одржан је састанак Мјесног комитета 
и старјешинског састава батаљона. Одлучили смо да 
предложимо људству, да се пробијемо испод Комова 
и кренемо ка слободној територији. Саопштили смо 
им ту нашу одлкуку и од око 120 бораца, колико су 
имале наше двије чете, око стотину је било за то 
да се иде, а једно десетак није могло, јер су били 
боси, слабо одјевени и физички недовољно снажни 
да издрже толики напор. Почеле су припреме за 
покрет. 

Али сутра-дан одржан је нов састанак. Није ми 
познато ко га је сазвао. Исти људи који су били за 
то да се придружимо партизанским јединицама код 
Колашина, сада су тражили да останемо на овом 
терену. Нијесам видио никакву сврху нити могућ-
ност да као војничка јединица можемо ту да опста-
немо. Предлагао сам да Мјесни комитет одреди ко 
ће да остане да одржава везу са народом и с покре-
том, а да војна јединица крене ка слободној терито-
рији. Али превагнуло је мишљење да треба остати! 
Људству је саопштена друга одлука — да се не иде! 
Требало је да се вратимо у своја села и да се сна-
лазимо на свом терену како ко зна и умије. Дослов-
но је тако било речено. Наређено ми је да водим 
људе и да с Николом Ђукићем разрадим план кре-
тања. Требало је заједно да идемо до Цецуна и да 
Никола са својом четом остане тамо, а ја да проду-
жим са својом четом у Полимље. Кренули смо увече 
око 23,00 часова из Кра јишта за Цецуне. Моја чета 
је била на челу, у колони по један. Стаза је била 
уска, људство гладно и уморно. 

Биле су одаслате патроле напријед и са обје 
стране. Тако смо сишли у неку долину и корачали 
преко једне ливаде. Она је била омеђена цијелом 
дужином, а на кра ју међе било је неко шибље. Нена-
дано, док смо ишли ливадом, четници, који су се 
крили иза шибља, осули су ватру. Командовао сам 
— десно и лијево у стријелце, отварај ватру по 
непријатељу! И сам сам залегао и отворио ватру, а 
то је учинио и Љубо Р. Шошкић који је био близу 
мене. Али осим нас двојице, нико више није пуцао 
на четнике, сви остали повукли су се у заклоне иза 
неке косе. 

Послије десетак минута и ми смо се окупили. 
Укорио сам људе што су се посакривали. Од Богда-
на Дашића узео сам пушкомитраљез, са још два 
друга изишао на врх оне међе и пушкомитраљезом, 
онако с руку, осуо ватру по четницима. Четници су 
се сви сјурили у ријеку Коњушку и разбјежали. 

Наставили смо пут и стигли до Цецуна у рано 
јутро. Цецуњани су нам приредили лијеп дочек, па 
смо се мало одморили и нахранили. Никола је ту 
остао са својом четом, а ми смо послије одмора на-
ставили за Улотину. Кад смо стигли, прво смо одр-
ж а л и састанак на коме су биле изречене озбиљне 
примједбе на држање наших двију чета у акцији 
претходне вечери. На кра ју сам рекао људима из 
шекуларског вода да иду за Шекулар својим кућа-
ма као и раније послије сваке акције и да се тамо 
сналазе како знају. То исто сам рекао и Величком 
и Улотском воду. 

Тако је била завршена та наша највећа акција на 
терену Андријевачког среза. Она је показала многе 
наше и добре и лоше стране, а прије свега показала 
је да нисмо добро процијенили ситуацију, док смо 
прихватили одлуку да останемо на терену умјесто 
да се придружимо јединицама код Колашина. Гово-
рило се да је таква била нека директива. Никако ми 
није било јасно ко је издао такву директиву, и ко је 
довео толике борце и покрет у једном срезу у пот-
пуно пасиван положај . Посљедице такве одлуке су 
познате, непријатељу је пало у руке неколико 
стотина бораца и сарадника нашег покрета, од ко-
јих су многи стријељани по окупаторским и четнич-
ким логорима. 

То је био тежак ударац на наш покрет, који је 
донио много жртава. 

БОГИЋ ВЛАХОВИЋ 



ЧАСНА МИСИЈА „ЦРВЕНЕ ХАРМОНИКЕ" 

Организација СКОЈ-а у Полимљу формирана је 
1939. године, што се. убрзо осјетило у раду са омла-
дином. Млади су обухваћени разним облицима рада, 
тако да су, углавном, етајали на позицијама поли-
тике КПЈ , што ће дјелом потврдити у устаничкој 
1941. и свим осталим ратним годинама. 

За оно вријеме јака организација СКОЈ-а, уз 
пуно ангажовање Партије, која је омладини посвје-
ћивала посебну пажњу, успјела је да путем разних 
манифестација, радних акција, културних приреда-
ба, излета, вечерњих сједника, и слично обухвати 
готово сву омладину Полимља, заталаса је и усмери 
на политичко размишљање о сопственој политичкој 
перспективи. Све те очигледне облике окупљања 
омладине требало је нечим прикрити од ока поли-
ције. Вјешто је ту мисију одиграла наша чувена 
„црвена хармоника". Она је понајмање та ј назив 
добила због тога што је стварно била црвена, тач-
није речено тамно црвене боје, која се чудесно пре-
савијала. Била љубимица читаве омладине. Њене 
омамне мелодије, које су се разлијегале из једног 
у друго село, зближавале су и сједињавале младе. 

Ипак, та хармоника била је црвена по суштини 
своје мисије, по томе што је била друштвена своји-
на, својина СКОЈ-еваца села Улотине. (Можда је 
то била и највећа друштвена својина у срезу којом 
су располагали комунисти у то вријеме). Иако су је 
набавили скојевци Улотине, она је припадала свој 
полимској омладини. У ствари, ниједан скуп нити 
излет младих, ниједна вечерња сједељка нити радна 
акција, нијесу се могли замислити без наше хар-
монике. 

Једном ријеч ју „црвена хармоника" је представ-
љала инструмент у рукама омладине којим је испу-
њавала своје младалачке жеље, али и више од 
тога: разлог за окупљање и једно од оруђа за вође-
ње класне борбе. 

Хармоника није била једини музички инструме-
нат који је посједовала омладина Улотине. У селу 
је постојао читав оркестар разних инструмената: 
три прима, неколико бисерица и мандолина, више 
виолина, бугарија, бас. Ипак, међу свим тим инстру-
ментима хармоника је заузимала мјесто, јер је, 
с бугаријом и басом, била друштвена својина. Други, 
ситнији, инструменти били су, ипак, својина поје-
динаца, у већини скојеваца, па се у свако доба и 
за сваку друштвену потребу могло рачунати на њих. 
Идеју да се формира и организује „оркестар" у селу 
дао је Божина Шошкић, кога су и називали „Капел-
ник", а уз њега се увијек налазио извјестан број 
в јештих и у музичком смислу обдарених свирача, 
као што су били Вук Ћулафић , Радослав Шошкић, 
Радојица Шошкић, Вешо Шошкић, Будо Шошкић, 
Драгомир Ћулафић , Љубомир Ћулафић , и други. 

Када би се припремао неки излет или забава, 
сваки омладинац би одговорио исто: „Ја сам са улот-
ском музиком". За сваки масовнији излет, или неки 
други сусрет младих, увијек када се омладина окуп-
љала, актив СКОЈ-а би сачинио програм подешен 
за све омладинце (народна кола, окретне игре, 
пјесма). 

Музика улотског оркестра никада, ни у једној 
ситуацији, није наплаћивала улазнице, нити сви-
рала кола по поруџбини — за новац узет од младих, 
што је значајно утицало на окупљање омладине. 
А хармоника која је остала позната као црвена или 
комунистичка хармоника, купљена је од добровољ-
них прилога. 

Некако 1940. године у Андријевици су омладин-
ци организовали велику приредбу. Од продатих ула-
зница остало је нешто новца, па је одлучено да се 
за омладину Улотине купи нешто од музичких ин-
струмената. Међутим, показало се да је то недо-
вољно. Због тога су улотски скојевци ријешили да 
сви приложе по сто динара, што је онда била ври-
једност једне овце. Нас седморица смо и дали по 
100 динара, али је и то било мало, па смо почели да 
купимо прилог (од два до десет динара) од омладине 
Полимља. У акцији прикупљања прилога Драгомир 
Ћ у л а ф и ћ је на јвише постигао. Тако је прикупљено 
око 4.500 динара, што је био велики новац. 

Хармоника нас је коштала око 3.000, а за прео-
стали новац купљени су бугарија и велики бас. По 
100 динара су дали Радојица, Ћукан, Љубо, Мило и 
Вешо Шошкић а за два друга инструмента вјеро-
ватно су дали прилоге Богић и Лала. На та ј начин 
оркестар је постао комплетнији и популарнији међу 
омладином. „Црвена хармоника" је брижљиво чу-
вана све до пред кра ј 1942. године, када ју је посебно 
послата патрола четника и окупаторових војника 
заувијек однијела из куће Божине Шошкића. 

* 

* * 

КРУШЕВО 

Крушево, заселак Улотине који је у рат ушао са 
свега двадесетак домова, четници су, уз јахавши на-
роду на грбачу, називали „Мала Москва". Назив је, 
у исто вријеме, звучао и као пријетња селу и као 
признање сопствене немоћи да се с комунистима и 
народом изађе на крај . Управо због тога што је у 
себи садржао пријетњу и што се добро знало како 
је страшна четничка освета, та ј „епитет" Крушеву 
његови становници су са свом озбиљношћу схватали 
и прихватали, али га и с поносом носили и изгова-
рали. А имали су и разлога за то: само два дома-
ћинства Крушева могла су се сврстати у присталице 
четништва, док су сви остали домови, са свим својим 
члановима — од најстаријих до најмлађих — били 
уз народноослободилачки покрет. 

Такво политичко и борбено опредељење станов-
ника Крушева у НОР било је природно — као гни-
језда познатих слободара, уз то и једног од пред-
ратних упоришта комуниста у Срезу. 

Ово сеоце је у годинама пред II светски рат дало 
пет чланова К П Ј и пет скојеваца, а та ј број се у 
устаничким борбама бар удвостручио и у ратним 
годинама стално повећавао, тако да је из тих дваде-
сетак крушевских домова на кра ју рата било 25 
чланова КПЈ, од којих су неки били секретари мје-
сних, комитета Партије, чланови Среског народно-
ослободилачког одбора, команданти батаљона, ко-
мандири и политички комесари чета, итд. 

Крушево је пред рат имало и неколико старијих 
људи који, по ширини својих напредних схватања, 
дјелима и заслугама, нијесу припадали само.њему 
већ и нашем ширем завичају. Међу њима се посебно 
истицао стари народни уча Микосав Ћулафић, дуго-
годишњи васпитач младе генерације, бритка сабља 
из минулих ратова, чије су јуначке груди красила 
заслужена висока одликовања. Међу људима је ва-
жио као интелектуалац и зналац историје свога 
краја . Са презиром је посматрао све оне који су се 
врзмали око скута окупатора и од самог почетка 
чврсто стао на страну НОП-а. На среској конфе-
ренцији, јулских дана 1941. у Андријевици, узвикнуо 



је: „Ко је поштен мјесто му је да помаже омладину 
и њену борбу!", мислећи при том на борбу коју је 
повела КПЈ. Он је, својим дјелом, до кра ја остао 
досљедан тим ријечима. А када је једном приликом 
случајно упао у групу четника која је пјевала о 
самозваном војводи Ђуришићу, дајући му мјесто у 
историји поред Обилића — скочио је и, мада је 
знао да су четници на врхунцу своје моћи, узвикнуо: 
„Не тако, не тамо еа њим, кукала вам мајка! А зар 
не знате да је Милош Мурата распорио од учкура 
до грла бијела, док Павле свог Мурата чува и по-
маже му у борби против сопственог народа и њего-
вог цвијета, омладине!" Демонстративно је стари 
Микосав напустио ту групу четника, свјестан свих 
посљедица овог поступка. 

Због таквих његових ставова прогонили су га и 
хапсили четници и окупатор, али је све патње и 
невоље мушки издржавао и умро поносно и храбро, 
у болници у Пљевљима 1943. године, како је то сам, 
пред смрт рекао — поред своје дјеце, бораца НОП-а. 

Крушевци су поносни на још једну своју ријетку 
старину, Богдана-Бола Шошкића, који је, одјевен у 
свечано црногорско одијело, сам, без икакве зале-
ђине и свјестан да му нема одступнице, направио 
засједу немачкој колони и у правом моменту, у сво-
јој 75. години, опалио из карабина и убио окупато-
ровог официра и војника, испунивши свој завјет — 
да ће осветити своју љубимицу, унуку Радмилу, 
коју су му Нијемци на том истом мјесту убили. 

Крушево је имало још познатих људи који су на 
својој кожи и под старе дане осјетили мучења и 
затворе окупатора и његових слугу, међу које си-
гурно спада Милета Ћулафић , поуздан припадник 
НОП-а. Милета је своје кости оставио у једном од 
италијанских затвора, а није одао никога од многих 
с којима је сарађивао. 

У „Малој Москви", у кући браће Митра и Б о ж и -
не Шошкић, уочи устанка радила је партијска тех-
ника Месног комитета, којом је руководио Чедо 
Мијовић. У техници је умножаван неопходан и у 
оно вријеме оскудан партијски материјал, који су 
из Крушева, под руководством Вида Шошкића, та-
дашњег партијско-политичког руководиоца, кому-
нисти разносили до партијских ћелија по читавом 
срезу. 

У кући скојеваца, Веша Шошкића, био је смје-
штен радио-апарат Мјесног комитета КПЈ . Тако су 
свакодневно примане и умножаване вијести, а затим 
достављане партијским организацијама у Срезу. На 
тим задацима у Крушеву су радили Вера Р. Зоговић, 
Давид Шошкић, и други комунисти из села. 

У Крушеву је, након априлске катастрофе, брат-
ски прихваћена велика група комуниста с Космета. 
У Крушеву је организована њихова исхрана и више-
дневни опоравак, ту су успостављени контакти из-
међу нашег Среског партијског руководства и дру-
гова с Космета, што је уродило плодом у даљем 
раду и заједничким акцијама. 

Од априлске капитулације до јулског устанка, 
у Крушеву је створен читави магацин аутоматског 
и другог оружја , што је добродошло за наоружање 
наших бораца. 

Браћа Дмитар и Божина Шошкић, су уз помоћ 
групе устаника из села, оспособили двије хаубице 
које су тих јулских дана својим дејством подржале 
нашу борбу против фашиста и њихових слугу на 
положајима према Плаву. 

Крушево је, од 1941. до 1943. године, било грани-
ца између „Велике Албаније" и сепаратистичке Црне 
Горе. Отуда су се управо у њему сукобљавали инте-

реси две квислиншке формације, али су становници 
„Мале Москве" упркос свим закулисним и отворе-
ним играма и ујдурмама, очували јединство и остали 
припадници НОП-а. Да то није било лако, свједочи 
и чињеница да су четничке команде у Крушеву на-
сељавале четничке избјеглице из околине Плава и 
Велике, с намјером да нас, међу њима познате као 
„партизанске банде", преваспитају и усмјере на њи-
хову страну, на путеве издаје. Десило се међутим, 
обратно: дотад четници, упутили су се на прави пут, 
или су бар потпуно неутралисали као противници 
партизана. 

Поред тога, Крушево је било стална база и си-
гурно свратиште партизана — илегалаца, чиме су 
учвршћиване везе обавјештавања, омогућавано обја-
шњавање ситуације о стању на фронтовима и олак-
шаван боравак илегалцима. 

Припадници свих генерација Крушева поносе са 
тиме што су непријатељи њихово мјесто, очевидно 
из веома озбиљних разлога, називали „Малом Мо-
сквом", пријетили му и зазирали од њега, не успи-
јевајући никада да са његовим људима, предвођени 
комунистима и скојевцима, изађу на крај , још мање 
да их побиједе. 

* 

* * 

ПОЛИМЉУ ПРЕЛАЗНА ЗАСТАВИЦА 

Са омладинског збора одржаног у јесен 1944. на 
Књажевцу , упућен је позив омладини Андријевич-
ког среза на другарско такмичење на свим подруч-
јима дјеловања. Позив је свесрдно прихваћен, а бор-
бена парола под којом се одвијало такмичење била 
је : „Сви на фронт, све за фронт". Парола је била 
мобилизаторска и актуелна, без обзира на то што је 
већина нашег среза била ослобођена још у окто-
бру 1944. 

Прије свега, на терену су још постојале извјесне 
групице „шкрипара" које је требало што прије лик-
видирати, а у исто вријеме фронту, јединицама 
НОВЈ, давати сваку врсту помоћи и подршке. Уз то, 
требало је збрињавати стотине породица уочи зиме, 
подићи кровове попаљених кућа, помоћи инвалиди-
ма и самохраним родитељима, обновити и изградити 
млинове и пилане, оправити путеве и мостове, за -
сијати озиме усјеве, итд. На те и десетине других 
задатака, дословно свуда, требало је да стигне омла-
дина, а она се тих задатака прихватала самоприје-
горно, са одушевљењем. 

Уз свестран и напоран физички рад требало је 
организовати политичку и културно-проевјетну 
активност, и то с веома оскудном литературом и у 
скученим могућностима, јер није било ни најоснов-
није потребе за организован рад. 

Све то је подразумијевало готово натчовјечанске 
напоре, а омладина је била углавном физички неја-
ка (јер су способни за рат и рад отишли у јединице 
НОВЈ) и до кра ја исцрпена четворогодишњим ратом 
и недаћама које је собом донио. 

Полимска омладина такмичила се у посебно те-
шким условима, јер су сва села по неколико пута 
паљена, а имовина пљачкана, па је сиромаштво при-
тискало и на сваком кораку сачекивало и пратило 
читаво станов.ништво општине. Ипак, учињен је ве-
лики напор како би се постигли што бољи резул-
тати и стало у ред најбоље омладине у Срезу, поби-
једило у такмичењу. 



На сваком кораку у слободи испољавали су се 
полет, дисциплина и прегалаштво. Омладина се по 
селима Полимске општине дословно отимала који ће 
актив бити најбољи, ко ће предњачити међу поје-
динцима. Организација СКОЈ-а била је оличење је-
динства, активности, револуционарне чистоте и по-
штења и, у исто вријеме, гаранција да ће сви по-
стављени задаци бити извршени. Млади и из парти-
занских и из четничких породица чинили су све да 
би се у раду потврдили: први да не би срамотили 
своје родитеље, а други да би спрали љагу с образа 
породице. • 

Уз пуну помоћ руководства Партије и СКОЈ-а 
Среза, с којим смо били у сталној вези, изабрано је 
општинско руководство СКОЈ-а, формиран омла-
дински радни батаљон и постављена руководства у 
свим селима: командири и комесари чета, руковод-
ства актива СКОЈ-а , тако да је у организационом 
смислу све функционисало као у војним јединицама. 

Главни посао обављао се по селима, јер је тамо 
извођено на јвише акција, а тамо се развијао и кул-
турни и политички рад којим је обухваћена готово 
сва омладина. Тачно се знало колико се ко залаже 
у раду, у којој мјери се на кога појединца може 
рачунати у оквиру чете, десетине или групе. 

Батаљонске акције такође нијесу изостајале. Њ и х 
је у такмичарском раздобљу, од октобра 1944. до 
априла 1945. било неколико: 

— ношење муниције путем Мурино—Пећ за по-
требе Бокељске бригаде која се налазила на Ко-
смету; 

— ношење жита на леђима од Гусиња до Моста 
Бандовића за потребе становништва Лијеве Ријеке ; 

— чишћење снијега на Чакору и Трешњевику; 
— чишћење снијега на пилани Мурино; 
— ношење дрва за огрев болничке зграде, Ко-

манде мјеста и среских установа; 
— пренос материјала за оправку кућа; 
— оправка путева, и слично. 
Масовност, дисциплина и прегалаштво полимске 

омладине у тим акцијама били су беспријекорни. 
Било је акција и где су животи долазили у пи-

тање, као што је била акција ношења муниције пре-. 
ко Чакора у фебруару 1945. по највећој мећави, али 
све то пратила је пјесма и потпуно разумијевање. 
Према резултатима рада, ми Полимци смо предња-
чили испред осталих. За дуже вријеме сваки омла-
динац је око двије трећине својих укупних радних 
дана давао на општим акцијама, рачунајући само оне 
четног и батаљонског значаја и обима. У свему томе 
културни рад није изостајао, а састојао се из извође-
ња погодних скечева, рецитовања борбене поезије, 
п јевања „врабаца" итд. Све је то редовно извођено 
и масовно посјећивано. 

Политички рад се на јчешће сводио на прораду 
оскудне штампе која је неуредно стизала, изучавање 
основне литературе, редовније политичко инфор-
мисање. /> 

Срески комитет СКОЈ-а редовно је био упућен у 
рад сваке општинске организације, па му код одлу-
чивања о томе коју општинску организацију да про-
гласи најбољом и ода јој на јвеће признање — пре-
лазну заставу — није било нарочито тешко. А како 
се приближавао дан када је требало прогласити 
најбољу омладинску организацију — Срески комитет 
СКОЈ-а заказао је за 25. април 1945. године срески 
митинг омладине у Андријевици. 

На митинг смо ушли од правца Злоречице гдје 
је, с горње стране улице, била уређена свечана три-
бина. Тога дана готово истовремено долазиле су у 

Андријевицу општинске организације омладине са 
свих страна, уз пјесму и пуцњаву из пушака и пиш-
тоља, кличући борбене пароле; марширали су радни 
батаљони, кличући слободи, Титу, Партији, Армији, 
СКОЈ-у. 

Наш батаљон је дисциплиновано заузео мјесто 
испред украшене трибине, очекујући да чује коме 
ће припасти прелазна заставица и прво мјесто у 
такмичењу, што је држано у строгој тајности. 

Митинг су поздравили најодговорнији руководио-
ци среских руководстава Партије и жена, а секре-
тар Среског комитета СКОЈ-а , Мустафа Мимић, у 
свом опширном реферату похвалио је полимску 
омладину која је показала најбоље резултате, па јој 
припада прелазна заставица. Том приликом је на 
трибину позвао мене, као команданта батаљона, да 
у име омладине Полимља примим украшену заста-
вицу. 

Настала је радост, све се проламало од одушев-
љења. А мене је, уз невиђену радост, ухватила и 
трема, јер сама треба први пут да се појавим пред 
руководствима у Срезу и пред очима раздрагане 
омладине која је упирала поглед да види ко то из-
лази да прими на јвеће признање. Одмах сам схва-
тио да треба одговорити којом ријечи захвалности 
за тако високо признање и у име побједника, позва-
ти омладину среза на даље другарско такмичење. 

Осим ријечи захвалности за високо признање, 
позива на даље такмичење и завјета да ћемо се 
трудити да радом очувамо ово признање, рекао сам 
да су нам и чете омладине које су из нашег Полим-
ља пошле на разне борбене акције широм земље, 
омогућиле да славимо тако високо признање. Понос 
ми је дао снаге да одмјереним кораком, уз снажан 
аплауз и громке повике омладине, напустим трибину 
и командиру чете, Милу Катићу предам тробојку на 
којој је писало „Најбољој омладини". То знамење 
се тога дана на јдуже задржало у Миловим рукама, 
док се око њега и око слике маршала Тита, коју 
су добили „први до нас" — орило омладинско коло. 

ЗАЉЕЧИВАЊЕ РАТНИХ РАНА 

Партијска ћелија Улотине је, од доласка бригада 
1943. године, „покривала" територију села Луга, 
Улотине и Грачанице, а раније, неријетко, и читаву 
територију бивше полимске општине. О раду те 
ћелије у ратном периоду не знам баш све поједи-
ности, али о успјесима у том раду говори и сама 
чињеница да је из ње регрутовано више секретара 
Среског комитета у Андријевици (Милорад, Мило-
ван и Радојица), те командни кадар за више војних 
јединица (Видо, Богић и др.). За ову прилику желим 
да опишем само један моменат из рада ове партијске 
организације са кра ј а ратне 1944. године. 

Наше мјесто је ослобођено у јесен 1944. Посљед-
ње непријатељеве колоне су октобра те године, на-
пуштајући наш срез, сваку стопу иза себе крвљу 
залијевале. Уз то, потојала је бојазан од још горег 
— да непријатељ наиђе и од Пећи, односно Подго-
рице, па смо се и за то припремали. Срећом, не-
пријатељ није наишао, јер су наше снаге његове 
колоне приковале за путеве и оне су се, попут зми-
је, провлачиле уским долинама поред ријеке Таре, 
Ибра и даље. 

Слобода је, коначно, стигла, након четворогодиш-
њег ратовања, разарања, пустошења. Полимље је у 
том погледу страдало вјероватно и више него било 
који к р а ј у нашем срезу. Зима је била на прагу, а 



куће попаљене, на свакој страни нејачи и оскудице. 
Уз то, по попаљеним селима, пуно старих родитеља 
чији су синови и кћери, као борци у редовима једи-
ница НОВ-а, већ били погинули или су се борили 
широм Југославије. Требало је за све обезбиједити 
бар најосновније: какав-такав кров над главом, не-
што дрва и парче хљеба. Наше снаге биле су мале, 
а потребе огромне, па су тиме и напори да се све то 
уради морали бити натчовјечански. Нас неколико 
чланова К П Ј трљали смо главу, сабирајући шта све 
треба да се ради, свјесни да се све то не може по-
стићи па да нас је и сто пута више. А управо тада 
смо добили и директиву од Среског комитета — да 
треба и друге помоћи, поћи на друге терене. Тешко 
је било — да теже бити не може, али није било ни 
мјеста ни времена за кукање. 

Радили смо колико смо на јвише могли и како 
смо најбоље знали, с народом и за народ, гледајући 
како нас, комуниста, остаје све мање. Наиме, у року 
од само два до три мјесеца из наше ћелије, која је 
бројала свега 8 чланова КПЈ , 5 комуниста је отишло 
на друге терене — да преузму нове дужности. Тако 
је Васо Ћ у л а ф и ћ отишао и формирао партијску ће-
лију на Мурино и постао секретар Општинског ко-
митета, док Мојсије Ћ у л а ф и ћ остаје за секретара 
ћелије у Улотини. Деса И. Шошкић је отишла у 
Велику, формирала партијску ћелију и остала тамо 
да ради. Љубо Шошкић је формирао партијску ће-
лију у Грачаници, гдје је остао да ради као секретар 
те ћелије и на дужности секретара Општинског ко-
митета СКОЈ-а . Деса Љ. Шошкић је отишла на рад 
у општински комитет СКОЈ-а за Гусиње, а Добро-
слав Ћ у л а ф и ћ на рад у Општински комитет за Плав. 

У Улотини нас је остало само троје: Миодраг Ћ у -
лафић, Мојсије Ћ у л а ф и ћ и Роса Шошкић (од Сре-
ског комитета задужена за рад са женама). Судећи 
по броју, било нас је премало. Али је и наше оду-
шевљење и спремност народа за рад и жртвовање 
било невиђено. Просто је из људи избијала нека 
ненаслућивана снага, из њедара народа су се регру-
товали све нови и нови, све полетнији кадрови, крче-
ни су нови путеви који су водили ка вишим циље-
вима. На рад и за рад је устајало све што је могло 

устати, сви који су могли и жељели помоћи. Дослов-
но, читав народ је радио попут једне машине и свак 
је доприносио колико је могао. При том је н а ј в а ж -
није и на јљепше од свега било другарство, међусоб-
но повјерење, братска слога и одушевљење. Тако је 
Улотина сваку нову зору дочекивала са подигнутим 
крововима, шаком жита у кући сирочади, нарамком 
дрва поред огњишта самохраних старица. 

* 

* * 

ИЗЛЕТ НА ГОВЕЂАК 

Дванаестог јула 1941. организован је масовни из-
лет омладине на Говеђак (планина Зелетин). Орга-
низовала га партија, као једну од прилика за при-
премање и окупљање народа за борбу. На излет је 
дошла омладина из Луга, Горачанице и Мурина. Из-
лет је био веома масован, прави народни сабор. На 
тсм излету „главна" је била наша музика која се 
читав дан оглашавала планином, а весеље је уљеп-
шано и извођењем културно-забавног програма. 

Комуниста Чедо Мијовић, који је дошао са избје-
глицама са Косова прије два мјесеца, припремио је 
више врло занимљивих скечева, било је и политич-
ких говора о предстојећим догађајима, потреби да 
све народне напредне снаге, окупљене у Народном 
фронту, крену против окупатора, наоружане оруж-
јем, сазнањем и одлучношћу да у борби до побједе 
нема посустајања. А да би омладина што спремније 
ушла у борбу — организовано је и гађање правом 
муницијом. Инструктори су били бивши официри и 
кадровици. 

Поподне се наоблачило, па се дио омладине по-
вукао у колибе на катунину „Металица", а дио 
остао на Зелетину и ту у игри и пјесми, сачекао 
сумрак. Негде смо око 9 сати сишли смо преко Лаза 
са хармоником пред нама. Стигли смо у село убије-
ђени да смо доживјели дан који ће се вјечито пам-
тити. Остао је то један од најмасовнијих и посљед-
њих излета омладине Полимља пред сам рат. 

ЉУБО ШОШКИЋ 

ПРВИ КОРАЦИ СКОЈЕВАЦА 

У другој половини 1939. године у Полимљу је, по 
одлуци руководства К П Ј за срез андријевички, фор-
миран актив СКОЈ-а, и то за читаво подручје бив-
ше полимске општине (села: Грачаница, Улотина, 
Луга, Машница и Мурино). 

У активу су радили: Владо Мијовић, Дујо Раду-
новић, Вукман Дедовић и Милорад Делетић из Гра-
чанице, Медо Ћ у л а ф и ћ и Вуко Ћ у л а ф и ћ из Луга. 
Радојица, Ђукан, Вешо, Љубо и Мило Шошкић и 
Богић Ћ у л а ф и ћ из Улотине, те Вешо и Ото Кома-
тина из Машнице. 

Убрзо су у организацији СКОЈ-а примљени двије 
Десе Шошкић, а састанцима је присуствовало и не-
колико ђака скојеваца, међу којима су били: Срето 
Шошкићј, Вујадин Л а з о Е и ћ , Јездо Јелић, Душан 
Влаховић, Мирослав Ћ у л а ф и ћ и др. 

На сваком одржаном састанку планиран је сли-
једећи, углавном теоретски састанак, на коме је, 
обично, прорађиван разни материјал политичке при-
роде. Међутим, мјесто одржавања састанка било је 
врло тешко одредити, обзиром да је, због прилика 

на нашем терену, морало бити строго илегалан. При-
је него би се утврдио дневни ред, морао се за сваког 
утврдити изговор — оправдање зашто је ту прису-
тан у случају да на састанак упадну жандарми или 
неко од шпијуна. 

Већина састанака одржавано је у мојој кући у 
Крушеву, јер је за боравак баш ту на јлакше било 
наћи изговор, обзиром да смо се бавили веома тра-
женим занатом, па би скојевци, за случај да их неко 
упита што ће ту, одговорили да траже да им нешто 
радимо на кући, или да им какву кацу или буре 
направимо, док би неки, кобајаги, тражили Божину 
Шошкића да их слика пошто је био фотограф. 

Теоретски рад скојеваца је био веома интензи-
ван; унапред су одређивани референти — да износе 
своје виђење политичке ситуације, или реферишу 
приступачно свима, о неком дјелу марксистичке ли-
тературе, а по том би дискутовали о одређеној теми. 

Интересовање за стастанке је било велико и ри-
јетко се дешавало да неко не дође на заказани до-
говор. Радна дисциплина на састанцима увијек је 
била на завидној висини. Свако од нас је на најбољи 
начин, сам себе, провјеравао колико је научио. 



У току 1940. и 1941. године, све до устанка, актив 
је радио у границама општине, да би послије устан-
ка био подијељен по селима. 

Рад актива СКОЈ-а битно је утицао на организо-
вање омладине нашег краја . Центар окупљања 
углавном је био село Улотина, јер је оно, како по 
идеолошком нивоу чланова СКОЈ-а родом из њега 
тако и по ширини територије, имало могућности за 
то да на најбољи начин окупи омладину. 

Предвођена скојевском организацијом, омладина 
је активно учествовала у низу политичких акција, 
као што су биле: учешће на општинским изборима, 
прикупљање помоћи за шпанске борце и студенте 
који су прогањани. Помоћ је добродошла и нешто 
касније, у мартовским догађајима 1941. када се чула 
одлучна ријеч комуниста и омладине и антифаши-
стички опредијељеног народа против срамног пакти-
рања владе наше земље са фашистичком осовином 
Рим—Берлин. У вријеме окупације Чехословачке од 
фашиста организована је акција ј ављања доброво-
љаца за њену одбрану. Одзив омладинаца је био 
масован. 

Сви ти и други догађаји на терену претресани су 
на састанцима скојеваца и о њима је заузиман јасан 
став. Посебну п а ж њ у организација СКОЈ-а је посвје-
ћивала одвајању омладине од религије и испод 
утицаја свештеника. 

ЉУБО ШОШКИЋ 

ПЈЕСМА ТРИФУНА ЋУЛАФИЋА 

У бившој полимској општини куће су, најприје, 
попаљене у вријеме устанка, 1941. године, затим 1943. 
и напокон, 1944. године. А паљене су не само куће, 
већ и штале, кошеви за кукуруз и свињци, па чак и 
нужници. Уз то, пљачкано је све што се могло по-
нијети и повести. У вријеме посљедње паљевине 
1944. године, народ је био тако изненађен брзим про-
дором Нијемаца и балиста да је морао да, што се 
каже, б јежи „ушто се нашао", само да би спасио 

голе животе. Тако није имао времена да однесе са 
собом дословно ни кашике. 

У то је наступила зима и народ са терена читаве 
наше општине нашао се на голој пољани. Због тога 
су Срески комитет К П Ј и Срески НОО за Андрије-
вицу одлучили да се сав народ Полимља смести по 
кућама у Плаву и Гусињу. 

Једном сам се враћао из Плава са групом друго-
Еа. Било је касно ноћу када сам загазио у Полимље. 
Бладала је таква тишина, да се није примјећивало 
да игдје има живе душе. Када смо, некако по поноћи, 
стигли на кра ј села Улотине, одједном смо прими-
јетили пламичак. Чудили смо се ко то може да буде 
у то доба ноћи и године, на осами, јер се како рекох, 
сав народ из Улотине био смјестио подалеко од 
својих огњишта — у Плав и Гусиње. 

Када смо се приближили ватри видјели смо Три-
фуна Ћулафића како сједи и пјева пред улазом у 
земуницу, коју је био направио у једној страни, 
а унутра су, на простртој папрати и у одјелима, без 
икакве друге простирке и покривке, спавали његова 
дјеца и жена. Назвао сам му добро вече и упитао га 
зашто није и он пошао са породицом у Плав или 
Гусиње, да се склони од ове зиме. Одговорио ми је: 

— Нијесам хтио да оставим ово моје згариште, 
већ сам ријешио ту да останем па шта буде. 

— Па ти си, изгледа, са овим задовољан и запје-
вао си из свог гласа — рекао сам му. 

На то ми је Трифун одговорио: 
— И јесам задовољан: имао сам шаку брашна па 

сам овој дјеци смутио мало скроба за вечеру, а на-
правио сам им од дрвета ужице да то поједу; наку-
пио сам папрати те им простро и наложио ватру да 
но назебу, а не бојим се да ће ми их топ њемачки 
са Чакора поубијати. Тако: пјевам слободи која ће 
нам доћи, пјевам томе што нема тога непријатеља 
који ми може толико пута дом спалити колико пута 
га ја могу изнова подићи, који ме може отргнути од 
д ј е д о в и н е . . . Е, зар то није довољно за радовање. 
брате рођени!? 

МИЛОРАД ЋУЛАФИЋ 

БОРИЛИ СУ СЕ ЗАЈЕДНО СА НАМА 

У току народноослободилачког рата срео сам, у 
разним приликама и крајевима овог дијела земље, 
људе који су својим жртвовањем за народну ствар 
давали и оставили примјере поштења, родољубља и 
јунаштва. Биљежим само неке појединости о так-
вим људима, који нијесу били чланови КПЈ, али су 
у свему били с комунистима и народом, на правој 
страни, и то у ситуацијама када су се на великој 
моћи препознавали и потврђивали прави народни 
јунаци и истински родољуби. 

ЈОВАН ВУКИЋ, родом из Слатине, ратник из 
ранијих ратова и родољуб, од почетка је био против 
окупатора и његових помагача, па је, као народни 
изабраник, био и један од вијећника ЦАСНО. 

У августу 1944. године Нијемци и балисти су на-
пали на територију Андријевачког среза, па се Сре-
ски НОО морао повлачити у планину Лису, Бачко 
Брдо. С нама се повлачио и народ из Полимља и 
Андријевице. У то вријеме на терену нашег Среза 
се налазило пет бригада НОВЈ, наше позадинске 
јединице, збјегови. Хране није било ни за војску, 
ни за избјегли народ, па је срески НОО затражио 

од становника Слатине да добровољно, колико сами 
могу, да ју стоке за храну војсци и народу. 

Први се одазвао Јован, позивајући слатињане да 
дају све што имају за нашу војску. Да би дао прим-
јер, изјавио је на збору да он да је 30 оваца. За так-
вим примјером пошли су и остали житељи Слатине 
и његовог засеока Врњаштице. Домаћини су за своје 
породице остављали свега кравицу или козу, одно-
сно пет — шест оваца, а све остало давали војеци. 
На тај начин обезбијеђена је исхрана бораца и на-
рода склоњеног у планину за читаву недељу дана, 
а то је у рату значило преживјети, кренути у нове 
борбе, постићи побједе. 

Мјесец дана касније четници су ухватили Јована 
и заједно са професором Љубом Вукићем, стрије-
љали га, осим осталог и у знак освете што нам је 
дао 30 оваца када су они, с Њемцима и балистима, 
чинили све да нас заувијек униште. А прије него 
што су их стријељали, Јован је рекао четницима: 
„Платићете, издајници, нашу смрт, народ ће вам 
судити!". 

МИЛЕНКО К Н Е Ж Е В И Ћ , познат по надимку 
Ћићо, родом из Велике, примио је септембра 1942 
године Манојла Влаховића и мене као најбоље при-



јатеље. То је било вријеме страховладе непријатеља, 
а ми смо били чланови прогоњене гериле, па је сва-
ка сарадња с нама значила свјесно прихватање ри-
зика за живот породице. А добри Ћићо не само што 
нас је склонио за ноћ, већ смо код њега остали ције-
лу седмицу и за то вријеме одржавали састанке с 
напредном омладином тог краја . 

Дању смо боравили у једном гају близу његове 
куће, где нам је Ћићо сваког дана, по сину, дјечаку 
од око 10 година, слао ручак, док смо увече ишли 
његовој кући, на вечеру, а онда се повлачили у 
склониште. 

Прошло је можда 5 дана од како смо дошли, а већ 
су „вулнетари" наслутили, или дознали, да се ту 
негдје налазимо, па су увече претресли шуму изнад 
села, као и неколико кућа у близини Ћићова дома. 

Када смо идуће ноћи дошли на вечеру, почела је 
да пада јака киша. Како није престајало на лије, 
Ћићо је рекао жени да нам простре у соби да ту пре-
спавамо. На то сам одговорио да ми нећемо ту спа-
вати, јер су „вулнетари" претресли куће у комши-
луку, па вечерас могу и његову. Додао сам; „Нама 
ово неће бити ни прва ни последња ноћ да будемо 
напољу кад пада киша". Ћићо је, опет, био веома 
упоран: „Е, вала, преко мене жива ви ноћас по овом 
невремену нећете никуд из моје куће". Када сам ви-
диода не могу да га убиједим, рекао сам му: „Знаш, 
Ћићо, ријешио сам да ову пушку коју носим никоме 
живом не дам из руку, па гдје ме год непријатељ 
нападне ја ћу да се борим. Ако дођу вулнетари и 
ми ћемо се борити против њих, па ми није због тебе 
и твоје жене, али је грехота да настрада ово твоје 
једно дијете које имаш". Ћићо се опет не да: „Ако 
ви настрадате, нека страда и ово моје дијете; ако 
дођу вулнетари и не би ваљало другачије него да се 
борите, па идите и спавајте, а ја ћу вас рано ујутро 
пробудити да изађете из куће". Тако је било. Сву 
ноћ је стражарио и вулнетари, срећом по све нас, 
нијесу банули. Ујутро нас је рано пробудио и ми смо, 
непримијећени, изишли из куће. 

ВУКАШИН И МАГА СИМОНОВИЋ, домаћини 
из Велике примили су ме октобра 1942. у своју кућу 
и лијечили од озлијеђене ране; смјестили су ме на 
таван, гдје сам остао 15 дана. Када су ме примили 
знали су да се због тога излажу највећој опасности 
по евоје животе и животе њихове дјеце. Опасност 
је била тим већа што је поред њихове куће прола-
зио пут којим су, осим мјештана, често пролазили и 
вулнетари. 

Чували су ме, хранили, лијечили ране, једном 
ријечју бдјели над мојом безбедношћу, а никада их 
нијесам видио да су се уплашили. Напротив пона-
шали су се као да се никакво зло не може десити, 
ни њима ни њиховој дјеци. 

Прије и лослије тога кућа Вукашина и Маге 
Симоновић увијек је била отворена за партизане 
којима су давали храну и обућу, мада тога ни сами 
за себе Нијесу имали, јер је окупатор, заједно с 
фашистима и квислинзима, попалио све домове у 
том кра ју и опљачкао од народа све што се могло 
пониј ети. 

РАДИСАВ КОЧАНОВИЋ, родом из Мурине, у 
првом свјетском рату је био комита и за сво вријеме 
борио се против окупатора, па је побио много шваба 
и швапских шпијуна. 

Живио је у кући подигнутој изван села, близу 
пута који је водио за пилане поточаре. Тим путем 
смо и ми морали да пролазимо када смо ишли за 
Машницу и Велику. И пролазили смо, а комунисти 
и скојевци из Мурине су нам говорили да се чувамо 

Радисава, јер је с четницима ишао до Жабљака . Ми 
смо уважавали то упозорење, али смо, знајући Ра -
дисава као познатог родољуба из првих ратова, одлу-
чили да једне вечери пођемо до његове куће. 

Примио нас је срдачно и обрадовао нам се као 
добрим пријатељима. То је било кра јем нове^бра 
1942. године. Док је његова жена припремала вечеру, 
ми смо пили ракију, а Радисав је у неко доба почео 
и да пјева неке наше народне борбене пјесме, и то 
из срца, од радости. Мени је било мило што је за -
пјевао, јер је тада, у то зло вријеме, мало ко то чи-
нио, а у томе сам видио и доказ да је он уз нас, ко-
мунисте, али ми га одједном би жао, јер се побојах 
за њега и породицу, па му рекох: „Радисаве, немој, 
јадан небио, да пјеваш; кућа ти је близу пута па 
могу да наиђу Италијани и да те чују, а ако они 
наиђу ми ћемо водити борбу противу њих, па ћеш 
ни крив ни дужан настрадати с породицом." Радисав 
ми на то одговори: „Ако дођу, Милораде, нека их, 
и ја имам пушку па ћу се заједно са вама борити до 
последњег метка, ако у тој борби ви погинете онда 
нека гине и моја породица, неће у томе бити ни 
прва ни посљедња". Тако и рече и настави да пјева. 
На Радисава је снажан утицај извршио Радуле 
Јеврић — јер су блиски рођаци — Кочановићи. 

Радисав Кочановић и читава његова породица 
активно се борила на страни партизана, а његова 
кућа била нам је главна веза за све вријеме рата. 

ВАСИЛИЈЕ ЗОГОВИЋ, из Машнице био је вели-
ки сиромах, али и веома поштен човјек. Код њега 
сам, с рођаком Васом, свратио августа 1942. Рекао 
нам је да зна да смо гладни, али да нема ништа за 
јело осим зељанице која ни је ни подметена ни осо-
љена. Ми смо опет знали да та зељаница, и таква 
каква је никаква, треба да буде вечера за око десет 
чланова његове породице, па смо му се захвалили и 
устали да кренемо. Како смо ми устали Василије 
је скочио до врата и није нам дао да изађемо, куну-
ћи се у живот на јмилијих да нам неће дозволити 
да преко њега живот пређемо прије него што за јед-
но поједемо ту злехуду зељаницу. Не би друге, оста-
смо и поједосмо по комад. Био сам му на томе много 
захвалан, чак захвалнији него да нас је не знам чим 
угостио, јер сам видио да је спреман и последње што 
има да подијели с нама. 

ЂОКО СТИЈОВИЋ је, као припадник милиције 
Ђока Рачића, марта 1942. ишао је са командиром и 
још једним карабињером из Великог у Мало Кру-
шево. У то вријеме у Малом Крушеву смо били ја 
и мој брат од стрица Мирослав, а мало прије тога 
код нас је дошао и Радивоје Кнежевић. 

Нежељене „госте" видјела је Ката Ћулафић , 
дотрчала и обавијестила нас да су карабинијери и 
милиционер дошли из Великог Крушева и зашли у 
поток који је био близу куће у којој смо се ми на-
лазили. 

Ми смо истрчали и заграбили ка кући Илије Вла-
ховића, али су се у исто вријеме на њиви, на око 
150 метара од нас, нашли карабинијери с Рачићевим 
милиционером и брзим корацима се упутили према 
нама. Да ситуација буде тежа, уза се нијесмо имали 
оружја , јер смо се у то вријеме по пољу кретали 
без њега. Када смо видјели да иду према нама и ми 
смо убрзали корак, али нијесмо трчали да их не би 
изазвали да пуцају. 

Испред мене је ишао Мирослав, а иза мене Ради-
воје. Када смо дошли близу Илијине куће, Миро-
слав је скренуо десно, а ја сам пошао лијево, како 
бих се домогао потока који туда протиче. За то ври-



јеме карабињери су нас сустигли и како је Радивоје 
био последњи, ухватили га. 

У једном тренутку сам видео да Илијина кућа 
заклања поглед карабинијерима, па сам потрчао пре-
ма потоку. Кад сам дошао близу потока, карабинијер 
је викнуо „стој". Несвјесно сам се окренуо и видио 
како руком удара по пушци, заузимајући клечећи 
став. Немајући избора, продужио сам да бјежим док 
је он пуцао, али сам успио да ускочим у поток и 
њиме продужим ка шуми. 

Ш е ф карабинијера је наредио „милиционеру" 
Ђоку да чува Радивоја у Илијиној кући, а он и ње-
гов пратилац су пошли у потјеру замном. Ђоко је 
рекао да је разумио наређење. Мало касније је иза-
шао пред кућу и када је видио да су карабинијери 
поодмакли у потјери замном, вратио се и рекао Р а -
дивоју да б јежи док се ови нијесу вратили. Радивоје 
га је послушао и спасио главу. 

Кад су се карабинијери вратили видјели су да 
нема Радивоја, па су упитали Ђока гдје је „банди-
то". Он им је одговорио да је побјегао у шуму. „А 
зашто нијеси пуцао?" питао га је гњевни командир 
карабињена, на што му је Ђоко одговорио да за то 
није имао наређење. Италијану је остало само да 
проклиње заостале Балканце и своју ратну судбину 
да баш међу њима запечати своју каријеру. 

Мирослав је искористио одсуство карабињера, па 
је и он побјегао. Тако смо сва тројица срећно извук-
ли главу из једне, наизглед, безизлазне ситуације 

Ђ У К А Н ЂУЛАФИЂ, учитељ из Луга, имао је 
рођеног брата Ђорђију, адвоката, који је сарађивао 
с Нијемцима. Ђукан се, међутим, није много анга-
жовао на страни четника, али није био ни симпа-
тизер НОП-а. 

У августу 1942. добили смо директиву да разгова-
рамо са што више људи који су били с четницима, 

па и са четничким старешинама. Критеријум је био 
— да нијесу окрвавили руке или издали партизане 
окупатору. Тако је наша група — Љубо, Видо и Ра -
дојица Шошкић, Васо, Милован и ја, Ћ у л а ф и ћ — 
одлучила да поразговарамо и са Ђуканом. 

Кад смо дошли близу његове куће Милован га је 
позвао и упитао да ли ће нас примити да разговара-
мо. Ђукан га је упитао ко је са њим, а кад је чуо 
рекао је да ће сву тројицу Ћулафића примити, али 
да Шошкића не може. На то сам му одговорио да смо 
ми заједно дошли и да се не раздвајамо. Он је мало 
поћутао и пристао да уђемо сви. Примио нас је добро, 
припремивши нам и нешто хране. 

Код Ђукана смо остали читаву ноћ. Он нам у 
разговору није противуречио нити нас осуђивао, као 
што су то други умјели да чине. У разговору нам 
прође ноћ, а пред зору нам домаћин рече: „Данас, 
људи, останите да даните у овом камењару повише 
моје куће, гдје вас нико неће тражити, јер овдје у 
мене не сумња нико, а ако би се, случајно, што 
догодило, ја ћу вас обавијестити". Дао нам је и не-
што хране и одвео нас до заклона у том камењару. 
Ондје смо провели читав дан, близу Ђуканове куће, 
а да за то, осим њега и његове породице, нико жив 
није знао. 

А ми смо у селима Полимља, у Срезу андријевач-
ком и ширем крају, имали на стотине таквих Вуки-
ћа, Кнежевића, Симоновића, Кочановића, Заговића, 
Стијовића, Ћ у л а ф и ћ а . . . Нажалост, многи примјери 
њиховог чојства и јунаштва, њихове заслуге за 
народноослободилачку борбу и побједу револуције — 
остаће незаписани, непознати. А они су у на јтеже 
вријеме били с нама, Побједа је и њихово дјело. 

МИЛОРАД ЋУЛАФИЋ 

У ЗАТВОРУ И ЛОГОРУ 

У колашинском затвору смијестили су ме у н а ј -
гору ћелију, у седмицу. Она је била до нужника, под 
је био нижи, па се из нужника у ћелију изливала 
нечистоћа, од задаха се није могло дисати. Добијали 
смо дневно по 120 грама буђавог хљеба и мало воде 
у којој је било по неколико зрнаца пиринча. Људи 
су толико омршали да су падали са ногу. 

Четници су свакога дана изводили људе на стри-
јељање. У ћелији сам био са Вуком Булатовићем и 
два Дрљевића, Миланом и Драгољубом. Дијелили 
смо и посљедњи комадић хљеба, ако га је било. Ле-
ж а ј а није било, није се могло уопште лећи, него смо 
спавали наслоњени један уз другога. Четници су 
у ћелије упадали сваки други или трећи дан, увек 
пијани, млатили нас бездушно. Увек су прво свраћа-
ли у нашу ћелију. 

Послије неког времена у нашу ћелију дошао је 
и Војо Куртовић, познат комуниста из Санџака. Чет-
ници су га осудили на смрт. Примили смо га у наш 
мали „колектив" и он је са нама дијелио све. Убрзо 
су га позвали код злогласног Павла Ђуришића. По-
мислили смо — одведоше га на стријељање. Али он 
се врати. Позваше га послије поново, па и трећи пут. 
Питасмо га — што те то зове Павле. Он се изговори 
некако, и коначно ми признаде: „Знаш ли Богићу, 
жао ми је умријети!". Воја су послије 10 дана пу-
стили из затвора. Чули смо да је убрзо отишао у 

Дражин штаб, да је постао велики четнички пропа-
гатор, али су га наши ухватили и стријељали. 

У колашинском затвору остали смо све до 1943. 
док партизани нијесу кренули из Босне. Четници су 
се препали да ће нас наши ослободити, па су нас, 
укупно 313 затвореника потрпали у камионе и од-
везли у Титоград. Тамо је ш е ф затвора био Илија 
Ракочевић, пријашњи ш е ф полиције у Ђаковици. 
Он је рекао Италијанима — предајемо вам 300 на ј -
већих комуниста Црне Горе, радите с њима шта зна-
те. Оставили су само десетак — Јагоша Ракочеви-
ћа, Љубишу Милачића, Биџа Ћетковића и још неко-
лицину којих се не сјећам. Оковали су их и тако 
оковане предали Нијемцима. 

Касније сам видео Љубишу који ми је испричао 
за злу судбину наших другова. Нијемци су их пове-
ли на стријељање, али он је, онако окованих ногу, 
успио да побјегне, а остали су постријељани. 

Нас остале, око 300, Италијани су упутили у ло-
гор у Бар. Војо Вељић, Вуко Булатовић и ја одмах 
смо се повезали са логорском организацијом. Са на-
ма је био још један друг по имену Пејановић. Добили 
смо задатак да извиђамо ко је у логору шпијун и 
непријатељски достављач. 

Једног дана побјегла је једна група логораша, па 
су Италијани, онако бијесни, упали међу нас и пре-
млатили нас. Измислили су и некакво вјешање. У 
баракама су били стубови за електрично осветљење 
у којима су по два метра изнад земље били уковани 



дебели клинови. Италијани су нас в јешали везаних 
руку на леђима, тако да не можемо да дотичемо тло, 
остајали смо објешени сатима, падали у несвијест, 
они су нас спуштали на земљу, поливали водом, па 
опет в јешали и тако је то ишло у бескрај. 

Послије капитулације Италије упутили смо једну 
делегацију у логорску управу са захтјевом да нас 
ослободе. Добили смо одговор да сачекамо. Поново 
смо послали делегацију у кој ој сам био и ја, па како 
ни тада нијесмо добили одговор, упутили смо и трећу 
делегацију. Уместо одговора Италијани су затворили 
читав логор. Остали смо тако два дана и двије ноћи, 
за то вријеме добијали смо само мало хљеба и воде. 
Затим су уместо Италијана у логор дошли Нијемци. 

Сазнали смо преко везе споља да Нијемци наме-
рава ју да нас пошаљу у логор Винер Нојштат. 
Логор у Бару представљао им је баласт. Чим сам 
то дочуо, обавијестио сам људе да б јеже ко год 

може и спасава се како зна. Убрзо су почеле да 
пристижу делегације из разних мјеста, и да пре-
ко везе ослобађају своје пријатеље. 

Нијемци су имали тачну евиденцију ко је све 
комуниста, ко је био у покрету или као сарадник 
или у партизанима, а ко је био само талац. Али ни-
јесу имали евиденцију ко је све остао у логору, јер 
Италијани нијесу бележили имена стријељаних и 
одведених у интернацију у друге логоре. Чим смо 
за то сазнали, досјетили смо се: ј ављали смо се на 
туђа имена, оних којих више нијесу били са нама. 
Договорили смо се да тако урадимо — иначе бисмо 
сви отишли за Беч. Тако се спасла цијела једна гру-
па, а други су остали у логору и они су убрзо упу-
ћени у Винер Нојштат. 

Ја сам се такође јавио на туђе име па сам послије 
тога коначно стигао у Колашин. 

ВОГИЋ ВЛАХОВИЋ 

ДОБРО У ЗЛУ 

Кра јем јула 1944. Нијемци су од Андријевице 
морали да се повуку према Пећи јер су их жестоко 
тукле наша артиљерија и савјезничка авијација . 
Пред полазак наших јединица Другог корпуса за 
Србију, Пеко Дапчевић је наредио да се ослободе 
Плав и Гусиње. Та ј задатак је извршен, а мостови 
на Лиму порушени су за сваки случај. Нијемци су 
задржали само Чакор одакле су повремено испаљи-
вали топовске гранате на неодређене циљеве, тек 
толико да их не заборавимо. 

На ослобођеном терену остала је само V црно-
горска бригада. 

Убрзо после тога, средином августа, у праско-
зорје ме пробудише пуцњи у Плаву. Бунован дохва-
тим пушку и изиђем на улицу. Кад тамо, уместо 
својих другова видјех гдје се крећу немачке патроле. 
На сву срећу била је магла па ме тако Нијемци 
нису запазили. Извукох се из града и испод самог 
језера према селу БрезојевИци сустигох другове из 
општине: предсједника, чланове одбора, пратећи вод 
и интендантуру бригаде. Било је очигледно да су 
Нијемци предузели контраофанзиву преко Чакора. 
Наша колона се с тога упутила према Мурину. Али 

тек што смо стигли на Брезојевичку Главицу, из 
оближњег шипражја почела је паљба. Брзо ухвати-
смо заклоне па споредним путем настависмо према 
брду Прељини. Остали дијелови У-те бригаде разним 
правцима извлачили су се из обруча. 

Послије подне стигли смо на планински превој 
Ћ а ф у испред Зелетина. Тамо смо застали, па су нам 
се придружили неки другови из Мурина, а међу 
њима и инвалид без ноге Илија Крџић, студент 
права и бивши управник поште у Мурину. У вријеме 
пробоја он се затекао при штабу бригаде па је био 
рањен у ону преосталу здраву ногу. Ипак је успио да 
се повуче са осталима уз планину, преко беспућа 
и врлети. 

Када угледах онако блиједог и крвавог, ослоње-
ног на штаке, приђох му и запитах га како се осјећа. 
Он ме поносно погледа и узвикну: „Одлично, в а ј -
истину! Срећа што метак промаши штаку и погоди 
у здраву ногу! Иначе да ми је пребио штаку, Нијем-
ци би ме жива ухватили, а онда — зна се . . . " 

Наставили смо повлачење, зна јући да је наци-
стичким окупаторима кра ј био врло близу. 

РАДУН Б. ШОШКИЋ 

РАТНЕ СТАЗЕ СЕДМЕ ОМЛАДИНСКЕ 

Од формирања*), бригада, „Будо Томовић" је, под 
борбом, прошла хиљаде километара. У њој сам с 
групом бораца из нашег кра ј а била од њеног осни-
вања. Међу тешке борбе наше бригаде спадају 
окршаји на Калиновику, Фочи, Устипрачи и Гораж-
ду. Те борбе, као и десетине других, вођене су по 
веома лошем времену и против јаких фашистичких 
снага и његових слугу. Једне ноћи када смо дошли 
до Дрине, послије борбе коју смо водили на К а л и -
новику, били смо веома изнурени, гладни и промрзли. 
Застали смо пред Дрином, прије него што ћемо је 

* ) С е д м а ц р н о г о р с к а о м л а д и н с к а б р и г а д а „ Б у д о 
Т о м о в и ћ " ф о р м и р а н а ј е 30. д е ц е м б р а 1943. г о д и н е у с е л у 
В л а х о в и ћ и м а , к о д К о л а ш и н а , п о н а р е ђ е њ у ш т а б а , Д р у г о г 
у д а р н о г к о р п у с а Н О В Ј , с а с т а в : 4 б а т а љ о н а ( н а п о м е н а р е -
д а к т о р а ) . 

прећи и ступити у нове борбе које су нас чекале. 
То је за нас била прилика да мало одахнемо и што-
год презалогајимо. 

Интендант батаљона подијелио нам је по комад 
сировог меса, с тим да се снађемо како знамо и уми-
јемо да то месо испечемо. Почели смо да ложимо 
ватре које су истопиле снијег тако да је ж а р пропао 
у дубину па нико није успео да испече своје месо. 
Тиме од нашег јела није било ама баш ништа. 

Дрину смо прешли на гуменим чамцима и наста-
вивили марш ка положајима изнад Горажда, гдје 
смо водили жестоке борбе с Нијемцима ичетницима. 
Наш противник је био надмоћнији, а неке четничке 
јединице су нас напале користећи се скијама. У тој 
борби и ми и четници имали смо велике губитке. 

Под притиском много јачих енага морали смо се 
повући, али смо брзо прешли у противнапад, јер нам 
је стигао у помоћ један батаљон наше бригаде. Тако 



смо протјерали четнике и Нијемце до Горажда и 
ослободили га. 

Борбени пут смо наставили према Сарајеву, све 
у окршајима са Нијемцима и четницима. Али, иако 
промрзли, гладни и лоше одјевени, смогли смо снаге 
да свугдје гдје смо предахнули изведемо неку мању 
приредбу, или бар отпјевамо борбену пјесму, што је 
у великој мјери и нама одржавало морал. 

Окршаје смо наставили према Зиданом Мосту, 
гдје смо, у борбама вођеним послије рата, заробили 
велики број непријатељевих војника и њихових 
слугу и заплијенили огромне количине оружја и 
муниције. Све то смо, камионима, дотурили позади-
ни, гдје је раздијељено новим борцима који су ма-
совно ступали у редове Југословенске армије. Наша 
војска тада је имала више од 800.000 бораца и руко-
водилаца. 

Приликом борбе за ослобођење Карловца и око-
лине рањена сам, тако да ме је ослобођење наше 
земље затекло у болници у Зиданом Мосту. 

* * 

* 

„ИЗЛЕТ" КАРАБИНИЈЕРА У КРУШЕВО 

К р а ј 1941. и читава 1942. биле су године широке 
сарадње четника са окупатором, великих прогона и 
честих хапшења партизанских породица и бројних 
акција вођених против партизана. У таквим услови-
ма радили смо доста опрезно, увијек будни, али су 
нас у стопу пратили четнички и окупаторски шпију-
ни, послије чега су, одмах, предузимали нове мјере и 
спроводили хапшења. Тако су у новембру 1941. го-
дине ухапсили мог оца Николу Ћулафића , затим 
Милету Ћулафића , Дмитра Р. Шошкића и Милована 
Р. Шошкића и држали их, као таоце, у затвору у 
Андријевици око два мјесеца. Потом су Милована 
пустили, а све остале спровели на Цетиње, у затвор 
звани Богданов Кра ј , гдје су их толико мучили и 
малтретирали да Милета, иначе у годинама, није мо-
гао све то да поднесе, па је и умро. 

На јближа карабинијерска станица била је на Му-
рину и они су оданде свакодневно долазили на Кру-
шево, у „контролу терена". 

У нашој и Милетиној кући били су паргизани 
Мирослав Ћулафић , Милорад Ћ у л а ф и ћ и Радивоје 
Кнежевић. Ја сам тог јутра устала рано и пошла 

према потоку Шуман, да добро осмотрим терен како 
нас Италијани не би изненадили. Примјетила сам 
њихову патролу док је долазила од Великог Кру-
шева и брзо сам обавијестила партизане. Они су од-
мах пошли из наших кућа према кући Илије Вла-
ховића и даље у шуму, али су их Италијани прими-
јетили и појурили за њима. Са Италијанима је била 
и група „милиционера" Ђока Рачића. Један од „мили-
ционера" је ухватио Мирослава. Да би добио у вре-
мену, Мирослав издајнику трпа у руке неке књиге, 
као да види какве су, а он се отрже и бјежи. За то 
вријеме Милорад и Радивоје умичу уз поток к шуми, 
а Италијани отварају ватру за њима и трче. .Ипак, 
двојица партизана успијевају да умакну. 

Бијеени што су им партизани умакли испред носа, 
карабинијери и „милиционери" одлазе у нашу кућу 
гдје налазе Бранислава Кнежевића. Он је био из-
бјеглица и живо је код нас. Хапсе га, саслушавају 
и малтретирају, па га пуштају пошто од њега нијесу 
добили никакве податке. 

У јесен 1942. године четници хапсе моју браћу 
Драгомира и Драга, затим Даницу М. Ћулафић, 
Илију С. Шошкића, Срета И. Шошкића и многе 
друге и спроводе их у колашински затвор. Тамо их 
муче и малтретирају. Моја мајка Јелисава ишла је 
сваке неђеље у Колашин и носила им храну. За то 
је морала имати специјалну дозволу коју је издавао 
четнички командант Милован Мијовић. Мени и се-
стри Јулки до те мјере је ограничено кретање да без 
дозволе нијесмо смијеле никуда ићи, будући да су 
мислили да радимо за партизане. У томе су ишли 
толико далеко да нијесам смјела обићи ни болесну 
сестру Милку, у Улотини. Забрањивали су нам чак 
и то да носимо било шта од одјеће црвене боје, с 
објашњењем да је то боја комунисткиња. 

Да би нам што више напакостили, четници су 
једне вечери у нашој кући, док је ма јка била на 
путу за Колашин, заказали „весело вече". Окупили 
су се, припити и бахати. Молиле смо их да напусте 
кућу, али они су остали колико су хтјели. Међу 
њима је био стални четник Драгољуб Ђуров Ћула-
фић. Нас двије смо, док су се они забављали у на-
шој кући, саме страховале у соби, стално очекујући 
њихове насртаје. У неко доба ноћи су се, галамећи 
отишли, тако да смо колико-толико одахнуле. 

КАТА ВУЛЕВИЋ 

ОЧИМА БОЛНИЧАРКЕ 

Наш батаљон маршовао је ноћу низ долину Лима. 
Извјеено вријеме, све до Ријеке Марсенића, ишли 
смо у колони, а онда у стрељачком строју. Дуго смо 
газили по никим ораницама, по снијегу и блату. Зима 
је стезала, па су нам нарочито зебле руке. Борци су 
се, грабећи по беспућу у блату, клизали и падали. 

Сукобисмо се с четницима. Послије краћег пуш-
карања потиснусмо их ка Доњим Лугама. Стигосмо 
до Загорја. Штаб нашег батаљона, тада без једне 
чете, упути јединице да посједну источну страну 
Буковца. 

Село За'горје је у дубодолини, с разбацаним ку-
ћама. Једна осамљена зградица одређена је за ба-
таљонско превијалиште. Ту сам била с референтом 

санитета батаљона, Бојом Ђукићем, а уза се сам 
имала нешто материјала за превијање. Од укућана 
није било никога. С Буковца су се чули одјеци бор-
бе, и то све гласније. У ствари, отуда су подизали 
четници, милиција Ђока Рачића, којега ће истог 
дана убити Петар Војводић. 

Слушајући пуцњаву, пожељела сам да одем на 
положај. 

Било ме је срамота да ја као чланпарти је сједим у 
позадини док моји другови крваре. Референт санитета, 
Бојо Ђукић, није хтио да чује да идем на положај 
говорећи да на положају има ко да се туче, али да 
овдје, када стигну рањеници, неће имати ко да их 

* ) Д Р У г и б а т а љ о н К о м с к о г Н О П о д р е д а , к о м а н д а н т 
В о г и ћ В л а х о в и ћ . 



превије, другим ријечима да сам потребнија у пре-
вијалишту. Нијесам хт јела да га слушам. 

Од ратне опреме имала сам пушку с неколико ме-
така, бомбу „крагујевчанку" и торбицу са санитет-
ским материјалом. Истрчала сам из куће, брзо 
дошла на положај и заузела борбено мјесто. Трчећи 
уз брдо негдје у блату сам изгубила опанке, па сам 
остала потпуно боса, због чега ми је било доста 
хладно. Од бораца око мене познавала сам само 
Бошка Нововића, Вука Катића и Милована Зече-
вића, а нешто касније, под веома драматичним окол-
ностима, упознала сам и једног Бакића из Забрђа. 
По терену се повлачила магла, али када би се њене 
крпе мало размакле, назирала сам силуете четника 
који су се кретали као шаховске фигуре. С времена 
на вријеме борба би, судећи по паљби, постајала 
жешћа , а четници су нам били све ближе. Око нас 
су звиждала зрна и забијала се у земљу. Ми смо та-
кође пуцали. 

На положају сам видјела и Радивоја Вукићевића 
и старог Илију Шошкића, али нијесам знала којој 
јединици припадају. Њихово ратно искуство навело 
их је на опрезност у борби, па су и мене савјетовали 
да заузмем што сигурнији заклон. 

Надомак мене, у ситногорици, лежао је млади бо-
рац Милован Зечевић. У једном тренутку примјетих 
да му глава л е ж и на земљи. Помислих овако млад, 
готово дијете, можда се уплашио да га не погоди 
зрно, па не смије да подигне главу. Тихо га позвах — 
једном, други пут а он се не миче. Таман заустих да 
му и трећи пут, сада гласније, изговорим име, кад 
ми неко од другова рече: „А што га зовеш, јадна не 
била, зар не видиш да је мртав". 

У оној заглушној пуцњави пао је нечујно, без 
крика. Његова агонија није имала свједока. Имао 
је само 16 година. Био је ђак — избјеглица из Пећи. 

Четници кидишу. Можда је и десет њихових на 
једног нашег. Али одступање нема. 

Пада тешко рањени Вук Катић. Рањени су и 
Бошко Нововић, као и Бакић из Забрђа. 

Рањеници јече и позивају ме да их превијем. Ја 
чујем то дозивање, чујем како изговарају моје име, 
горим од жеље да им помогнем, али не смијем да на-
пустим положај . 

Дотрча курир Штаба батаљона. Преноси наређење 
да се повлачимо. Ипак, нико се не повлачи. Хладно-
ћа стеже и све је теже руковати оружјем. Ноћ се 
примиче, а магла постаје све гушћа. У томе наилази 
командант батаљона Богић Влаховић. Војним зна-
њем, храброшћу, и бригом за борце освајао је нашу 
љубав. Отуда је његов долазак на овај дио положаја 
подигао наш морал. Нико му није предао рапорт, али 
је ситуацију своје јединице видео кроз проређене 
редове бораца. Његово смркнуто лице стегло се 
У грч. 

Командант наређује хитно повлачење правцем 
Доња Рженица Ри јека Марсенића. Четири борца од-
ређује да носе тешко рањеног Вука а лакше рање-
нике упућује у превијалиште. 

Док сам намјештала шаторско крило за ношење 
тешког рањеника, уз мене су се нашла само двојица 
од четворице одређених бораца. Рањени Вук је ј а -
укао од бола, јер му је десна нога била толико 
изломљена да се могла кретати у свим правцима. На 
себи је имао панталоне од сивог шаторског крила, 
сада натопљене кврљу и због тога готово црне. Си-

туација нам није дозвољавала да му олакшамо поло-
ж а ј , па смо га вукли низ косу — двојица бораца 
држећи га испод пазуха, а ја са шаторским крилом 
испод његових ногу. Довукли смо га до оне куће из 
које сам отишла на положај . Другови притрчаше, 
унијеше тешко рањеног Вука у кућу. 

Када угледах референта санитета Боја Ђукића, 
као да ме сунце огрија. Још на положају сам се сје-
тила оних његових ријечи и пријекора. 

Он је био искуони санитет, па ће сада помоћи 
Вуку, јер ја нисам била довољно искусна. Бојо је, 
уз помоћ групе бораца хитно почео да превија Вука, 
а ја сам помагала лакше повријеђенима. 

Четири борца изнијеше на носилима Вука Катића 
из куће. Санитет Бојо им даде задатак да пожуре с 
њим у правцу одступнице батаљона. Вук више није 
јечао на носилима склепаним од обичних колаца и 
шаторског крила. Познавала сам га. Та ј наш Вук, 
тихи и скромни младић, одрастао је на подножју 
Голеша, на Мурину. Његова кућица била је симбол 
сиромаштва, а са своје мршаве оранице хранио је 
мајку и двије сестре. Израстао је и честита младића 
и храбра борца. 

Једва смо стигли да превијамо рањенике, а чет-
ници су већ заузели наше положаје, и с косе пуцали 
право у кућу. Падала је мркла ноћ. Спустила се 
густа магла. Прекриле су и нас и четнике. Отежано 
нам је кретање. Измијешаше се гласови четника и 
партизана. Не познајући терен, крећем се за гласо-
вима познатих другова. 

Батаљон се повлачио према Ријеци Марсенића, 
а ја сам се, са групом другова, нашла на Лукином 
Фиру, у кућици и око оскудног петролејског свијет-
ла. Мало смо се загријали, а из нашег мокрог оди-
јела дизала се пара. Штаб батаљона није имао сна. 
Уз помоћ курира окупљао је јединице. Пред зору је 
курир дошао и до нас и рекао нам да се вратимо на 
Ријеку Марсенића. 

На батаљонском збору нијесу се одазивали Мило-
ван Зечевић и Вук Катић. 

Интенданти нам дадоше нешто за јело, а онда 
добисмо „вољно", да се људство мало одмори, с тим 
што је командир Драшко Стојановић са дијелом 
чете, ради обезбеђења, заузео положаје источно од 
Ријеке Марсенића, према Шекулару. Дан је, за раз-
лику од јучерашњег био топлији, и без снијега и 
кише. 

Таман да се мало одмори, кад настаде пуцњава, 
негдје тамо на положају нашег обезбеђења. Одонуд 
су, кроз шуме, напали четници од Шекулара и по-
тиснули наше борце. Р а ф а л и су засипали куће у ко-
јима је био смјештен батаљон. Једва смо главу из-
вукли, јер док смо одступали пуцало је на нас са 
свих страна. Пуца и око интендантуре, па настаде 
њиска коња. 

Као посљедње обезбеђење остављен је митраље-
зац Богдан Шошкић. Он је ватром зауставио брзи 
продор четника и омогућио повлачење батаљона ка 
Андријевици. У тој унакрсној ватри, између кућа, 
покошена је Анка Голубовић, док су шињеле коман-
данта Влаховића и Радивоја Вукићевића куршуми 
изрешетали. 

МИЛИЦА ЋУЛАФИЋ 



ЧОЈСТВО И ЈУНАШТВО 
ЉУБА ШОШКИЋА 

Љубо Шошкић*) ми је причао о једној борби са 
четницима када се он са групом илегалаца налази у 
колиби више Крушева. Четници су били обавије-
штени гдје се налазе партизани и кретали су се од 
Катуништа према партизанској бази. Партизани су 
обавјештени о покрету четника, па су напустили 
базу и изашли нешто височије. Тек тамо се Манојли 
сјетио да је заборавио опасач и на њему муницију 
доље па је сад требао да се врати. Питао је ко ће 
поћи са њим, за опасач. Сишао је с њим, Љубо, а то 
је било једно 200 метара од колибе у којој су до тада 
боравили. Нашли су та ј опасач и фиктер и у толико 
су примијетили да неко иде, па су се склонили иза 
једне кладе. Четници су опколили колибу. Дошли су, 
поред осталих, четници: Крсто и Радосав Шошкић, 
један жандарм и још неки. Почели су да пуцају на 
партизане. Љубо је имао осигурана леђа, па је пу-
цао брзом паљбом и ранио двојицу, тако да су се 
р а з б ј е ж а л и . . . 

Видо је у то вријеме руководио Партијом и свим 
тим акцијама, и покретом у цјелини, што је народ 
-знао и цјенио, али је био цијењен и његов отац 
Љубо јер је, као старији човјек, цијелу породицу 
повео у борбу, у илегалу. Нарочито су ту његову 
људску храброст, која је подразумијевала и велики 
ризик, цијенили старији људи, добри домаћини, рат-
ници из више ратова за ослобођење и освједочени 
родољуби. 

Љубо је у свим, бројним, акцијама испољавао 
велико јунаштво. Прије рата, као сиромашни земљо-
радник, својим рукама се борио да ту бројну породи-
цу издржава. У породици је увијек био демократски 
расположен. 

Причао ми је и сам Видо да је са оцем могао 
да разговара као са другом. Иначе је по имовном 
стању био међу сиромашнијим људима у селу, јер је 
имао бројну породицу. Својим вриједним рукама и 
напорним радом на јвише је доприносио свом дому, 
а дјецу је, како би ко је пристизало у породици, 
упошљавао, тако да би у кући дошао који динар 
више. Било му је тешко, немаштина га гушила, али 
никада није закукао, никада нешто тражио и куку-
мавчио, молио за помоћ, а ако би му неко нешто 
учинио гледао је да му то два пута врати. Живио 
је од рада, часно беспорочно, и тиме учио свој пород. 
Друго, увијек је настојао да се дружи са омладином 
— на игранкама, у пјесми, уз гусле, знао је и да 
попије чашицу, да развесели друштво. Код нас је 
био обичај, ја и данас мислим добар, да се окупљамо 
по кућама, на сијело, на састанке, на конференције. 
Неки људи су нерадо уступали своје куће за то, ме-
ђутим код њега се увијек могло то да организује, чак 
и без питања, могли смо се несметано састајати. Знао 
је да цијени друштво, волио да се укључи у дру-
штво, био је весељак, увијек разговорљив. Приче 
које је причао биле су ув јек занимљиве, махом из 
прошлог рата, када је из ропства побјегао. Нарочито 
су биле интересантне његове приче баш о том бје-
ж а њ у : како су бјежали, како прибављали храну, 
што је знао веома лијепо и сликовито да исприча. 
Био је човјек који је на живот шире гледао, са 
пуно разумјевања за младе њихово одушевљење, 

* ) Љ у б о Ш о ш к и ћ , н а ј с т а р и ј и и л е г а л а ц у с р е з у , н а л а -
з и о с е у ш у м и с а д в а с и н а , В и д о м и Р а д о ј и ц о м , и к ћ е р -
к о м Д е с о м . 

жеље, па и грешке. Могао је свакога да разумије, 
а мислим да нема никога ко са њим није био или 
није могао да буде добар пријатељ. Он се послије ра-
та никад и никоме није светио, мада му се могло, 
а за то је имао пуно разлога, рецимо она барињања 
од стране четника, па прогањања, итд. Био је не-
устрашив, штитио је породице других, нарочито 
нејач. 

БОЖИНА ШОШКИЋ 

* * 
* 

КАКО СМО ОСПОСОБИЛИ ХАУБИЦУ 

За вријеме устанка, у селу Пепићу смо нашли 
хаубицу из једног дивизиона бивше југословенске 
војске која је, приликом повлачења од Пећи, кроз 
овај кра ј оставила хаубице на Пепићу, у Улотини и 
у Кривачама. Дјелове који су се могли извадити, а 
прије свега затвараче, народ је повадио и сакрио 
пред окупатором, а нама их дао када смо прионули 
на посао — да оспособимо хаубице за дејство против 
окупатора. Тог посла сам се ја прихватио, али ми при-
ликом састављања тих дјелова није било лако, јер 
ја нијесам био артиљерац, већ фотограф, али ми је 
механика, ипак, била хоби. На јтеже ми је било 
уклопити кобилицу, али сам и то, послије много му-
ка, успио да средим. Послије тога смо испробали 
хаубицу, и то са гранатама са капислама и без пу-
њења. А када смо се увјерили да је све добро склоп-
љено, потражили смо праве бојеве гранате за ха-
убицу. 

Знали смо да су неке гранате сакривене у потоку 
у Улотини, па смо по њих пошли Драгомир Ћула-
ф и ћ и ја. Те гранате су нам дали Ђока Ф. Шошкић 
и његове ћерке Милица и Драга. Они су их били 
сакрили а сада смо их, са још неколико нађених у 
потоку, прикупили и на колима пребацили на Пе-
пиће. 

Од Пепића до Брезојевице, на даљини од седам 
километара, хаубицу смо вукли и гурали, и то људ-
ском снагом, без помоћи коњске запреге. 

Увече 20. јула хаубица је била на ватреном поло-
ж а ј у у Брезојевици. Нијесмо имали даљиномера, па 
смо цијев хаубице уперили на циљ помоћудва парче-
та конца — њиховим укрштањем по средини уста 
цијеви. Како нијесмо били сигурни да неће настра-
дати и наше људство приликом испаљивања гра-
ната то смо за обарач привезали конопац и заузели 
заклоне. Затим смо повукли конопац и граната је 
испаљена. Пролетјела је Плав и одушевила наше 
борце, који су то пропратили плотунима из пушака. 

Сјутрадан смо на та ј начин испалили још три 
гранате, од којих је једна пала близу куће Новице 
Поповића, бившег посланика јерезе, јер смо сматра-
ли да се управо ту налази дио непријатељских снага. 

Непријатељ је послије 4—5 дана, напао јачим 
снагама на нас, па смо морали да се повучемо према 
Мурину и Улотини. Тада смо однијели затварач ха-
убице у брезојевачко поље и сакрили га у неке 
усјеве. 

Пет дана касније, 25. јула, на Улотини смо нашли 
Д Р У Г У такође некомплетну хаубицу, затварач за 
исту донијели смо из села Криваче и потом је од-
вукли на Мурино и поставили на положај у гробљу. 
Гранате за њу нам је доносио народ који их је био 



сакрио. Команду над овом хаубицом преузео је бив-
ши артиљеријски пуковник Радисав Радевић из 
Лијеве Ријеке. Са тог положаја смо, демонстративно, 
испалили двије гранате, а затим хаубицу пребацили 
на положај код куће Катића, одакле смо подржа-
вали наше јединице у противнападу према Плаву, 
тукући истакнуте положаје према Челик-граду и 
изнад села Новшића. Обзиром на то да неке гранате 
нијесу биле исправне, ја и мој брат Дмитар смо из 
њихових чаура вадили каписле и умјесто ших став-
љали чауре од метка француске пушке у које смо 
убацивали и екразит и парче чврсте жице коју смо 
причвршћивали, тако да смо том импровизацијом 
потпуно оспособили гранате за дејство по непријате-
љу. Нешто касније непријатељ нас је приморао на 
повлачеше, па смо затварач од те хаубице затрпали 
гомилом камеша код кућа Катића, а оруђе је остало 
ту, да би послије тога било одвучено до Крушева 
и гурнуто у густо шипражје . Италијани су по до-
ласку све то покупили и однијели некуда. 

БОЖИНА Р. ШОШКИЋ 
* * 

* 

С БЕБОМ У ЗАТВОРУ 

У кући Љуба Ристова 1943. године је био затвор. 
Четници су ту држали симпатизере НОБ-а, те оне 
које су сматрали да су веза са партизанима. Коман-
дант четничког батаљона Милорад Ћ у л а ф и ћ је у 
августу наредио хапшење прво Микосава Ћулафића 
са породицом па мене, а онда Косе Крст Мила, Дане 
Милетине, Цвете, Драгице Манојлове, Ђуке Љубоми-
ра Ћулафића са дјететом од шест дана, и још неких. 
Затворили су нас унутра, а прозоре заковали дас-
кама. Ту су нас данима држали. Долазили су, саслу-
шавали нас, пријетили нам. Било нас је 27. или 28 
душа у том затвору. 

БОЖИНА ШОШКИЋ 

ДЈЕД ОСВЕТИО УНУКУ 

Јун 1943. године. Колоне Њемаца, п јешаци и мото-
ризација, већ данима прелазе долином Лима. Вра-
ћа ју се са Сутјеске, раз јарени и бијесни због не-
успјеха у тој офанзиви. Још т јера ју буљуке оваца 
опљачканих на маршу преко Црне Горе. 

Освануо је ведар сунчан, али, у суштини, хладан 
летши дан, јер је ледило око срца и од саме помисли 
на ту силну хорду што нам земљу гази. Изненада, 
одјекну пуцаш из Шармета. Предосјећали смо да 
неко погибе, јер је тада то било најлакше. Наша зла 
слутша се обистинила. 

Стиже глас да погибе Радмила Шошкић. Била је 
то лијепа и драга дјевојка, добра ученица. С њом сам 
се дружила за вријеме школских распуста и раније, 
а и сада, за вријеме овог другог ратног распуста, 
јер смо бојкотовале окупаторску школу. Била ми је 
веома блиска. Имала је у себи нешто што намах 
осваја човјека: благу нарав, скромност, осјећај за 
право и пуно другарство. Уз своју љепоту имала је 
пуно поноса и достојанства. Управо због поноса и 
достојанства није могла поднијети понижавање и 
малтретирање од стране њемачког војника. Супро-
ставила му се, на што је он, охоли силник и окупа-

тор, одговорио пуцањем. И то право у срце младе 
Радмиле, дјевојке из Крушева, мјеста које се узалуд 
тражи на свим географским картама, али које је она 
вољела као што је вољела живот и све што је ли-
јепо, а којој част и осјећај припадности том слобо-
дарском гнијезду нијесу дозвољавали да трпи наси-
ље и понижавање. 

Моја ма јка и ја смо одмах потрчале онамо. 
Радмила је још била жива. Од силних болова је ј а -
укала, и та ј ј аук се слијевао са хуком потока Шар-
мета и буком њемачке моторизоване колоне која је 
журила према Пећи. Тјешили смо је да ће љекар 
брзо стићи, на шта ће она мени: „Одох ја, Вера, мојој 
мајци" (још као дијете остала је без мајке). 

Њ е н е муке не потрајаше, преко моје руке клону 
једна дивна глава, тек започета младост. 

Ситуација је била таква да се Радмила одмах 
морала сахранити, док се честито и :не охлади. Одје-
нусмо је и припремисмо за посљедње путовање, баш 
на Видовдан. Тужна поворка крену по врелом сунцу, 
преко Улотине, ка њеној вјечној кући. 

Размињујемо се са окупаторским колонама. Из 
њих избија тешка иронија на наш рачун, нашу тугу. 
Колона њемаца стоји док поворка са сандуком 
прође — а они је послаше у смрт! Ми њих гледамо 
с презрењем и мржњом, спремни да кидишемо голо-
руки и осветимо нашу драгу Радмилу. Њ е н е густе 
с ја јне плетенице пресивају се на сунцу које утону 
као и њен живот. 

Дјед Радмилин, стари Богдан Шошкић, кога смо 
сви звали Боле, зарече се на њеном гробу да ће је 
осветити. Тако је и учинио. 

Наишли су њемци поново, тог пута (јул 1944.) 
с муслиманским фашистима. Пале и ж а р е по Велики, 
убија ју жене и дјецу. Све се склања пред дивља-
њем окупаторских војника и њихових вјерних 
слуга. Тада је стари Богдан обукао црногорско одије-
ло, закитио се пушком и фишектаром — баш као да 
иде на неку прославу. Недалеко од мјеста гдје је 
Њемац убио Радмилу, стари Богдан заузе бусију и 
уби два њемца, официра и војника, док и њега не 
убише. Смрти у очи погледао је мирно, чиста обра-
за и измирених рачуна пред свијетом, срећан што је 
испунио завјет — осветио унуку Радмилу и наплатио 
свој живот. 

* * 
* 

ПРЕКО СИЊАЈЕВИНЕ, ПОД 
НОСИЛИМА 

Кра јем јула 1944. године с групом омладинки сам 
одређена да идем за Италију, као болничарка, да 
његујем рањенике из наших јединица који су се 
лијечили тамо код савезника. 

Као зборно мјесто је означено село Буче код 
Берана, гдје смо се састале с групом омладинки из 
Беранског среза. Руководилац нам је била Роса Зе-
чевић. Чекале смо неколико дана савезничке авионе 
којима је требало да се пребацимо у Италију. Уто 
је услиједила „седма офанзива" и Нијемци су преко 
Чакора надирали пут Андријевице и Берана. У так-
вој ситуацији нашој групи је наређено да преко Је -
ловице крене ка Колашину. 

Пошле смо у правцу села Лубнице. Било нас је 
око 80 дјевојака. Судећи по експлозијама, фронт нам 



је био све ближе. Када смо биле преко Јеловице, 
иадлетјели су нас њемачки авиони приковали нас на 
земљу. Ноћ се спуштала када је наша колона зага-
зила у густу шуму Мушовића Ријеке. Држале смо 
се за руке да се не погубимо, ј ер је било толико 
мрачно да се прст пред оком није видио, па смо се 
стално дозивале. 

Сачекујемо се, спотичемо се, а мени се чини да се 
вртимо у кругу. Тек у зору смо изишле на једну 
чистину и ту се пребројале. 

Речено нам је да се не зна ко је у Колашину и 
да будемо врло опрезне док се врате наши извиђачи. 
Када смо сазнали да су у Колашину партизани, про-
дужили смо за Горње Липове и Сињајевину, с намје-
ром да са аеродрома на Његовађи узлетимо за 
Италију. 

Прошле смо Вратло. Борба се чује, експлозије 
одјекују, па се не може одредити одакле долази 
пуцњава, јер одзвања реско голи крш. Пошле смо 
преко Сињајевине. Глад се најављује , а ж е ђ осваја, 
мори. Врућина опекла, а го терен не омогућава ни-
какав одмор, јер нема ни хладовине ни заклона. Не-
исправне, уморне и гладне, одмичемо даље. 

Нас три: Сенка Шошкић, Коса Ћ у л а ф и ћ и ја се 
не одвајамо. Сињајевина непрегледна и таласаста, 
косе сличне једна другој и никада краја , а о насељу 
ни говора. Уморне, стигосмо у подножје Дурмитора, 
јер су аеродром у Његовађи заузели Нијемци. Ту 
смо се одмориле и други дан нам је наређено да 
кренемо преко Дурмитора. Не сјећам се која је бри-
гада наишла с носилима, али знам да је наша група 
омладинки преузела ношење рањеника. Још су нам 
додјелили по четири Италијана ради смјене. 

Колона рањеника је кренула преко Дурмитора, 
пут Доброг Дола. Италијани одмах почеше бјежати, 
тако да смо повремено, док нам не би додијелили 
друге, остајале по четири дјевојке да носимо једног 
рањеника, и то без смјене. Било је веома напорно: 
ми изнурене, а рањеници тешки; ноћ нас је ухвати-
ла, а не знамо куда да се крећемо. Нека свјетлост 
види се у даљини, а никако да дођемо до ње. Чу је 
се јаук рањеника. Неки попадаше с носила, па јаучу 
у мрклој ноћи, што се слијева с тутњавом топова. 
Италијани искористиће мрак, спустише носила на-
сред пута и изгубише се. 

Једна група дјевојака открива да већ сатима носи 
мртвог борца. 

У Добри До стигосмо око пола ноћи. Рањенике 
смјестисмо по планинским колибама, а ми попадосмо 
по ледини. У току ноћи нам умријеше још два рање-
ника и наше јединице их сахранише. Сјутрадан про-
дужујемо ка Брезнама, одакле ће рањенике, к а ж у 
однијети савезнички авиони за Италију. Пристигоше 
рањеници из јединица Дванаестог корпуса, чији је 
командант наш земљак Данило Лекић. 

Од хране добисмо у подне по комад меса, од 
интендантуре чије рањенике носимо. О хлебу нема 
ни говора. Глад и ж е ђ нас све више муче, али мора-
мо даље, јер се борба све више приближава. 

Стално нас пожурују. Морамо што прије стићи до 
Брезне. Наиђе батаљон бораца поред нас. У колони 
мој брат од у јака Михаило Бакић Тодоров. Брат ми 
даде шаку жутог шећера, али слаткиш склизну с 
длана и просу се, тако да ми би жао што сам га 
уопште имала у руци. 

Примичемо се кањону Пиве. Под носилима бау-
љамо козјом стазом. Спуштамо се низ дубоки кањон, 
па рањеници само што нам не падају с носила. Наша 
рамена су помодрела и утрнула, али застајкивања 
нема. Тек што смо прегазили плитку Пиву у то доба 
године, почесмо да се веремо уз другу страну ка-
њона. Не зна се шта је теже: спуштање или пења-
ње најдубљим кањоном Европе. Не знамо ни који је 
дан од како носимо рањенике, али смо свјесне једно-
га: да што прије треба стићи на аеродром у Брез-
нама, који се тек гради. 

Од раног јутра гледале смо још један веома те-
ж а к призор. Идемо ка Брезну, а поред пута леже 
борци тифусари. Тужно и претужно изгледају, а по-
моћи им нема. Још је и прохладно. Наша колона иде 
даље носећи рањенике и не осврћући се на тифусаре. 

Стигле смо на Брезну. Аеродром је право гради-
лиште. Тешко је повјеровати да ће ту за кратко ври-
јеме моћи да слећу и узлећу авиони. 

Јутро освану ведро и тихо. Ми дјевојке ослобође-
не носила занијесмо се у причу. Одједном се небо 
зацрње. К нама се примицало шест авиона, мени се 
чинило веома великих и црних. Помислила сам да 
су њемачки и грдно се престрашила. Али када по-
чеше, један по један, да се спуштају на аеродром — 
нашој срећи није било краја . Рањенике уносе вели-
ком брзином, јер Нијемци и четници наваљују свом 
жестином и са свих страна, одлучни да заузму аеро-
дром и онемогуће пребацивање и спасавање рање-
ника. Само што полетје првих шест почеше да се 
спуштају других шест. И тако се тога дана за крат-
ко вријеме спуштало и узлетало око 36 авиона. Око 
1.000 рањеника је пребачено за Италију*. 

ВЕРА ВЛАХОВИЋ 

* ) Р и ј е ч Ј е о ј е д н о м д е т а љ у и з „ Д у р м и т о р с к е о п е р а -
ц и ј е " ( у њ е м а ч к о ј и с т о р и о г р а ф и ј и „ О п е р а ц и ј а Р и б е ц а л " ) : 
с а и м п р о в и з о в а н о г а е р о д р о м а у с е л у Б р е з н а м а ( к о д Ш а в -
н и к а ) 3 6 с а в е з н и ч к и х т р а н с п о р т н и х а в и о н а , п о д з а ш т и т о м 
5 0 л о в а ц а , е в а к у и с а л о ј е 22. а в г у с т а 1944. г о д и н е 1.059 р а -
њ е н и к а 2 . и 12. у д а р н о г к о р п у с а Н О В Ј и 6 . п р о л е т е р с к е д и -
в и з и ј е „ Н и к о л а Т е с л а " , т е 16. с а в е з н и ч к и х а в и ј а т и ч а р а и 
3 ч л а н а е н г л е с к е в о ј н е м и с и ј е . ( П р и м . р е д а к т о р а . ) . 

П о с л и ј е т о г а а е р о д р о м ј е п а о у р у к е Н и ј е м а ц а . Н а м а 
о м л а д и н к а м а о с т а л о ј е ј о ш д а с е в р а т и м о н а з а д . 

УГОВОРЕНИ ЗНАЦИ 

У 1942. и првој половини 1943. године, када је 
ојачао четнички покрет у бившем Андријевичком 
срезу, било је врло тешко дотурити храну илегал-
цима, с терена Улотина-Крушево који су се нала-
зили у шуми, јер је постојала опасност да се открију 
њихове базе и они буду поубијани. Партизанске 
породице су непрекидно пратиле кретање четничких 
патрола како би безбедно одржавале везу са илегал-

цима. Због тога су уговорени и знаци и места где 
треба остављати храну. Таква мјеста су била у Кру-
шеву „Пећина", „Партизанска буква", „Међа" и дру-
га. Тамо су остављани храна и обавештења. 

Љубо Р. Шошкић као стари, прекаљени ратник, 
ријетко је пуштао млађе другове да долазе на угово-
рена мјеста из бојазни да не наиђу на засједу и 
погину. Обично је сам обављао тај задатак. По неки 
од другова би долазио с њим да на неколико десети-
на метара од мјеста, па га ту сачекивао. Сви су 



знали зашто то Љубо чини, па су га још више за-
волели. 

Ова мјеста смо послије рата радо обилазили и 
често набрајали колико пута смо до којег долазили 
и шта смо ту све налазили. 

* * 

* 

ЦРВЕНА КАПУЉАЧА 

Већ од 1941. године напредна омладинска села 
Улотина носиле су, и у јеку највећег четничког 
терора, црвене капуљаче и рукавице јер су и тиме 
хт јеле да покажу да су за Партију, партизане и 
нашу борбу. Четници су то бранили, али без успјеха. 
Омладинци и омладинке села Улотине-Крушева чак 
су се поздрављали партизанским поздравом — сти-
снутом песницом на челу. Због тога су једном при-
ликом привели свом штабу код команданта Мило-
вана Мијовића-Брлича Десу Илије Шошкића и 
Десу Љуба Шошкића, гдје су их саслушавали и за-
држали их у затвору, да би их касније пустили уз 
претњу да ће их ако не промијене одећу и не пре-
стану се поздрављати стиснутом песницом протјера-
ти у затвор у Колашин. 

ОДГОВОР ЧЕТНИКУ 

Послије капитулације Италије четници су у кући 
Љуба Р. Шошкића затворили 31 „сумњиво" лице, 
међу којима и старог учитеља Микосава Ћулафића . 
Прозоре су заковали даскама, да „не виде сунце". 
Два четника међу затворене уђу и један од њих 
упита: „Гдје сте ви партизани и шта ћеш ти стари 
међу њима? Нема вам Црвене армије! Знате ли да 
сте пропали?". На то ми је стари учитељ одговорио: 
„Који ти то бјеше брајко, приђи ближе да те погле-
дам! Лако је тако радити како ви сада чините — 
додаде ударајући руком по штапу који је држао 
— оставите нешто и за сјутра. Не можеш ти ђетићу 
видјети шта се ваља иза брда и запамтите добро: 
ко се последњи смије слађе се смије!". 

Четници на ово нијесу ништа одговорили, већ су 
изашли покуњене главе. 

* * 

* 

АФЖ И ОМЛАДИНА ПОЛИМЉА 
ОД 1941. ДО 1943. 

1941. У одбор А Ф Ж основан 1941. у Улотини 
ушле су: Роса Љ. Шошкић, Драгица М. Влаховић, 
Боса И. Зекић, Лека В. Шошкић, Вида Турковић, 
Даница М. Ћ у л а ф и ћ и Сенка М. Ћулафић. Задатак 
одбора био је да прикупља оружје, одећу, обућу, 
санитетски материјал и друго. Са одбором су тесно 
сарађивале Радмила Кнежевић — удата Вукићевић 
Стана Крџић — удата Павловић, обје из Криваче, 
Леша С. Ђукић, из Цецуна, Ката М. Мијовић из Му-
рине, Јевра Зоговић, Рака Зоговић, обје из Машни-
це, Зорка Шаљић и Мара Крџић из Кривача. 

Омладинке из Улотине: Деса И. Шошкић, Деса Љ. 
Шошкић, чланови СКОЈ-а Милијана Ћулафић, 
Милица Ћулафић , Ката и Јулка Ћулафић , Ирена М. 
Шошкић, Вукана и Милка Т. Шошкић, Сенка М. 

Шошкић, Дара И. Шошкић, Даница П. Влаховић, 
Деса Н. Вучетић и Даница М. Саковић. 

Све ове чланице А Ф Ж и омладине биле су врло 
активне, како с припремама за Устанак тако и у 
току Устанка. У кући Љуба Р. Шошкића и Дмитра 
и Божине Шошкић биле су основане разне акције, 
а посебно санитетска, која је од креветских чарша-
ва правила завоје. За вријеме устанка велики број 
жена и омладинки носио је храну борцима на Бре-
зојевичкој Главици и на Челиграду и учествовао у 
преношењу муниције и осталог материјала на фронт, 
једном и у вучењу хаубице од села Пепића до села 
Брезојевица, гдје је оружје употребљено. 

И кад је замрла оружана борба, све поменуте 
другарице наставиле су да извршава ју задатке који 
су им се поставили од Партије. Било је то праћење 
кретања неприј атељских војника и оних који су у 
служби непријатеља покушавали да разбију НОП, 
не бирајући средства за остварење својих циљева. 
За сваку акцију бораца припремана је храна, одећа 
и обућа и све је то ношено тамо куда је требало. 

Није се могао ни замислити рад чланица А Ф Ж 
и омладине без помоћи ма јки чији су синови и кћери 
били у партизанима, без Савете Љ. Шошкић, Симоне 
М. Делетић, Стаке И. Шошкић, Стане М. Ћулафић , 
Стојке М. Шошкић и других. 

У највећој акцији у срезу у фебруару 1942. године 
група омладинаца и омладинки носила је храну на 
Трешњевику. Тада су их ухватили четници. Групу су 
сачињавали: Медо Ћулафић , Милијана Ћулафић , 
Владо В. Шошкић, Гојко Кастратовић, Драги Дедо-
вић, старија Станица Мирковић и други. У затвору 
су сви били, а Гојко Кастратовић је спроведен за 
Колашин гдје је и стријељан. 

1942. Када је ојачала четничка организација, због 
изузетно тешке ситуације део омладинаца и омла-
динки остао је активан, а део се пасивизирао, јер је 
било ограничено кретање, мада су и они у граница-
ма својих могућности нешто доприносили. У прве 
спадају Деса И. Шошкић, Деса Љ. Шошкић, Дара И. 
Шошкић, Роса М. Шошкић, Ката и Јулка Ћулафић , 
Лека В. Шошкић, Гојко Т. Шошкић, Драгица М. 
Влаховић, Новак Р. Шошкић, Вукана и Милка Т. 
Шошкић, Милица и Милијана Ћулафић , Вида и 
Цвета Турковић, Душан Раденовић, Драгутин И. 
Шошкић, Вујо М. Саковић, Миливоје Вучетић и 
Јован Вучетић. Главни задатак им је био да прате 
непријатеља и његове слуге и да о томе обавештава-
мо илегалце као и да им носе храну. Такође су народ 
обавештавали о ситуацији у свијету и код нас преко 
вести које су илегално добијане. 

1943. До половине 1943. задаци су били као и 
1942. године. Послије неуспјеле пете непријатељске 
офанзиве на Сутјесци, пораза четника на Неретви и 
формирања Васојевачког батаљона на Зелетину 
3. маја, рад А Ф Ж и омладине увелико је оживио. 
Почели смо да организујемо излете и радом у масама 
за активну борбу против непријатеља. Омладинске 
организације су биле посебно активне, а омладинци 
су се добровољно јављали за борце у бригадама. 
Тешкоће су биле тим веће, што су четници увиђа-
јући своју брзу пропаст, све више су малтретирали 
партизанске породице, ограничавали им кретање, 
хапсили и доводили Лукачевићеве рогљаше да рог-
љ а ј у све што је партизанско и да сеју што већи 
страх у народу. Не може се заборавити храбро д р ж а -
ње оних које су рогљали, а посебно Савете Љ. Шош-
кић, Драгутина И. Шошкића, Вукана Т. Шошкића и 
Данице М. Ћулафић . 



Рад је постајао све успешнији, а посебно дола-
ском 2. далматинске бригаде на наш терен, када је 
морал народа порастао и када је велики број омла-
дине и бораца из овога кра ј а отишао у бригаде. 

Послије капитулације Италије активирали су се 
још више, махом омладинци и омладинке, под паро-
лом „Сви на фронт, све за фронт". 

Кад су Немци остали без свога савезника Италије, 
пролазећи преко нашег терена, попалили све наше 
уз помоћ четника и вулнетара. Народ је постајао 
све огорченији и пред непријатељем масовно се по-
влачио с партизанима. 

Наш рад је сада био још више отежан, јер смо 
се по повратку из збјегова нашли на спољним огњи-
штима без крова над главом, без хране и одјеће. 
Хранили смо се на јвише зељем. Храну нијесмо мо-
гли набавити нити за болесне и старе, а требало је 
обезбједити је и за партизане и избјеглице на на-
шем терену. Ваљало је преко партијских и других 

друштвено-политичких организација тражити по-
моћ и обнављати порушено. Од 1942. и у 1943. години 
преко везе преносили смо храну из Плава и Гусиња. 
Тако смо наставили и у 1944. години. 

У Општинском одбору А Ф Ж за Полимље биле 
су 1943. године: Симона Делетић, Стана М. Ћулафић, 
Стана Шошкић, Лека В. Шошкић, Драгица М. Вла-
ховић, Роса Љ. Шошкић, Ката Мијовић, Дарка Зо-
говић, Рака Зоговић, Јевра Зоговић, Роса Дедовић, 
Стана Крџић, Сенка Ћулафић , Милка Н. Ћулафић, 
Коса Ћ у л а ф и ћ по омладинском. Станојка Ћулафић, 
Мика Ђукић, Рабија Кастратовић и још друге. 

Срески одбор А Ф Ж сачињавале су Рада Кнеже-
вић, Мара Вулић, Вида Нововић, Анка Ђукић, Роса 
Шошкић, Леша Ђукић и Дара Војводић. Везу су са 
нама одржавали: Лидија Јовановић, Спасоје Ђако-
вић, Дуња Влаховић и Добрила Ојданић. 

РОСА Љ. ШОШКИЋ 

СТРАШНА РОГЉА ВОЈВОДЕ 
ЛУКАЧЕВИЋА 

1 

Између много људских драма у току дугих рат-
них година, одабрала сам ону коју сам доживјела и 
видјела у Улотини 19. августа 1943. године. 

Село Улотина, подигнуто поред реке Лима и на 
главној саобраћајници између Црне Горе и Косова, 
богато и питомо, често је ратовало за слободу, имало 
своје јунаке и жртве, било пустошено. Пред рат је 
имало своју партијску и скојевску организацију, по 
бројности и активности међу првима у срезу. У 
Устанак је кренуло масовно, мобилишући све што је 
могло ићи у борбу, или радити за њу. А са осјеком 
устанка довде стижу Италијани са угарком у руци. 
Њихове казнене експедиције крстаре селом, хапсе 
и интернирају на све стране. Свете се уз помоћ зла 
домаћега Улотини не само зато што су им њени 
синови остали дужни из 1941. већ и зато што су 
почетком 1942. године били на положајима од Треш-
њевика до Плеваља, што је њена омладина прикуп-
љала храну за партизане, што је народ поуздано 
крио герилце. 

Ситуација на терену била је врло тешка, све те-
жа. Н и ж у се мучне и дуге ратне године. Страх и 
неизвјесност царују, гуше. 

Смјењују се зима и пролеће. А чим улотске шуме 
озелене — огласе се партизански пуцњи. Шума је 
једини савезник бораца за слободу. Не зна се шта је 
горе: окупатор или издајници, крвава лета или про-
лећа. Сви они међу собом изравњавају рачуне. Про-
лећне кише крв су спирале, а у јари летњег сунца 
брже су гореле куће. Јесени су биле уморне и тужне, 
прикупљајући мртве и рањене. Зима је пак била 
понајгора, јер су се у њој здруживале све невоље, 
још ојачане зимским мразевима. Тако су се смјењи-
вала само годишња доба, а глад и издајници су 
остали исти. Тешка ситуација је била за борце у 
шуми, а још тежа за нас на терену. Четници су се 
организовали и ојачали и по шиховој оцјени учвр-
стили свој положај , али је и партизана било све 
више у шуми. 

У мају 1943. године Улотина је опет дрхата под 
теретом војске и оружја . Без предаха, дању и ноћу 
маршевале су колоне Немаца, попуњене тенковима, 
топовима, камионима и другом тешком ратном опре-
мом. Колоне мазги натовареним брдским наоружа-

њем и ешалони пјешадије и артиљерије пожуривани 
су повицима „форверц, форверц". Све је то хитало 
у борбе за побједу у добро замишљеној Петој непри-
јатељекој офанзиви. 

Четници су се прсили као да је то њихова војска 
кренула у битку за њихову побједу и народну сло-
боду. Но, ситуација се убрзо измијенила и Пета 
офанзива је сломљена већ крајем јуна. 

Разбијена и преполовљена њемачка војска се опет 
враћа преко Улотине. У њемачком слому васојевич-
ки четници виде и свој слом. Они су већ у агонији 
због своје блиске пропасти, па позивају у помоћ 
браћу по оружју — четнике из Србије. У августу су 
бројно доста јаке четничке јединице запосјеле терен 
Васојевића. Тако су овдје „домородцима" дошли у 
помоћ и четници са стране, под командом четнич-
ког „војводе" Воја Лукачевића. Дошли су са жељом 
и одлучношћу да својим зверским понашањем према 
народу поправе озбиљно пољуљани положај улот-
ских четника. 

Група четника из штаба „војводе" Лукачевића 
стигла је у Улотину 18 августа 1943. године и то 
тајно. Ту је требало да изврше све припреме, а у 
оквиру њих и направе спискове оних које треба 
казнити. Дан уочи кобног догађаја о коме ће овдје 
бити ријеч био је наизглед миран, али су се у тој 
подмуклој тишини ковали планови за сјутрашњи 
дан. Издајници из Улотине направили су спискове 
осуђених које треба батинати, или само јавно опо-
менути. Тако сређене спискове предали су члано-
вима штаба „војводе" Лукачевића. Ситуација је била 
веома тужна: за рачун краља и отаџбине, у име које 
стотине хиљада италијанских лира и за љубав не-
колико квинтала брашна — четници родом из нашег 
лијепог села Улотине, издали су нас, предали списак 
четницима који су дошли са стране да „заведу ред". 
Печат њихове издаје остаје на тој оптужници по 
којој смо кажњени, на тим списковима са којих го-
тово сви борци за слободу нијесу више међу живи-
ма, али сјећања остају, у усменом предању и у овак-
вим забељешкама; остају за историју и оптужују, 
подучавају и опомињу на велику цијену којом је 
плаћена слобода, да се учини све да такве казнене 
експедиције никада више не походе ни Улотину, 
нити једно наше мјесто, да страшна рогља никада и 
нигдје више не ради. 

Јутро 19 августа 1943. год. освануло је сунчано. У 
ваздуху се још осјећа мирис изгорјелих кућа. Оно 



нам као ни друга ратна јутра није ништа добро обе-
ћавало, јер нам је сваки час доносио нове ударе и 
изненађења, ј ер је смрт тако рећи била свугдје у 
засједи. Тога дана када сам са сестром хт јела да се 
склоним у шуму, пресјекли су нам пут четници 
Драже Михајловића и ухапсили нас. Тада сам први 
пут видјела те четнике: комплетно наоружане, зара-
сле у дугачке браде и косе, бахате. Њихово дрско 
понашање и вулгарне ријечи упућене мени и мла-
ђој сестри стварали су одвратан утисак као и њихо-
ви крупни амблеми са мртвачким главама на њи-
ховим капама. 

Док су нас двије спроводили низ урвине потока 
Шумана, стално су се дерњали и пОжуривали нас. 
Било је очигледно да им се жури, да се нечега боје. 
Када смо били испод школе догодило се нешто што 
је и четнике и нас пренуло: из шуме су у правцу 
ливаде зване Шћепаница (куда су нас спроводили 
на четнички збор) запуцали митраљески рафали. 
Сви смо добро знали да су се то партизани огласили 
— високо изнад наших глава. Нас је то охрабрило, 
а четнике, и ако су били под оружјем, толико упла-
шило, да су им лица преблијеђела. Али их је то 
још више разбијеснило, па су понављали како ће 
нас стријељати и командовали: час „сједи", час „ди-
жи се". Они су били толико бахати и огрезли у не-
делима да своју срамоту нијесу ни прикривали, већ 
као да су све чињели да се њихова нељудскост, име-
на и поријекло упамте што боље. 

По врелом августовском сунцу дотјеране смо на 
четнички збор. У свом пуном саставу и комплетно 
наоружана пјешадијска јединица четника разасула 
се кањоном ријеке Лима и беспућем планине Пре-
вије и њених обронака. Понашали су се као да иду 
у бој на Косово, а у ствари требало је да се сретну 
са принудно окупљеним народом и са нама по спи-
ску ухапшенима на ливади Шћепаници. На челу те 
војске били су краљевски официри, дакле исти они 
који су 1941. године, махом без испаљена метка, 
поклекли на границама Домовине. 

Ливаду Шћепаницу нијесу случајно изабрали као 
мјесто за остваривање њихове злочиначке намјере 
— да им послужи као судница. По димензијама ове-
ћа, скривена од погледа намјерника између улотске 
терасе према ријеци Лиму и окомитих коса планине 
Сјекирице, леђима је била заклоњена природним 
декором од шибља и букових и церових стабала у 
који су четници фронтално поставили своја стра-
жарска оделења око ове крваве суднице. Погледом 
са ове ливаде није се могла видјети ни једна кућа 
у Улотини, а једино што је могло привући поглед 
пролазника био је велики и усамљени Шћепанички 
Крш. 

Ова крвава представа ће се дакле одржати у суд-
ници под ведрим небом у присуству батаљона до 
зуба наоружаних четника и пред принудно стјера-
ним, голоруким народом. У иначе богатој историји 
овога краја , такав начин суђења и кажњавања није 
забиљежен. Судницу су запосјели четници, сваки за 
себе судија. Њихов спољни изглед био је више него 
страшан: дугачке и прљаве косурине низ леђа, лица 
обрасла у запуштене браде, на капама амблеми са 
мртвачким главама као обиљежјима суровости њи-
ховог закона, прси испреплетане фишектарима, на 
опасачима бомбе и пиштољи. А између свега тога 
издвајале су се — велике дрвене батине за ову крва-
ву намјену беспрекорно обликоване. Додатак том 
оружју била је трокрака рогља налик на вилу за 
сијено. 

На челу те „силне" војске и оружја што су се 
слегла на Шћепаници био је четнички „војвода" 
Војо Лукачевић бивши краљевски официр, окићен 
свим обиљежима своје војске. У руци је држао шип-
ку налик на бич и њоме је, шепурећи се у својој 
моћи, с времена на вријеме ударао, ударао себе по 
листу ноге, што је пуцкетало. То је ваљда радио да 
би што више везао п а ж њ у присутних за себе и 
тиме улијевао што жешћи страх у кости том народу. 
Гледајући га тако осионог, ја сам од почетка мисли-
ла да ће та његова шипка доћи до и з р а ж а ј а када 
нас буду кажњавали, али је та моја заблуда кратко 
трајала, док није почела да „ради" она дренова 
батина и рогља. 

Суђење у Шћепаници је почело тачно по утвр-
ђеном реду и у предвиђено вријеме и то без пороте 
и одбране. Тужиоци су били сви присутни четници. 
Партизанске породице и њихови симпатизери дове-
дени су да се „науче памети". 

Прво су прочитана правила којих се осуђеници 
морају стриктно придржавати. Лукачевић је лично 
нагласио да ће бити казне „за батинање" и казне 
„за опомену". Сви прозвани су морали да по реду 
заузимају предвиђена мјеста, опкољени троетруким 
четничким обручом. Запријећено нам је да брзо и 
прецизно одговарамо на свако питање. 

Гласом који је личио на урликање звијери отпо-
чело је мучно прозивање. Прозивали су Драгутина 
И. Шошкића. Из народа се издвојио дјечак из које-
га кипти љепота и младост. Он корача поносно и 
заузима „своје мјесто" на „оптуженичкој клупи". 
Друга прозвана је Савета Шошкић. Иступа висока 
мршава старица и стаје у ред до Драгутина. Трећа 
прозвана је Аница М. Ћ у л а ф и ћ која стоји трећа по 
реду, а затим прозивају Драгицу М. Влаховић, младу 
студенткињу која са пуно поноса и пркоса заузима 
своје мјесто у реду оптужених. Прозвана је Миљана 
Ћулафић , а мјесто ње излази њена млађа сестра 
Вера, која се плашила да ће јој сестру Миљану 
стријељати. Без двоумљења је Вера одважно зако-
рачила и заузела мјесто у реду прозватих. Прозвали 
су Милицу Ћулафић. Стала сам у ред осуђених. 
Прозивају Виду и Цвету Турковић. Из масе исту-
па ју двије сестре, обје студенткиње. И оне дигнуте 
главе поносно заузимају своје мјесто. Прозивка се 
наставља: Вукана Шошкић, Б л а ж о Шошкић. Ево и 
они брат и сестра поносно стају у ред осуђених. 

Према прозиву стали смо у једну врсту — као 
на стрелишту, поносни као да ћемо да примимо рат-
на одликовања. Сви прозвани су осуђени на казну 
батинања. 

Прозивају и оне који су к а ж њ е н и јавном опоме-
ном. Први је прозван Гавро Б. Шошкић. До њега су 
стајали у ред прозвати за опомену. 

Прозиву се нијесу одазвали: Милијана М. Ћ у л а -
фић, Роса М. Шошкић и Ката Ћулафић , које су 
успјеле да се благовремено склоне испред четника. 

Збија се троструки обруч четника око нас. Шкљо-
цају затварачи њихових пушака. Свако од њих има 
унапријед одређени задатак. Једни су запосјели 
косе изнад нас ради обезбеђења од партизана, други 
приводе народ јединим прилазом кроз обруч као 
чобани овце кроз стругу. А ту није био само народ 
из Улотине, већ и избјеглице из Војног Села, Плава, 
Брезојевица, Велике и других села из изворног тока 
реке Лим. Те избјеглице испред зулума италијанског 
и албанског окупатора нашле су уточиште у Уло-
тини. И сада је та ј народ требао да види четничко 
„јунаштво", па га збија ју и сабијају кроз та ј једини 
прилаз у обручу. 



„Војвода" Лукачевић је у истом обручу са нама. 
Поред њега су његови џелати наоружани оним ба-
тинама, затим ађутанти и друга булумента. Стојимо 
једни према другима — као да смо изједначених 
снага. Гледамо се мрко попријеко, закрвављених 
очију, тачно зна јући шта једни другима мислимо. 
Ми „за батинање" смо десно од „војводе", а они „за 
опомену" лијево. Све је спремно за почетак крваве 
представе. 

У мучној тишини, попут кобца када спопадне не-
дужну птицу, „војвода" Лукачевић се устремио на 
д јечака Драгутина Шошкића. Громким гласом га 
упитао: „Јеси ли ти, копиљане партизански курир?! 
К а з у ј гдје су партизани?!" У исто вријеме га не че-
ка јући никакав одговор, десном руком снажно удари 
по лицу. Од силног ударца младић изгуби равноте-
жу и паде. Отисак сваког прста „војводине" руке 
остаде на младићевом лицу — као црни печат. Окру-
тни судија му наређује да одмах устане. Више из 
пркоса него из послушности, д јечак устаје. Такве 
ударце „војвода" понавља још два пута, а затим 
наређује Драгутину да легне. Ту пред ногама окрут-
ног крвника, млади гладијатор се сукобио са лаво-
вима из четничког зверињака. Као оборено столет-
ње стабло у потпуно беспомоћном положају разапе-
тог, млади Драгутин се држи гордо и усправно. Три 
џелата ревносно врше свој добро увјежбани посао. 
Рогљом му „прикују" врат и главу за земљу. Као 
пуцњи из пригушене цијеви револвера мукло одје-
ку ју први снажни ударци по дјечаковом тијелу. 
Ипак, његова млада душа није се дала збунити. У 
својој самоћи и немоћи, Драгутин се бори сам про-
тиву свих. Његово највеће оружје било је срце кроз 
које је проговорила снага СКОЈ-а и КПЈ . Ко је год 
имао снаге да погледа у то окрвављено лице, могао је 
да закључи: њему могу да сломе и ноге и руке, али 
он другове неће одати —- баш као у оној јуначкој 
пјесми о старом Вујадину и његовим синовима. При-
зор је био толико страшан да је маса устукнула, 
онда се гњевно заталасала, као да ће да устане, као 
хиљаду нијемих протеста чуо се сложан, један ду-
боки, мукли уздах „ууу". 

На то су се четници још више нарогушили. Са 
упереним цијевима разног наоружања у масу и ре-
петирајући затвараче пушака викали су: „Седи, седи 
— не мичи с е ! . . . " Таквим претњама „сложили" су 
ускомешану масу, али је све надјачао, све пробадао 
и парао, проламајући се гором и водом крик несре-
ћне ма јке Драгутинове. Избезумљена од бола она је 
као рањена звијер, рукама хт јела да ископа своје 
очи, да не гледа како јој сина муче док она не 
може да му помогне, да га замијени или му олакша 
муке. Из њених очију нијесу се слијевале само сузе, 
већ и крв која јој је текла са чела и лица низ њена 
прса и капала по трави Шћепанице. Са кра јњим 
напором је испрекидано изговарала: „Крвници, 
убијте г а . . . немојте га мучити". Али ту је и рођени 
Драгутинов стриц који с обзиром на свој положај, 
могао је само једном ријечју, једним покретом руке 
или мигом ока да прекине крваву синовчеву драму. 
Он међутим, све то хладнокрвно посматра. Тако, ни 
тужни крикови мајке, ни њена просута крв, ни про-
тестно реаговање без молбе за икакву милост, сем 
да га убију — нијесу зауставили извршење казне. 
„Војвода" лично броји ударце, хладнокрвно као и 
када је вршио прозивку. Још се иронично обраћа 
несрећној мајци: „Хоћеш ли ти кучко комунистичка 
да легнеш мјесто њега". На то она тужно за јеча у 
својој несрећи срећна што јој је пружена могућност 
да замијени свога сина. Просто је полетјела преко 

народа, стално понављајући: ,,'оћу богами, војводо', 
оћу богами . . . " То је, нажалост била само четничка 
иронија. 

Послије првих двадесет удараца није изнуђено 
признање од младога Драгутина, па је Лукачевић на-
редио да опет легне, како би му ударили још толико 
батина. Опет су падали тупи ударци, али се џелати 
нијесу уморили. Завршише и другу серију удараца, 
али Драгутин не проговори ништа од онога што је 
знао, а сви смо били свједоци да зна доста. Тада 
Лукачевић наређује да и трећи пут легне, кревеље-
ћи се „Ово те сада, синко, ма јка бије са још дваде-
сет удараца." Опет се млада Драгутинова душа није 
дала збунити нити сломити, прерано сазрела, очвр-
сла. Т а ј гимназијалац са својих 17 година није имао 
времена да ишта узме од живота, а стигао је да ж и -
воту и људима да много. Он већ тада није дуговао 
ништа ни Партији, ни Слободи, ни својим одраслим 
друговима, ни младим вршњацима. На сва питања, 
чак после крвавих 56 батина, пркосно је одговарао 
својим ћутањем. Од њега се није могло чути ни 
гласа, ни уздаха. У души понижен и до сржи уври-
јеђен, држао се поносно и показао да има несалом-
љиво срце, тако да је његово херојско држање зади-
вило све присутне, па и саме четнике. Послије извр-
шене страшне казне, наредили су му да се уклони. 
Ношен достојанством и са оно мало преостале снаге 
једва је одбауљао са мјеста свог черечења. 

Маса се још није повратила од запрепашћења, 
а из реда су извели Савету Шошкић. Смиреним хо-
дом старица је ступала напријед, на сцену. За своје 
године изгледала је чак одвећ стара. Ранији ратови 
исцрпили су јој снагу, а затим је отхранила деве-
торо дјеце, и то све некако у зле године, стално у 
рату са биједом и сиромаштвом који су је пратили, 
притискали и саплитали. Све те невоље она је ча-
сно и без јаука и суза подносила. Понос и достојан-
ство су у њој расли, а снага јој опадала. Сада је 
била у нашем реду, упоредо са омладином. У срцу 
крвника очигледо није било милости за ту блиједу 
и изнемоглу старицу. Одступајући од свих норми 
људског понашања и обзира према старости, „вој-
вода" Лукачевић наређује старици да легне. Нема-
јући избора, она леже пред тим изродом, свјесна да 
је своје срце дала својим синовима, кћерима и мужу 
који се боре за слободу. Свима овдје она је могла 
бити мајка, али сада лежи као осуђеник, на срамоту 
тих нељуди. Ревносни џелати ударају по њеном мр-
шавом тијелу, док Лукачевић сваки ударац пропра-
ћу је ријечима: „Ово ти је од Стаљина, ово ти је Ле-
њ и н а " . . . Послије 16 удараца из старице се могао 
чути само неки дубоки уздах, испуштен, можда због 
тога што слабом снагом руку не може ископати око 
крвнику, можда због ужасног физичког бола, можда 
због страха за њену малу чету бораца у ш у м и . . . 

На реду је Даница Милетина Ћулафић. Иступа 
дјевојка у озбиљним годинама, са још озбиљнијим 
лицем. Она је потпуно свјесна свог тешког положаја 
и велике одговорности која јој припада као предрат-
ном комунисти. Њ е н а је одјећа и сувише оскудна и 
танка, тако да не може очекивати заштиту од ње 
под ударцима дренове батине. Она се недавно вра-
тила из колашинског четничког затвора тужна због 
смрти свога оца Милете у италијанском затвору на 
Цетињу и мајке Митре коју није затекла живу. Све 
је то видно утицало на њено и онако осјетљиво 
здравствено стање. Крвник Лукачевић и њој наре-
ђу је да легне. Она корача уздигнуте главе, хладно-
крвно. Судећи по њеном погледу рекло би се да је 
отсутна од свих збивања око ње. Легла је као и они 



прије ње. Рогља је и њену главу приковала за зем-
љу. Пљуштале су по њеном тијелу батине, док ју 
је Лукачевић испитивао: „Гдје су партизани? Долазе 
ли и јеси ли ти њихов курир?" Два пута је лијегала, 
без роптања примајући 36 удараца. Са тешком му-
ком се несрећна дјевојка помакла са мјеста пре-
бијања. 

Напријед ступа Драгица М. Влаховић, млада сту-
денткиња, родом из Подгорице. Недавно се удала у 
Улотини. И њу су бриге опхрвале, јер у кући има 
дијете у колијевци, али поносно стоји пред крвником. 
Она је од некуда раније познавала Лукачевића, па 
су се и овдје препознали, али свеједно, воде оштар 
разговор. Драгица у лице к а ж е Лукачевићу да четни-
ци лажу, да он нема тачне податке, да је ово недужан 
народ једва саставља кра ј с крајем. „Војвода" јој 
одвраћа још оштрије. Ипак, код четника се примје-
ћује неко комешање, нешто се погледају, зашапта-
ва ју и смањује се број осуђеника. 

Сада је на реду казна Милијане М. Ћулафић , 
умјесто које стоји њена сестра Вера. Разумије се 
Вера ћути о својој та јни — да она није Милијана 
и сви остали. Прилази јој Лукачевић. Иста питања: 
,,.Теси ли ти партизански курир и гдје су партизани?". 
Млада седамнаестогодишња дјевојка одговара: „Ја 
нијесам партизански курир. Уосталом ви имате пу-
шке, они имају пушке, па идите и тражите их . . . . " 
Послије овога пришао је мени са истим питањима 
и ја сам одговорила да о томе не знам ништа. Два 
четника су пришла Лукачевићу и нешто му дошап-
нула. Тада се примјетила нека ужурбаност код чет-
ника. Он се раздро на мене и сестру Веру и рекао 
„Марш, губите ми се са очију". 

Послије овога пришао је сестрама Види и Цвети 
Турковић, студенткињама права, избјеглицама из 
Војног Села које су нашле уточиште у Крушеву. 
Удаљене од свога мјеста остале су без игдје ичега. 

„Војвода" прелази на даља испитивања, али је 
очевидно у оскудици времена, јер се свакако боји 
освете из шуме. У исто вријеме можда и да при-
крије сопствену панику наређује да се Вукани 
Т. Шошкић удари пет батина. Млада дјевојка хра-
бро, без јаука подноси ударце. А да би као показао 
своју силу и дајући завршницу ове крваве представе 

на отвореној сцени, пред народом, Лукачевић при-
лази Б л а ж у Т. Шошкићу и десном руком га снажно 
удара по лицу. Високи, мршави младић остаје на 
ногама, али су остали отисци прстију на његовом 
лицу. Гледао је Лукачевића право у лице из чега 
је овај могао да прочита заклетву да ће га сустићи 
освета. 

Крвава представа пред масом је завршена. Народ 
је јавно опоменут, а сарадницима комуниста очитана 
је „лекција", исказана је лекција „краљевске војске 
у отаџбини" и доказа њена одлучност да „очисти 
народ од комунистичког олоша". 

Народ се разишао, тужан због отворене још једне 
ране на свом изранављеном тијелу, забринут за сју-
трашњицу, али и задовољан што се све то завршило. 

А Лукачевић је попут великих војсковођа када 
тријумфују над пораженим противником — наредио 
да се свира игра и пјева. Поред Лима су се огласили 
звуци хармонике. Настало је славље уз пјесму и 
игру. Вила су се народна кола и јело као на гозби: 
печење и пита, локало ракија и вино. Све су то 
припремили четници села Улотине. Настала је игра 
и весеље, у коме су учествовале четничке жене и 
дјевојке. 

Партизанске породице и њихови симпатизери 
б јежали смо од тог крвавог „народног збора". Б ј е -
ж а л и су и они који нијесу бијени, али су у души 
осуђивали та ј гнусни чин четника. Неки од њих су 
осамљени и запућени кући, сами са собом и доста 
гласно говорили. Стари Милоња Саковић погнут од 
терета година и овога крвавог призора гласно цвилио 
као тешки рањеник, тако да му је јека јеку сусти-
зала. Грабио је да би незнано гдје нашао мира. 
Поврх наше куће је тужно одј екивало његово 
„ој, о ј . . . " 

Ноћ је пала а са Шћепанице су и даље одјекива-
ли звуци хармонике и пјесме четника. Касније се 
на ј зад све утишало, али само на изглед. Партизани 
међутим нијесу спавали. У дубокој ноћи одјекнуо је 
пуцањ трију пушака. Од једне је погинуо четнички 
стражар. На Шћепаници „војвода" је једино то до-
бро разумио — као освету партизана за ону прозив-
ку и батинање. 

МИЛИЦА Ћ.УЛАФИЋ 

НАДЖИВЈЕЛИ СМО И РОГЉУ 

У августу 1943. године чули смо да уз долину 
Лима иду четници и скупљају села на зборна мјеста, 
гдје чланове породица и симпатизере партизана из-
воде пред јавни скуп и батинају тољагама. Чини се 
то, чули смо, под командом неког самозваног војводе 
Лукачевића. 

Једног раног јутра до моје куће у Крушеву до-
шла су два четника и залупала на врата. Устао сам 
и јавио им се. Када сам им се представио наредили 
су ми да се одмах обучем и изађем напоље. Потје-
рали су ме, с мајком, сестром из Комшилука. Видје-
ли смо да воде партизанске породице. Све су при-
купљали. Што се к а ж е од кољевке. Довели су нас 
на ливаду Милорада Андрова Ћулафића , под једну 
крушку. Ту су сакупили људе из цијелог села Уло-
тине, по групама. Народ долази, носећи и колијевке, 
а четници их стражарно спроводе. Када смо се оку-
пили, мислим да нас је могло бити више од полови-
не села. Одједном смо чули рафал из пушкомитра-

љеза, испаљен с крша, одозго, кроз шљивак.*) Од 
рафала су неке шљивове гране попадале. Народ се 
разбјежао куда ко, а четници су галамили: „Стој, 
не мрда ј . . . " Ипак, неки су пребјегли чак преко Ли-
ма, па се по који од њих спасио и тољагања. Њ и х 
је јурила четничка чета уз Улотину, под командом 
Велимира Шошкића. Трчали су кроз кукурузе кад 
неко од њихових повика: „Трк, да се извјесте Ита-
лијани на Мурини". Тјерали су Бата Шошкића, да 
тражи онамо али он није хтио, па га је један чет-
ник ишамарао. Италијани су кренули упомоћ чет-
ницима на двоја теретних кола, пуцајући још од 
Мурина. Четници су се драли, псовали, сабијали нас 
у гомилу, под велики склад у ливади. Окружили 
су нас са три-четири реда бајонета које су исукане 
држале брадате грдобе. Био је то страшан призор. 
Тада се појавила четничка „елита", а у њој средини 
„војвода" Воја Лукачевић, висок и црн човјек, са 
великом брадом, у шубари, наоружан великим шта-

* ) Р а ф а л с у и с п а л и л и п а р т и з а н и С п а с о ј е Ђ а к о в и ћ и 
Р а д о ј и ц а Ш о ш к и ћ . 



пом. У тој „елити" из Улотине су били прото Шош-
кић, Милија Шошкић, доктор Вукман Шошкић, Бог-
дан Шошкић, а од познатих четника још и Леко 
Лалић. Ти „угледници" су сјели под ону велику 
крушку, у хладовину, а Лукачевић је изишао у 
средину међу народ. Око њега све го бајонет, не 
да ју никоме да макне. Извадио је неки списак и 
почео да ггрозива: Драгутин И. Шошкић, Даница 
М. Ћулафић , Савета Љ. Шошкић, Вукана Т. Шош-
кић, Б л а ж о Т. Шошкић, Вучић С. Шошкић, Милица 
М. Ћулафић , Милијана М. Ћ у л а ф и ћ (умјесто које је 
изишла њена сестра Вера), Драгица М. Влаховић, 
Роса М. Шошкић, Ката Н. Ћулафић , Вида Турковић 
и Цвета Турковић, сви за батинање, а затим према 
списку за опомену почео је да прозива: Радуна Б. 
Шошкића, Гавра Б. Шошкића, Мила Р. Шошкића, 
Љуба В. Шошкића, Добру Б. Шошкић и Сенку М. 
Шошкић. 

К а к о би кога прозивао, овај би излазио и стајао 
у ред. Лукачевић је пришао Радуну Шошкићу, на 
челу врсте и почео да виче на њега: „Је си симпа-
тизер партизански, ти водиш борбу, а овамо си ре-
зервни официр, заклет Краљу П е т р у . . . Да ли је 
теби мјесто с партизанима или са нама, а?!" Радун 
му је одговорио: „Ја сам патриота, ја сам за домо-
вину, за Југославију, а свакако нијесам за то да 
сарађујем са непријатељима са окупатором. . . " На 
то га је војвода пљунуо и назвао битангом. Онда је 
пришао Радуновом брату Гавру: „А ти си неки ва јни 
правник, срам те било, симпатизер си партизански. 
Теби није тамо мјесто, него с нама, краљевом вој-
ском". Пљунуо је и њега. Изгрдио је и Милицу Ћ у -
л а ф и ћ и њену сестру Веру. Вула Шошкића је тако 
ошамарио да је овај пао. Вуле је био дечко, млад и 
свима нам га је било посебно жао. 

Први је батинан Драгутин Шошкић, дечко сав 
румен, здрав, стасит. „Војвода" га упитао: „Да ли 
си ти партизански курир?" Овај одговори да није. 
На то му Лукачевић одговара да јесте курир. Онда 
дјечаку прилазе два џелата, са спремљеним бати-
нама, чинило ми се љесковим. Биле су дугачке око 
метар и по и страшно су изгледале. Један од чет-
ника је био висок, плав, брадат и космат, наоружан 
и дугачком јасеновом рогљом. Рогља је имала два 
дужа крака, а трећи је био мали, у средини, поде-
шен да падне тачно за врат. Лукачевић се продра: 
„Удри му 25!" Онај плави га је дохватио рогљом иза 
врата и бацио на стомак, на ливаду. Притегао му је 
рогљу толико да је глава остала устрану изврнута, 
док је дуже кракове рогље набо у земљу. Ноге су д је -
чаку биле опружене. Двојица џелата су му пришла 
један са једне други са друге стране. Почели су да 
га млате на ред, баш као кад се оно код нас кукуруз 
млати. Код првих удараца народ је устао, скочио на 
ноге да види. Четници им упрли бајонете у слабине 
и повикаше: „Лези, сједи, не мрдај, марво комуни-
стичка". Ипак, понеко је, бар с колена, са гушењем 
гледао како то дијете бију. Када је „војвода" гласно 
одбројао 25 тољага повикао је: „Доста" Онај плавко 
је д јечака откачио рогљом од земље, окрену га, ди-
гао му главу и поставио га да сједи. Дјечакова мајка 
Стака скочила је ка Лукачевићу. Викала је : „Шта 
ово данас урадисте, никаква војско, шта ми убисте 
ово јадно дијете! За тебе нема бога, нема свеца, да-
богда ти се траг з а т р о . . . " Прискочила је „војводи", 
у лице му се унијела, а он ју је гледао презриво и 
само рекао: „Марш кучко! Куче си родила и ово 
з а с л у ж и л а . . . „Пљунуо јој ј е у л и ц е и почео као пас 
да је јури. Онда је повикао: „Још 25 му, јунаци, 
одвалите! Ово је због мајке, ово га ма јка кажњава 

с још 25!" Онај са рогљем га је опет окренуо на 
стомак и они су наставили да бију али је једном 
од њих пукао онај млатач, разбио се о дјечаково 
тијело. Један је потражио и усјекао дреновак, додао 
га оном џелату и сада је он њиме наставио да млати 
из све снаге. У овој тури им се умјесто 25 „омакло" 
23 тољага, тако да је Драгутин добио 53 тољаге. А 
имао је само 16 година! . . . 

Пришли су Даници Милете Ћулафића , дјевојци 
првом члану Партије од жена у Улотини. Пита је 
Лукачевић: „где су јој браћа?" Она му одговара: 
„Моја браћа су у шуми". „А зашто у шуми?" — као 
није му јасно. Даница одговара: „У шуми су да се 
боре против непријатеља и окупатора!" „Кога они 
намеравају да убију?" „Они намјеравају да убију 
непријатеља и то што више могу!" Лукачевић на-
ређује : 25 и њој. Али као да му нешто остаде не-
јасно, припита Даницу: „Опет те питам: кога да 
убију?" Даница одговара: „Да убију прво, Велимира 
Шошкића, командира четничке чете, а он га ево ту, 
поред тебе!" Онда је онај плавобради обори, па 
наста туча. Али њој не ударише 25 јер јој пуче 
сукња па јој лину крв. Вјероватно посрамљени што 
бију гблу жену, којој се сукња исцијепала, онако 
слабо одјевену и сиротињу пуку. Тако јој ударише 
само 18 тољага и онда је поставише да сједи. Послије 
су ударили 25 тољага Савети, супрузи Љуба Шошки-
ћа, а мајци Вида и Десе Шошкић. Тукли су је онако 
мршаву зато што су јој и муж, и синови, и сва по-
родица у партизанима, а она им је главна веза: 
дотура им храну, води рачуна о свему, прикупља за 
њих податке. Савета је дакле, била активни парти-
зански сарадник. Питали су је прво: „Гдје су ти Љубо, 
Видо, Радојица, Деса, и друге кћерке?!" Савета је 
одговорила да су горе, у шуми, и нијесу далеко. Опет 
су је млатили. Млате кад ћути, млате кад говори! 
Онда су тукли Вукану Тодорову, дјевојку за коју 
сматрали да је курир и веза између партизана и по-
задине, да им носи храну. И она је добила 25 тољага. 
Млада дјевојка ништа није одала иако је доста 
знала, а четници су је испитивали: „С ким си у вези, 
да ли си с Видом, јеси ли с Љубом, јеси ли с Радо-
јицом?" 

Дође вријеме да се и та ј грозни призор једном 
заврши. Послије су наредили да свако своје понесе. 
Драгутину су све панталоне биле исцијепане позади, 
све пукле, јер нијесу биле сукнене него од неког што-
фичића, а он онако једар, па му је све било исције-
пано, све попуцало. Тада је свак своје понио, а онда 
је устао прото Шошкић и одржао говор. Рекао да 
четници воде борбу за Краља и отаџбину, да захва-
љу је господину команданту Лукачевићу што је овдје, 
у Улотини, казнио све оне које треба казнити зато 
што су против Краља, прогив отаџбине. 

Поелије тога четници су ударили у пјесму и му-
зику, развили коло, приредили грдно весеље. Сјећам 
се да су пјевали: „Дрма ми се шубара и цвеће, тешко 
сваком ко са Чичом (надимак Драже Михаиловића) 
неће . . . " А ударили су и у крканлук, јер све што су 
јутрос, док су нас хапсили, нашли по кућама, наре-
дили су женама да донесу доље. То је било довољно 
да се на ливади постави један добар „свечани ручак", 
разумије се само за четнике и њихове симпатизере. 

У неко доба је Лукачевић почео да говори. Н а ј -
прије је ударио о политичкој ситуацији. Из онога 
што је говорио испадало је да К р а љ само што није 
дошао у земљу. Слобода је већ дошла. Отегнуо је 
„војвода", мало и понапит, а у томе је био и крај 
дана. Главешине рекоше да имају још неки збор да 
одрже, а нас „ослободише", али и опоменуше: „Па-



зите, немојте с партизанима сарађивати, а извјестите 
четничку команду ако само неко с партизанима 
имадне везе, јер иначе тешко вама свима, а он ће 
бити стријељан, а не батинан. . . " 

Увече су се улогорили. Штаб је био под шаторима, 
а она багра четничка је обезбеђивала и логор и ције-
лу околину. Преко ноћи је стигао илегалац Свети-
мир, провукао се доље код моста лимског, загазио у 
Лим, изашо низводно, сашао код К р ш а Степаничкога 
и видио стражаре. Четници су чутурама грабили у 
воду ожеднијели послије крканлука и народне муке. 
Светимир је једног смакао јер га на Сћепаници, на-
очиглед села, однијели једног мртвог. Тако је један 
наихов мање. 

* * 

* 

ДРАГУТИН ИЛИЈИН 

Драгутину Илијином Шошкићу 1943. је било 16 го-
дина. Четници су му били ограничили кретање по 
Улотини, и то само у кругу пречника 50 метара. 
Ипак, једног јулског дана је морао да пренесе неки 
извјештај партизанима. Упутио се у Крушево с 
намјером да узме неке податке и да извиди ситуаци-
ју. Дошао је на Крушево а ја сам га срио на по пута. 
К а ж е м му: „Што не идеш споредним путем него це-
стом?" Он ми одговара: „Ако ме ухвате на доњем 
путу убили би ме, а овдје би ме само били". Пођемо 
онда заједно у кчрму коју је држао Саво Тучковић, 
избјеглица. Ту је увијек било четника, ту се окуп-
љало а Драгутин је управо хтио да види и чу је ко 
се окупља и о чему прича како би што вјерније, 
представио партизанима ситуацију на терену. 

Уђемо нас двојица унутра, у зграду државну, са 
шест соба — у три је била кафаница, а у преостале 
три позади, породица Богдана Шошкића и мајка 
Веша Турковића. Ми смо ушли унутра не да бисмо 
пили, ј ер Драгутин није ни пио ни пушио, већ да 
видимо шта се ради унутра. 

Чим смо дошли неко је јавио Италијанима, јер је 
„карабинијерија" била више куће Микосава Ћ у л а -
фића, а ту је био и вод пјешадије. Наишла су два 
карабинијера. Један од њих био је Албанез познат 
као опасан, а уз њега финансист. Ми их, заправо, 
још нијесмо ни видјели када је Перса Шошкић 
улетјела и викнула: „Бјежи, Драгутине, кукала ти 
мајка, ево карабињера!" Отворила му је врата собе 
у којој су становали, позади, и он је кроз та врата, па 
кроз прозор, а то је, срећом приземљуша. Карабини-
јери су улетјели унутра и онда, видјевши да су на-
самарени, заждили право за њим. Онај опаснији је 
просуо из аутомата један, па још један и други ра-
фал, а обојица су, и прогоњени и гонитељ, летјели 
што су их ноге носиле. Ја сам помислио: сигурно га 
је убио. А Драгутин је прво упао, горе, у кукуруз 
Богдана Шошкића, па онда у кукуруз Драга Ћ у л а -
фића. Карабинијер га је јурио до пола овог другог 
кукуруза и одустао, а ја сам мислио да га је, сигур-
но, убио, и вратио се обављена посла. Још је стално, 
на италијанском нешто галамио, понављајући ријеч 
„морто", а ја сам знао да то значи мртав и мислио 
сам како се хвалио да га је убио. А у ствари, Драгу-
тин је избјегао и послије два дана опет дошао код 
мене, тресући се од смијеха. Просто ми се чинило 
да он, онако млад и храбар, изазива опасности, па 
и смрт. 

РАДОСЛАВ ШОШКИЋ 

ДВИЈЕ ДЕСЕТИНЕ ПРОТИВ НЕМАЧКОГ 
ПУКА 

4. октобра 1944. године држали смо положаје не-
далеко од Требиња. Када је требало да замијенимо 
једну десетину на положају, моја десетина је прије 
посиједања положаја добила други задатак од ко-
мандира чете Ђапића. Дошао је један омладинац из 
Требиња и рекао нам да се Нијемци спремају за по-
влачење из Требиња. Командант батаљона Стево 
Пећанац наредио је Ђапићу да се двије десетине 
заобиђе Требиње и постави се на комуникацију која 
од Требиња води за Дубровник и да тамо нападнемо 
Немце када се буду повлачили. Ђапић је повео наше 
двије десетине из 3. чете 1. батаљона 2. Далматинске 
бригаде и заузели смо положаје за напад. Нијесмо 
дуго чекали. Прво су наишла два тенка и неколико 
камиона, а за њима колона пука. По наређењу ко-
мандира, пропустили смо тенкове и камионе, а када 
је наишла пјешадијска колона и упала између наше 
двије засједе од по једне десетине, отворили смо 
ватру по њима. Читав сат није престала наша ватра. 
Ту је пало преко 250 немачких војника. Од наших 
бораца рањена су двојица. И овдје је дошло до из-
р а ж а ј а сналажљивост командира наше чете Ђапића. 

Батаљон је напао Требиње и послије борбе од 
неколико часова Требиње је било ослобођено. Из ба-
таљона је погинуло 5 бораца, а рањено 3, међу ко-
јима и командант батаљона Стево Пећанац. 

ПОДВАЛА 
Када смо у јесен 1944. године добили затадак да 

разбијемо четнике на реци Требишњици, између 
Требиња и Билећа, кретали смо у колони према 
четницима, који су се улогорили на једној повећој 
заравни и наложили ватру. Био сам десетар и моја 
десетина је ишла на челу колоне. С нама је био ко-
мандир чете Ђапић. Када смо се приближили чет-
ницима, њихов стражар нас је зауставио узвиком 
„Стој , ко иде?". Командовао сам десетини: „лези", 
а Ђапић је узвикнуо: „Овдје четници Ораховачког 
одреда, идемо да се повежемо се четницима, а који 
сте ви?" Када му је овај одговорио, командир Ђапић 
је преко везе наредио да се чета развије у стријелце 
и што прије изађе на доминантне положаје. Онај 
стражар се збунио и у почетку није реаговао, а када 
смо дошли на одређене положаје, испалио је метак 
из пушке и побјегао. Све је даље за њих било касно, 
јер смо ми са заузетих положаја с 12 пушкомитра-
љеза, колико смо имали у чети, отворили ватру по 
непријатељу и нанијели му велике губитке, разбили 
их и заузели њихове положаје. Том приликом запли-
јенили смо им опрему, храну и друго. Добар дио тог 
материјала послали смо нашим болницама и другим 
јединицама. 

Успјели смо захваљујући сналажљивости коман-
дира наше чете Ђапића, који је и у другим прилика-
ма показао примјер храбрости и сналажљивости. 

ВЕЛИЧКО Д. ШОШКИЋ 



СЈЕЋАЊЕ НА ИЛИЈУ ШОШКРГБА 

Чича Илија је увијек био на страни омладине, а 
поготову скојеваца и партијаца. Њему је увијек 
било прече да са њима буде и на њих васпитно утиче 
него нека његова лична потреба. 

Године 1937. у нашем кра ју ј ављали су се добро-
вољци за Шпанију. Чича Илија је био међу првима 
да организује њихово прикупљање, испраћај и пре-
бацивање преко границе. Нешто касније се ангажо-
вао и у прикупљању прилога за Шпанску републику 
која је грцала у оскудици под чизмом европског ф а -
шизма. ЈБуди су давали: новац, жито, намирнице, 
пиће, вуну, већ ко је што имао и колико је могао. 
Он је сам доста дао, а друге је убјеђивао у потребу 
да се та ј народ и његов покрет помогну, јер ако 
напредни свијет ту успије, онда ће фашизам про-
пасти, а радничка класа побиједити. 

Идуће године одржани су општински избори. Од-
зив народа је био велики. Партија је повела народ 
Полимља да гласа за кандидате Удружене опозиције, 
а против режимских „јерезоваца". 

Чича Илија је и на изборима био на челу н а ј -
напреднијих. У овом случају организовао је да се 
Полимљани с обје стране ријеке окупе под нацио-
налном заставом и с пјесмом, заједно, као снажна 
опозиција режиму, састану се код куће Микосава 
Ћулафића . Све се то сврстало под барјаке и кренуло 
ка Мурину, на бирачко мјесто. Тамо су поворку са-
чекали жандарм, али када су видјели државну за-
ставу на челу, почели су је поздрављати. 

На Мурини смо гласали по договору, претежно за 
опозицију. Утврђено је да је од 600 и нешто бирача 
из Полимља 450 гласало за Риста Јојића, кандидата 
опозиција. 

Ишли смо и по Плаву и агитовали за кандидате 
опозиције, гдје нас је Марко Вујачић, наредник ж а н -
дармерије, једном замолио: „Немојте, људи, у Плав 
долазити јер ћете бити затворени". 

Затворили су нас, али ускоро и пустили. Наређе-
но нам је да се морамо вратити на Мурино и ту смо 
с неким Улочанима имали расправе, јер је у Улоти-
ни било више пензионера, бивших црногорских офи-
цира и они су дрмали и пријетили, али им чича 
Илија није попуштао, него ишао прсимице, чело у 
чело, очи у очи. Нама је, ипак, савјетовао да се, као 
млади људи, не залећемо и замјерамо, како не би 
долазило до свађе јер је, по његовом, боље да се бо-
римо овако легално, више убјеђивањем, указивањем 
на чињенице, него илегално, или, још горе, из 
затвора. 

У нашем селу је од 1925. па наовамо била доста 
тешка ситуација. Ћ у л а ф и ћ и и Шошкићи су били у 
завади; пала је била и крв, што се памтило, што су 
пратиле свађе. Илија је водио рачуна о томе да не 
дође до некаквог изазивања, повређивања старих 
рана. Ћулафиће је веома уважавао: као добре људе 
цијенио је Вука и Драга, а о Милораду и Васу и да 
не говорим. 

Окретао се млађима из домова и Ћулафића и 
Шошкића, био с њима, зближавао их. Он и Стака 
су их окупљали, врата њихове куће увијек су им 
била отворена. Гледао је да се ти стари рачуни забо-
раве, да млади не само не памте, већ се и не под-
сјећају на оно што су старији радили. 

Уочи устанка је, на збору села, међу првима 
дигао глас и рекао да је за борбу против окупатора 
и домаћих издајника. 

Узео је пушку као и сви. И за све вријеме рата 
остао је чиста образа, веома цијењен човјек. Многи 
рођаци су му замјерили како је могао рођеног брата, 
иначе школованог човјека, да назове издајником и 
непријатељем народа. Међутим, то је био његов 
принцип, његова оцјена, његов став. Иако му је брат 
рођени — он је непријатељ народа и остао је то за 
њега до гроба. Ваљда је и због тог свог става био 
цијењен, нарочито од млађих људи. 

Божина Шошкић: Када су једном у Београду 
били позатварани неки студенти комунисти, на Му-
рину се окупила група чланова К П Ј и њихових сим-
патизера. Протестовали су против тог насиља, а тре-
бало је и да напишу петицију тадашњим властима, 
с потписима људи, у којој би јасно и отворено 
рекли да је то још један злочин режима. Та петиција 
је ношена од човјека до човјека. Људи су се потпи-
сивали, па су их онда хапсили и водили у жандар-
меријску станицу, гдје је командир почео да их грди. 
На то му је неко од њих добацио: „Е лажеш ка куч-
ка" Батињања није било, али су их одатле потјерали 
у Беране и ондје су у затвору остали два — три мје-
сеца. Тамо сам отишао да их посјетим. Однио сам 
им и нешто дувана, али нијесам могао да уђем, јер 
ми нијесу дали чувари, па сам дуван друговима уба-
цио преко зида. Илија Шошкић је такође био с тим 
друговима у затвору, због истог „деликта". Ислијед-
нику су неки говорили да потпис на петицији није 
њихов, због чега их је Илија с презиром гледао, 
говорећи: „Да, то је мој потпис и нећу га повући ни 
за шта на свијету!" 

Радосав Шошкић: Илија је још 1919. године био 
против власти Југославије и то је остао све док се 
није заратило 1941. Остао је, заправо, припадник на-
предног народног покрета, никада против заједнич-
ке држава, али увијек против начина на који је 
створена, а нарочито како је вођена. 

Био је, кажу, и храбар војник. Причали су наши 
људи о њему из рата 1912. године, када се борио 
у планинама Албаније. Позвао је тамо једном гласно 
неког из Миридите: „Ако си јунак, дигни се да један 
на другог пуцамо стојећи!" Дигао се та ј Миридит и 
пуцали су један на другог. Први је Ико њега пого-
дио. О томе се често причало као о примјеру држања 
великог јунака, човјека храброг срца и печених 
очију. У овом рату је такође био веома храбар, ције-
њен и поштован човјек. 

Толико лијепо као о Илији код нас се говорило 
о још једном часном и храбром чичи — Љуби 
Шошкићу. Био је стварно јунак, храбар и чврст 
човјек, врло карактеран. За вријеме ропства у првом 
светском рату, Љубо је, као заточеник окупаторовог 
затвора, толико смршао да је, кажу, спао на 40 кило-
грама. Ето, само кост и кожа. Није било боље ни с 
његовим друговима, па су многи умирали, а сваког 
јутра се могло очекивати да и он осване укочен. 
Тамо су се неки његови рођаци били снашли у улози 
кувара. Сажаљева јући га, позвали су га да и он буде 
кувар: „Умријећеш, Љубо црни, но дођи да те по-
ставимо за кувара". Он им је одговорио: „Марш, 
погани једна, ово је Љубо Шошкић! Више волим 
поштено да умрем, него да ми се к а ж е Да сам у не-
вољи образ изгубио. . ." Старији људи из села су нам 
често причали да је Љубо испод Скадра био јунак 
за причу. 

РАДОСЛАВ ШОШКИЋ 



РАНЕ МИЛИЋА ШОШКИЋА 

Једна од великих италијанских акција у Уло-
тини одиграла се у првој половини децембра 1941. У 
њој су погинули Милић Шошкић и Душан Влаховић. 
Та казнена експедиција је била упућена посебно у 
Улотину. Тада су опљачкали читаво село. У тој каз -
неној експедицији са Италијанима била је група 
домаћих издајника. Пљачкали су, углас пјевали и 
злостављали људе. Послије су све што су опљачкали 
натоварили на леђа оним људима које су оробили 
и натјерали их да то носе у Андријевицу. Када су 
сишли у град, војници из италијанске колоне почели 
су да бију сељаке из Улотине. Тукли су их д р ж а љ а -
ма од сјекире и газили цокулама, а онда их све стр-
пали у некакву гаражу, међу ледене тенкове. 

Италијани су обилазили Улотину и према упут-
ствима шпијуна и издајника нападали и првенстве-
но пљачкали куће истакнутих комуниста. Тако су 
напали и кућу чиче Илије Шошкића, у којој су били 
и његови синови. Банули су изненада с планом да 
их опколе и ликвидирају. Ови су то примијетили и 
покушали да се извуку из клопке. Прво су прихва-
тили борбу, а онда одступили уз поток, борећи се 
против много надмоћнијег непријатеља. 

Када је Милић видио да су његови другови напад-
нути, изишао је негдје од куће навише и избјега-
ва јући ватру, нашао се иза леђа Италијанима, горе 
на бријегу. Оданде је повикао „Овамо се окрените, 
жабари једни, овако се бије"! Пуцао је из стојећег 
става на Италијане. Тако је омогућио нашим друго-
вима, који су били опкољени и одсјечени, да избјег-
ну навише. Том приликом, је, у бијегу кроз Итали-
јане рањен Срето Шошкић, Илијин син. Куршум му 
је прошао кроз нос. Нашао сам га поред букве. У 
једној руци држао је пушку, а у другој нож, спре-
ман да што скупље наплати свој живот. Крв му је 
шикљала из ране. Ја сам му, по нашем старом и до-
бром обичају, честитао ране. Избјегли су и чича 
Ико, Душан, Драгутин и сви други. Питао сам их 
шта је са осталима, да није неко остао доље. К а ж у 
ми да нема Милића. Одмах сам знао да Милић није 
остао тек тако, јер сам га добро познавао из устан-
ка. Због тога сам помислио да му се нешто морало 
догодити, иначе би и он избјегао. Предложио сам да 
га потражимо. Неки су говорили овако, неки онако, 
тек ја сам рекао: „Обавезно морамо пронаћи Милића, 
јер ни он нас сигурно не би оставио"! Питао сам их 
ко ће са мном. Прво су поћутали, а онда се јавио 
Вуле. Дошли смо до једног врха, гдје је Вуле остао 
да ме штити, а ја сам сишао доље, да га потражим. 

Примијетио сам га поред једне букве. Рањен у оном 
пушкарању, извукао се до горе, а до њега је већ 
била стигла и његова жена Вида. Рекао сам му: 
„Милићу, срећне ти ране!", на шта ми је одговорио: 
„Здраво био". Онда сам му затражио пушку, да је 
придржим, како бих га лакше изнио навише. Он ми 
је одговорио: „Не то никако! Заклео сам се да ж и в 
пушку нећу испустити из руку". Тражио сам да га 
носим, а он је прекратио: „Не! Док је једна нога 
Милићу он ће да иде!" Чинио сам му наруку и кре-
нуо упоредо с њим. Држао сам га око паса, а он је 
некако скакутао, ослањајући се на мене. Послије је 
стигао и његов брат Спасоје. Сада се Милић пошта-
пао на његову пушку, а другом страном се ослањао 
на мене. Тако смо некако изишли горе. Вуле, његов 
синовац, још је остао на брду да би нас објезбе-
ђивао. Сада смо Милића довели до стана Љуба Шош-
кића, а послије су дошли и Видо Шошкић и други. 
Наложили смо ватру, са обије његове стране, грија-
ли га, а њему је све теже било. Стигао је и његов 
брат Вешо. Покушали смо све да му помогнемо, али 
смо видјели да ништа више за њега не можемо да 
учинимо, па је донета одлука да се носи за Цецуне, 
на слободну територију. 

Направили смо нека носила. Носили смо га по-
лако, мијењајући се. Успут су нам се прикључили 
још неки. Када смо прешли на страну према Цецу-
нима срели су нас Милош Лалић и један партизан 
од Бојовића. Честитали су Милићу ране и замије-
нили нас под носилима. 

Снијели смо рањеника у кућу Јована Лалића. Ту 
смо га оставили, јер се већина од нас морала вратити. 

Два дана касније Милић је умро. Пренијет је из 
Цецуна и сахрањен са свим војничким почастима. 

Братски жалећи за Милићем, ја сам се сјетио 
нашег пута за Пљевља, непун мјесец дана раније. 
Уз пут је често пјевао и то старе народне пјесме, 
чиме је дизао дух у колони. Када смо се спуштали 
од Шишке ка Мојковцу запјева стару јуначку пјес-
му: „На врх брда на планини бор се зелени, под њим 
сједи Ха јдук Вељко, те се весели", а на то му, с 
другог кра ја колоне, „одговара" Милић Шошкић, 
такође старом и борбеном: „Што је буна у тој доњој 
мали, море бре . . . " Иза њега би настављао Војо Б а -
кић наше партизанске пјесме. И у Пљевљима, при-
ликом жестоких уличних борби, Милић Шошкић је 
пјевао, а другови су га с разлогом и у знак призна-
ња за јунаштво звали „Милић Пушка". 

СВЕТОМИР ШОШКИЋ 



„ГОСТОВАЊА" ИТАЛИЈАНА 

Пошто је угушен устанак, у децембру 1941. по-
челе еу акције Италијана. Готово сваког другог, или 
трећег дана долазили су до Улотине, углавном из 
Андријевице. У једном од тих њихових „гостовања", 
у децембру, односно у сукобу наших бораца с њима, 
Милић Шошкић је смртно рањен и партизани су га 
понијели у Цецуне. Отприлике два дана послије 
тога он је умро од рана, па су га донијели у Улотину 
да га сахране. Ми се таман искупили доље на гроб-
љу, кад дође глас: ето акције, иду италијани, чита-
ва их је колона. Брзо смо га сахранили, па се повук-

ли, — ко поред Лима, ко у село. Они су те обиласке 
практиковали сваки други или трећи дан, стижући 
до Крушева, гдје је била демаркациона линија, а 
послије подне би се повлачили назад. Те акције су 
биле готово редовне, а у једној од њих су Радојица 
и Љубо Шошкић убили једног или два Италијана. 
То је онда још више заоштрило те акције, тако да 
су репресалије биле све чешће и грубље. Мог брата 
и још неке мјештане су похватали и спровели у 
Андријевицу, у жандармеријску касарну, Митра и 
још неке су ондје држали три мјесеца. 

БОЖИДАР ШОШКИЋ 

ИЗНЕНАЂЕЊЕ 

Августа 1944. године батаљон ОЗНЕ под коман-
дом Богића Влаховића, враћен је с Јаворја са за -
датком да се тајно пробије у рејоне срезова Андри-
јевичког и Беранског, да би обавијестио народ да ће 
се брзо вратити наше бригаде, које су се са овога 
терена повлачиле пред надмоћнијим непријатељем. 
Њемци су се тада повлачили из Грчке према Ник-
шићу, а четници су им обезбеђивали заштитницу 
и бокове. 

Прва чета батаљона ОЗНЕ под командом Вука ј -
ла Нововића с којом је био и командант батаљона 
смјестила се у Градишници изнад Забрђа и Треш-
њева. 

Командант батаљона је једној петорици састава 
Зарија Губеринић, комесар чете, Јован Марјановић, 
Вукајло Влаховић, ја и још један друг, дао задатак 
да се спустимо до Бандовића моста и извидимо које 

су непријатељске снаге тамо. Спустили смо се до 
села Присоје и питали једног старог човека и његову 
жену „ко је у Андријевици", а он нам је одговорио 
да нема никога. Ми смо продужили до једне чуке 
изнад Бандовића Моста и угледали батаљон четни-
ка и једну чету Њемаца, који се спремају да ручају. 
Отворили смо ватру на њих из пушкомитраљеза и 
аутомата. Четници оставише ручак и побјегоше уз 
Сутјеску према Мурини, а Њемци према Марсенића 
Ријеци и Шекулару. Мислећи да су ту бригаде, јер 
смо после отварања ватре командовали „напред про-
летери", непријатељ се збунио и није дао отпор, па 
смо послије његовог бјегства ушли у Андријевицу, 
гдје нас је народ срдачно дочекао као ослободиоце. 
Обавијестили смо команданта батаљона, па је и он 
с четом сишао у варош. Два дана смо држали 
Андријевицу, а онда су се вратиле и наше бригаде. 

БОГДАН А. ШОШКИЋ 

ЧЕТНИК НАС НИЈЕ ОДАО! 

Кра јем јула 1943. године добили смо задатак да 
растуримо летке које послале бригаде народу у 
којима се износи да је потребно да се сви способни 
за пушку прикључују јединицама НОП и да је 
побједа Савјезника близу. Задатак смо добили од 
Васа Ћулафића , у шуми изнад Улотине и Крушева. 
У групи за растурање летака били су: Душан Раде-
новић, Мирослав Ћ у л а ф и ћ и ја. Ми смо били у иле-
галству. У Улотини и на Крушеву били су четници 
и контролисали у потпуности ту територију. Прво 
смо прешли кришом цесту и свратили код породице 
Душана Раденовића да нешто поједемо. Послије 
тога пошли смо поред Лима до засеока Бјелани, па 
смо, на моју жељу пошли до моје куће, како са ри-
зиком, јер је била непрестано под присмотром чет-
ника. 

Када смо дошли до куће једва смо од псета које 
је стално ла јало пришли кући и пробудили моје 
укућане. Моје сестре и ма јка изнијели су нам у воћ-
њаку близу куће храну, коју смо појели, па смо про-
дужили до села Луга, одакле је требало да идући 
цестом поставимо летке на неким кућама и теле-
графским стубовима. Ми смо овај задатак извршили. 

Сјутрадан је моју сестру питао четнички коман-
дант батаљона ко је од партизана долазио синоћ. 
Сестра није му признала да је ико био, али јој је 
он рекао „Ја сам видио да су долазила тројица пар-
тизана, јер сам их гледао, пошто сам се налазио иза 
оног дрвета. Они су у шљивњаку вечерали и отиш-
ли". Тада му је сестра признала да смо били. Он јој 
је рекао да то није никоме рекао нити ће рећи, као 
и да неће ништа предузимати противу породице. 
Нека ни она не к а ж е никоме ништа о томе. И заиста, 
он то никоме није одао. 

ГОЈКО Т. ШОШКИЋ 

МИТРАЉЕЗАЦ РАДОВАН ЈЕ ОСТАО НА 
ПОЛОЖАЈУ 

У јесен 1944. године када смо напали непријатеља 
на положајима на мјесту Врба код Краљева (бри-
гада је овдје држала положаје без смјене 42 дана), 
истакао се посебно храброшћу наш митраљезац Ра -
дован В. Ћулафић , који је имао задатак да нас за-
штити приликом повлачења које смо морали завр-
шити под притиском јачих снага непријатеља. Води-

ли смо вишедневну борбу са Нијемцима. Десно од 
нас су водиле борбу са Нијемцима јединице Црвене 
армије. Ту смо први пут успоставили везу са Црве-
ном армијом. 

Радован је остао на положају неколико часова и 
захваљујући његовој храбрости наша чета и 3. чета 
успјешно су се повлачиле. Нијемци су га опколили 
и убили на том положају док је извршавао овај 
задатак. 

ГОЈКО Т. ШОШКИЋ 



ХРАБРИ МОМА МУЛЕВИЋ РАЊЕНИК СЕ НЕ НАПУШТА 

У априлу 1944. године, на положајима Боркова 
у Србији, наша јединица била је у саставу 4. црно-
горске пролетерске бригаде. Командир наше чете 
одредио је нас тројицу, Мулевића, Душана Дробња-
ка и мене, да извидимо положаје које су пред нама 
држали Бугари. Вођа наше патроле био је Момо. 
Ноћ је падала и киша пљуснула. Бугарски војници 
на положају у рововима покрили су се шаторским 
крилима и приспали. Ми смо им се привукли. Када 
је примијетио непријатељски пушкомитраљез, Момо 
га зграби и ми продужисмо у дубину њиховог поло-
жаја . Нијесу нас осјетили. 

Наше снаге још нијесу нападале. Када је свануло 
ми смо се добро прикрили. Нијесмо могли послати 
извештај и ту смо остали читавог дана. Увече су 
наше снаге фронтално напале бугарске положаје, а 
ми из позадине. Момо је њиховим пушкомитраљезом 
осуо ватру по бугарским војницима који су збуњени 
поскакали из ровова и почели бјежати. То је изазва-
ло праву панику код непријатеља, тако да су их на-
ши брзо протјерали са овог положаја. 

Задатак који нам је повјерен потпуно смо извр-
шили и још више од тога, па је штаб батаљона по-
хЕалио нашу патролу, а посебно Мома Мулевића, 
који је Бугарима отео пушкомитраљез и послије их 
тукао њиховим оружјем. 

Био сам у 3. чети II батаљона IV црногорске бри-
гаде и октобра 1944. године посећивао подофицирски 
курс у Трстенику. За то вријеме учествовали смо у 
борбама против Њемаца од Крушевца до Краљева. У 
тим борбама на мјесту званом Врба код Краљева 
ранио ме је непријатељски „шарац" кроз обје ноге. 
Однијет сам у Врњачку Бању, гдје ми је указана 
прва помоћ, па сам пребачен за Крушевац гдје ми је 
ампутирана лијева нога. Послије недељу дана преба-
чен сам у Ниш, у болницу гдје сам остао до маја 
1945. године. Посебно су ми остали у сјећању друго-
ви који су ме носили: смењивали су се, јер их је 
неколико том приликом рањено. 

Наши лекари својски су се бринули о рањени-
цима. Мени су одмах дошли у походе командир чете 
Митар Обрадовић, из Лубница, Милосав Смоловић, 
политички комесар из Бијелог Поља и Видра Лалић 
из Цецуна. Такав однос према рањеницима давао је 
борцима велику моралну снагу. 

МИЛОШ Р. ШОШКИЋ 

ПУТЕВИМА СТАРОГ РАТНИКА 
ЉУБА Р. ШОШКИЋА 

Пред непријатељском офанзивом 1944. године по-
влачили смо се према ријеци Пиви. С Јаворја смо се 
враћали у позадину: Љубо Р. Шошкић, Велимир Р. 
Шошкић, Вукман М. Шошкић, Дана Љ. Шошкић и 
ја. Изгладњели и изнемогли једва смо се кретали. 
Нарочито је мени било тешко јер сам био рањен. 
Без хране смо се много злопатили и када бисмо 
нашли мало кукуруза, мрвили бисмо га каменом на 
камену и тако јели. 

Путовали смо до нашег села пуних 12 дана, скри-
вајући се да нас не виде четници. Љубо нас је водио 
беспућима, али сигурно и само захваљујући томе 
успјели смо да стигнемо до изнад нашег села, у Лазе. 
Ту смо нашли кромпире и ископали их да утолимо 
глад. 

Сада је требало сићи у село, гдје су се налазили 
четници и есесовци. Било је то веома опасно. Љубо 
нам није дозволио да кренемо док добро не извиди-
мо стање, али га ми нијесмо послушали, већ смо се 
нас четворо упутили у село. Само што смо мало по-

одмакли наишли смо на логор есесоваца и одустали 
од даљег пута. 

Велимир Р. Шошкић се ту попео на једну крушку 
и добро најео њених плодова. Срећом нијесу нас 
примијетили есесовци, мада смо били од њих уда-
љени око 400—500 метара. 

Вратили смо се код Љуба и рекли му на шта смо 
наишли. Ипак, кад је пала ноћ он нас је скривеним 
путељцима одвео у село кроз есесовце, и чегнике, 
па и преко друма. Пошто смо нашли храну и заси-
тили се, у току ноћи смо се опет вратили у шуму. 
Притом, када смо опет хтјели прећи друм, наишла је 
дугачка моторизована колона Немаца. Морали смо се 
прикрити док је прошла, и прије него што је наишла 
друга колона, која је такође ишла за Пећ, ми смо се 
брзо пребацили преко цесте и умакли. 

Искуство Љубово као старог ратника пресудно 
нам је користило приликом повратка с Јаворја. И не 
само нама. Наши стални илегалци, с којима је Љубо 
био у шуми, само захваљујући његовом искуству, у 
небројеним случајевима избјегли су врло велике 
опасности. 

ВЛАДО А. ШОШКИЋ 

КАКО СМО ПОБЈЕГЛЕ СА 
СТРЕЛИШТА 

Било је то у августу 1944. године за вријеме не-
мачке офанзиве. Са Нијемцима су били вулнетари. 
Једнога дана дошао је у моју кућу у селу Улотини 
један вулнетар и рекао ми „крмачо, дошао ви је 
црни петак, када ћемо вас уништити, пали евоју 
кућу или ћу те убити". Из страха да ме убије, запа-
лила сам своју кућу, а он ми је послије неколико 

минута када је почела да гори рекао „гаси ватру!". 
Послије тога дошла су још двојица вулнетара и по-
вели нас неколико жена и дјеце према гробљу села 
Улотине да нас стријељају. Близу гробља био је 
логор Нијемаца, а на другој страни логор вулнетара. 
Носила сам дијете од 4 године. Када смо дошли 
близу гробља, видјела сам неколико жена из села 
и то: Магду М. Шошкић, Куна С. Шошкић, са двоје 
дјеце, Јелу Н. Шошкић са четворо дјеце, Јелицу М. 
Ћулафић са двоје дјеце, Стојану Б. Влаховић, Марту 



М. Влаховић, Милицу В. Ћ у л а ф и ћ са дјететом, Цагу 
И. Шошкић, Саву И. Шошкић са двоје дјеце њеног 
брата Милоша, Савету Булатовић, из Брезојевица и 
друге. Прије него ће нас стријељати, прегледали су 
неке ствари које су у џакчићима носиле Стојана 
Влаховић и Цага Шошкић. Марта М. Влаховић ми је 
рекла бјежимо, па смо ја, Марта и Магде иекористи-
ле терен и побјегле к Лиму. За нама је пошао неки 
вулнетар који се задржао када је наишао на поња-
вицу коју сам бацила и понио је, а нас оставио. 
Стојана се је прикрила у једном џбуну недалеко од 
гробља. Чули смо пуцњаву када су стријељали жене 
и дјецу. Чули смо јауке жена и врисак дјеце. Ми 
смо остале у врбљаку поред ријеке Лима. У току 
ноћи испаљивали су ракете осветљавајући и Врбљак 
и Лим, јер су са друге стране преко Лима дошли 
Нијемци од Сјекирице и прешли у село Улотину. 
Остали смо и сјутрадан у врбљаку поред Лима. Они 
су нас тражили и право је чудо да нас нијесу нашли. 

Пошто су они другог дана увече отишли, ми смо 

изашле у село и наишле на стравичан призор ле-
шева жена и дјеце, јер није било никога да их са-
храни. Најстравичније је било када смо угледали 
леш дјетета Вукића Ћулафића , којему је глава 
били одсјечена и остављена на око метар од трупа 
Наши домови су били попаљени и нијесмо имали 
ништа да једемо. Отишле смо више села, па је Марта 
остала на њиви гдје је имало нешто усјева — бијело 
жито, а ја и Магда смо отишле даље према Треш-
њевику, јер нијесмо могли издржати да живимо од 
коприве, мезгре и друге траве. Пробиле смо се преко 
Ђонаца кроз непријатељску војску и дошле до Љу-
баштице, гдје сам била пресрећна јер сам нашла 
четворо своје дјеце, која су избјегла са комшијама 
тога дана када су паљени наши домови. Једно дијете 
сам ја носила са собом, које је било готово да умре 
од глади. Никада нећу заборавити тај призор када 
сам видјела лешеве око гробља. 

ЗОРКА П. ШОШКИЋ 

ЧОВЈЕК И ЉЕКАР САША БОЖОВИЋ 
Рањен сам као борац 4. црногорске пролетерске 

бригаде у Боркову код Краљева и данас сам инвалид 
пете категорије. 

Послије мога рањавања, у априлу 1944. године 
прва ме је превила другарица Саша Божовић. Она 
је то учинила не само као стручњак — љекар, иако 
оскудним средствима, којима смо онда располагали, 
већ је истовремено и као човјек утицала на рање-
нике храбрећи их и пазећи. Због тога је била веома 
популарна код свих бораца, а посебно код рањеника. 
Свуда је она стизала, не жалећи труд да што прије 
у к а ж е помоћ рањеним друговима. Захваљујући так-
вом њеном пожртвовању и бризи спасен је велики 
број рањеника. Многи управо њој дугују своје 
животе. 

Како нијесам имао упут од болнице за лечење у 
Италији, доктор Саша је то на свој начин, брзо и 
експедитивно решила, како доликује партизанском 
љекару с високом етиком. Био сам тежи рањеник па 
времена за администрацију није било и ја сам по 
кратком поступку отпремљен преко мора. 

Такви људи се доживотно памте уз велико пошто-
вање и захвалност. 

ПОГИБИЈА РАДУЛА ШОШКИЋА 
У јулу 1944, у једној од казнених експедиција ба-

листа и Нијемаца, мој стриц Радуле Шошкић је по-
гинуо испод куће Маријане Влаховића. Потом је је-
дан Нијемац рекао мојој жени и Радуловој кћери 
Мирги да је неки старац погинуо и да се налази у 
кошуљи и гаћама. Рекао им је и мјесто гдје је ви-
дио старчев леш. Моја жена и његова кћер су по-
нијеле леш и сахраниле га више пута. 

Одмах послије тога дошли су Нијемци и рекли 
Кони, Радуловој снахи: „Обуците што имате најбо-
ље и на јљепше — ићи ћете за Србију". 

Тешко је рећи да ли је Кона у то повјеровала, 
тек покупила је на јнужније за пут. Узела је за руке 
дјецу и изашла из куће. Нијемци су је, са троје њене 
дјечице, одвели мало даље од куће и постријељали 
их све четворо. Немоћне и недужне. 

МИЛОШ П. ШОШКИЋ 

ДВА ВУКОВА СПАСЕЊА 
Јануара 1942. године једна партизанска чета и 

штаб батаљона били су у кући Вида Шошкића. Ту 
је одржан неки скуп, а потом је требало да буде 
сијело. Тада су Љубо Вуканић из Грачанице и мој 
брат Вуко пошли у правцу Улотине, до куће Ви-
дове, да би примили вијести. Тамо су набасали на 
„милицију" Ђока Раичића и четника Ђорђа Габрића 
Арсенијевића. Вука су ухватили, а Љуба, пошто је 
био мали, нијесу препознали ни дирали. Свезали су 
Вука и потјерали га из Улотине у Луге. Онда је 
Љубо дотрчао и казао Виду: „Ухватише милицио-
нери Вука и поведоше га за Андријевицу!". Провели 
су га поред наше куће, и то наши кумови, Марко 
и Мартин Стијовић, два иначе позната „милицио-
нера". На ту вијест Видо је повео тридесетак бораца, 
код наше куће, распоредио их је у полукруг и пре-
сјекао пут четницима и милиционерима. Када су то 
непријатељи видјели, они су наредили Вуку да упад-
не у нашу кућу, а мене послали да отрчим до пар-
тизана и к а ж е м им да су га пустили, да на њих сад 

не пуцају. Видо је наредио да му доведу Вука или ће 
отворити ватру! Онда је отац пошао Виду и замолио 
га да не пуца, како сјутра непријатељ не би попалио 
село. Видо је рекао: „Не, убићу и тебе ако ми Вука 
не доведеш!" 

Пошто је постојала опасност да издајници убију 
Вука с леђа, отац је кренуо напријед за њим, па 
Вуко. Тако смо дошли до Вида који је онда с бор-
цима разоружао милиционере и четнике и пустио их 
Да оду у Андријевицу. Они су већ сутрадан органи-
зовали акцију на Луге и Улотину. 

Једном је мој брат Вуко упао у кућу усред дана, 
и то наоружан бомбама и пиштољем. Неко га је про-
казао и Италијани су стигли и опколили га у кући. 
Он није имао другог избора већ да искочи кроз про-
зор. Тако је учинио и упао право у кафану. Мили-
ционер Ђоко Стијовић чуо да је Вуко ту рекао упла-
шеним укућанима да се не боје, улетео у кафану, 
стрпао Вуку у руке косијер, као да је неко од мје-
штана — и провео га између Италијана. А они су 



Вука тражили и имали су чак и његову слику. 
Ђоко га је извео и упутио горе, у село. 

Још је било таквих људи у „милицији", међу 
њима и Новица Вукићевић. Они су нам помагали и 
тиме што би, чим Италијани крену у акцију у По-

лимље, истрчали надомак Луга и Улотине и оданде 
припуцали, тако да смо знали да нам наилазе 
„гости". 

ВЕЉО ЋРЛАФИЋ 

БЕЗ ОДСТ^ПНИЦЕ 
Јула 1944. Четврта црногорска бригада се, послије 

првог похода у Србију вратила на овај терен. На 
овом терену, у селу Улотини налазила се и Друга 
српска. Будући да сам био нешто слаб то сам се 
налазио на терену, као на одмору. Пушкарања је 
било више пута. Балисти су провоцирали и нападали. 
Једног јутра у зору чули смо пушкарање. 
Ништа нас то није изненадило. Препознао сам 
танке пуцње „талијанки" пушака које су, иначе но-
сили балисти. Рекао сам мојима да бјеже. Рекао сам 
и групи бораца из Друге српске нека одступају, а 
да ћу ја одмах ондје прихватити борбу. И прихва-
тио сам. 

Тада је, сем осталих погинуо и Богдан Шошкић. 
Он је био одјевен у свечано црногорско одјело. Ре-

као је : „Нећу да се повлачим." Дошао је близу своје 
куће и направио засједу. Предвиђао је да ће Нијемци 
туда да наиђу. Он је бирао у кога ће пуцати, јер ће 
се послије доказати да је убио њемачког официра 
и још једног војника. Када су Нијемци, по пуцњима 
примјетили да то није нека већа јединица него нека 
мања засједа, развили су се у стријелце и опколили 
га. Он је ту и погинуо. 

Богдан је раније изјавио да ж е л и да освети своју 
унуку Радмилу, која је погинула као дијете од 15 
или 16 година, за вријеме „пете офанзиве", када су 
се Нијемци повлачили, послије пљачке. Она је ту 
била као дијете и Нијемац је из чиста мира пуцао 
у њу и убио је. 

СВЕТИМИР ШОШКИЋ 

МИГРАЉЕСЦИ НА ПЛАНИНИЦИ 
У Ј У Л У 1944. Васојевички ударни батаљон је, у 

садејству са дјеловима 4. пролетерске црногорске 
бригаде, водио тешке борбе са Нијемцима на терито-
рији Шекулара. Наш батаљон је, иначе, и раније 
држао иоложаје на Планиници, и одолијевао Шваби, 
а сада су нам дошли у помоћ и пролетери под коман-
дом Вида Шошкића. 

Дан уочи доласка пролетера ми смо по Планини-
ци водили борбе са Нијемцима. Ја сам тада била 
замјеник референта санитета у батаљону и том при-
ликом сам се нашла код одељења тешког митраље-
за. Митраљесци су били Богдан Шошкић и Милутин 
Зоговић. Р а ф а л и из њиховог оруђа нијесу престаја-
ли да засипају по непријатељу. У једном тренутку 
сам помислила да ће се од врелине испаљених ме-
така и цијев митраљеза истопити. 

Положај митраљеза је био на самој заравни не-
пошумљене косе која се према непријатељу спу-
штала окомито, обрасла оскудним шибљем које је 
ижђикало из камења. Лијево и десно од нас такође 
су се водиле борбе. 

Командант нашег батаљона Богић Влаховић оби-
лазио је чете и водове на положају, двогледом пра-
тио непријатеља, давао упутства за борбу. 

У једном моменту настало је чудно затишје које 
су, изузетно, прекидали појединачни пуцњи дуж 
фронта. Но Нијемци су имали повољнији терен, па 
су нам подишли уз косу, право испод нашег митра-
љеза. Одједном се пред митраљезом, као посађена 
глава са шљемом, појавио њемачки војник. Изгледао 
је као да расте, а он је, у ствари, чинио напор да 
се извуче на површину косе. Подаље одатле такође 
су се појавили Нијемци. Мени се учинило да овај 
„наш" Шваба може својом руком да дохвати цијев 
нашег митраљеза. Но он је, очигледно, био збуњен, 
тако да је наша присебност била бржа од његове 
збуњености. 

Врсном и храбром митраљесцу и војнику Богдану 
Шошкићу није сметала усијана цијев. Са својим дру-

гом Милутином спретно је зграбио тешки митраљез 
са постољем. А како су по шаторском крилу били 
расути муниција и по неки завој, то сам ја брзо ску-
пила шаторско крило и све што је на њему било и 
тешком муком га заметнула преко рамена. 

Отиснули смо се низа страну, обраслу шумом, 
држећи се правца који нам је назначен за отступ-
ницу. Убрзо су њемачки војници, који су заузели 
наш дотадашњи положај , отворили ватру из митра-
љеза за нама. Меци су се одбијали од стабала дрвећа 
и заривали у земљу. Због тежине терета и мале 
снаге, ја сам у току одступнице посртала. Сем тога, 
један кра ј шаторског крила ми се откачио и муни-
ција је почела да испада, остављајући траг за мном. 
Ипак, са шаторским крилом и преосталом муницијом 
прикључила сам се оном дијелу наше јединице са 
којом се налазио и политички комесар батаљона 
Петар Вешовић. 

Главнина батаљона се повукла према Доњој Р ж а -
ници, док је дио остао изнад Калудре. И та ј положај 
је био каменит, а дјелимично обрастао зимзеленим 
дрвећем. Читаве ноћи непријатељ је бацао свијетле-
ће ракете и, с времена на вријеме, пуштао митра-
љеске рафале . Дјелови тих јединица цијелу ноћ су 
остали на положају. Сјутра у јутро комплетни ба-
таљон је добио нови задатак, а дошао нам је у помоћ 
и батаљон 4. пролетерске бригаде. Тада смо сви за-
једно извршили противнапад на Нијемце. 

Развила се огорчена борба. Од наших је рањен 
само Иван Шошкић. Нијемци су давали снажан от-
пор, потпомогнути артиљеријом и минобацачима и 
подржани авионима који су надлијетали изнад нас. 
Нијемце смо протјерали у правцу Чакора и Горње 
Ржанице. Пред нашим рафалима и по несносној 
врућини Нијемци су унезвијерено б јежали — час у 
једну час у другу шумицу. Гледајући та ј призор ја 
сам заборављала све невоље које сам у тим дано-
ноћним борбама преживљавала, а тако и моји дру-
гови, митраљесци. 

МИЛИЦА ЋУЛАФИЋ 



АНТИ ДИРИНГ 
I 

Пролеће 1943. год. Заказан је партијски састанак 
полимске партијске ћелије. Поред илегалаца, ту су 
и чланови партије ко ји легално живе у селу. Ја сам 
требао да будем на овом састанку. Када се састанак 
завршио, онда почела прича и имало се о чему, изно-
се се доживљаји има доста шале и смијеха. Неко 
мало заличје. Чика ЈБубо Шошкић, илегалац, на ј -
старији партизан у Лимској Долини разбија тишину, 
па ми се обраћа: друже Спасоје, рећи ћу ти нешто. 

можда ћете ми се смијати, два пута сам прочитао 
ову књигу и ништа не разумијем, не чита ми се трећи 
пут, научи ме шта да радим. Питам га која је т( 
књига. Чика Љуба одговара и у исто вријеме пружа: 
Антидиринг. Сви су се у глас насмијали. Одговорио 
сам му: Чика Љубо, ја сам је једанпут прочитао и 
морам ти признат нијесам разумио више него ти, 
нијесам се усудио други пут да читам, па да оставимо 
и то послије рата. Било му је лакше и наставили 
смо са шалом. 

СПАСОЈЕ ЂАКОВИЋ 

ПУЦАЈ, УБИЈ, АЛИ. . . 

У поноћ између 22. и 23. новембра 1942. године у 
засеоку села Грачаница — Баре, митраљеска и пуш-
чана ватра узнемириле су сељане. Четници су опко-
лили у кући и убили партизана Манојла Кастрато-
вића студента права са два друга: Радулом Јеври-
ћем и Петром Дедовићем. 

У сусједном засеоку Мостини у кући у којој 
ж и в и ма јка Манојлова Анђа и остала породица, 
нису се чули злокобни пуцњи. Манојлова мајка, се-
стре и мали унуци-братанци Манојлови спавали су, 
не слутећи шта се збива у Барама. Тек око три часа 
послије поноћи тргоше их из сна немили гости. Чет-
ници су кундацима од пушака лупали у врата и ви-
кали: „наредио је командант четнички Милован 
Мијовић-Брлић да вас водимо у Зориће, тебе Анђо 
и Рабију." 

Са зебњом у срцу питале су се ма јка и сестра по-
којног Манојла немо, шта ли се сада десило. Четници 
им нијесу саопштили свој злочин. Одведоше их у 
Зориће у кафану Радула Вуксановића, јер су четни-
ци сваку кућу по потреби претварали у привремени 
затвор. 

Седеле су у углу иза гаравог шпорета, још увијек 
не знајући да Манојло л е ж и изрешетан у још топли-
јој сопственој крви. 

У зору почеше долазити објесне убице са мјеста 
злочина. Скидали су са себе крваво оружје и нару-
чивали к а ф у и ракију. 

У кафану улете као бесна фури ја Радосава П. 
Станковић и осветнички довикну домаћици Љубици 
Р. Вуксановић: „Турај ону велику џезву к а ф е и нека 
јутрос пије ко хоће, ја плаћам." 

Анђа и Рабија су знале да Радосавино задовољ-
ство не наговештава ништа добро, али опет нијесу 
слутиле да су остале и без другог, последњег сина, 
брата, мада је срце зебло. Тек када крвници дове-
доше утученог младића Давида Дедовића, лица црног 
као црна земља, ојађеног, скрханог, оне упријеше у 
њега очи, које су питале да нијесу црне вијести. 

Убијени су сви тројица: Петар, Манојло и Радуле, 
изговори Давид. 

Мајка Манојлова Анђа се згрчи, чинило се да се 
претвори у з а в е ж љ а ј старих крпа. Просто претрну, 

те низ осушене жуто-црне образе не слете ни једна 
суза. Страшан бол. Ту скоро стријељаше јој четници 
сина Гојка, а ево сада шпијуни издадоше, а четници 
мучки убише и другог Манојла. Синова више нема. 

Милован Мијовић-Брлић одредио је стражу која 
ће да спроведе Анђу, Давида и Рабију у Краље код 
злогласног Арсовића, да не виде и не сахране сина 
и браћу. „Нећеш ти мене никуда спроводити живу 
Миловане Брлићу", викну Рабија. „Хоћу, хоћу, при-
јетио је четнички командант". „Нећеш, нећеш, слуго 
окупатора-Италијанска", настављала је Рабија и 
ређала погрде. Стајала је унезвијерена, разрогаче-
них очију из ко ји се прије очекивала кап крви, него 
сузе. Стежући песнице тако јако да су јој се нокти 
усијецали у дланове, опет се обратила четничком 
команданту ријечима: ,,Нећу одавде никуда, него 
идем да сахраним брата, а ти убиј, издајниче. Убиј 
ме да ме сахране поред брата. Убиј, пуцај , али знај 
макаронашу италијански да не можете побити све 
партизане и Црвену Армију. Упамти Миловане, осве-
тиће они моју браћу, а на твом гробу ће пашчад 
убијати". 

„Манојло је сахрањен негдје у прљаги, немаш 
шта сахрањивати" пркосно је одговорио командант 
четника. 

„Раскопаћу га и нешто ћу наћи крволоче" изго-
вори Рабија. 

Тада су дошли рођаци Богдан и Голуб Кастрато-
вићи и тражили од Милована да пусти ма јку и 
сестру да сахране сина и брата. 

„Пустићу их Богдане, смиловао се злочинац, али 
да их увече послије сахране одмах доведеш, да их 
спроведем даље у затвор. Забрањујем да их сахрани-
те у сеоско гробље" завршио је Милован. „И нећемо 
их сахрањивати у то гробље, јер тамо леже и неки 
издајници. Има Манојло толико земље да му иско-
памо гроб" додала је Рабија. 

Нашла је брата свог умрљаног у крв и земљу. 
Свлачила је сестра мртвог брата да га преобуче у 
ново одијело, завијала рафалом пресјечени стомак и 
поломљену кичму миловала је груди у којима је 
напипавала прегршт оловних зрна из пиштоља, ко-
јима су зликовци дотукли јунака. 

С.РЕТЕН ВУКАНИЋ 

ПОДВИГ ИЗВИЂАЧКЕ ПАТРОЛЕ 
КОМАНДИРА 

Кра јем јануара 1944. године када су балистичко-
-четничке банде у садејству са Немцима извршиле 
напад са далеко надмоћнијим снагама на правцу 
Плав—Мурино—Андријевица и Врмоша—Коњухе— 
—Андријевица, са циљем довођења у окружење и 

уништење батаљона Комског одреда, који је штитио 
слободну територију са следећим распоредом једини-
ца: прва чета у с. Крушево, друга чета у с. Грача-
ница и команда батаљона са једном четом и при-
штабским деловима у с. Улотина. 

Напад је почео око пола ноћи уз паљење и по-
следњих уџерица које су биле изграђене у зидинама 
спаљених кућа још за вријеме устанка или у касни-



јим нападима на ове крајеве што је изазвало још 
тежи призор који је био пропраћен дивљим урлика-
њем балиста уз примјену светлеће муниције из ауто-
матског наоружања. На јтежи призор био је посма-
трање углавном нејачи — дјеце и стараца, који су 
морали такорећи голи и боси да б јеже по снијегу у 
правцу Андријевице. 

Овим нападом непријатељ није постигао изнена-
ђење, јер су га партизанске патроле из засједе от-
криле и омогућиле главнини батаљона да се на ври-
јеме развије за борбу. Батаљон се морао у току сва-
нућа постепено извлачити према Андријевици под 
притиском надмоћнијих снага непријатеља. У току 
дана на прилазима Андријевици, непријатељ је за-
узео доминантне положаје : Стубица—Превија—Јери-
ња Глава—Сутјеска—Баљ, који су доминирали 
Андријевицом. Батаљон Комског одреда којим је 
командовао Богић Влаховић и један батаљон V Про-
летерске бригаде добили су задатак да овладају на-
пред наведеним положајима и поново ослободе села: 
Луге, Улотину, Крушево и Грачаницу. 

Падом мрака борци Комског одреда и пролетери, 
и ако уз шкрипу снијега и дување хладног планин-
ског вјетра, опрезно су корачали и приближавали се 
положајима на Превији, на којима су се налазиле 
главне снаге непријатеља кој и се у групама гријао 
уз ватре од попаљених сијена, посјечених листова и 
станова и не помишљајући да су борци Комског од-
реда и пролетери пришли на домет ручних бомби. 

Уз снажан узвик „ура" и команду „напред про-
летери" и тресак ручних бомби међу непријатељским 
војницима завладала је паника, која се завршила 
напуштањем положаја и бјегством у правцу села: 
Луге—Улотина-Крушево. Борци Комског одреда и 
пролетери гонили су разбијеног непријатеља до 
првих кућа с. Луге, гдје су се зауставили. 

Али се нијесу зауставили командири Иван и 
Владо1), оба родом из с. Улотине, који су знали сваку 
стазу и богазу у овом крају. Извјесно вријеме их је 
пратила још једна група бораца. У близини кућа 
Раденовића, Владо је угледао једног балисту како 
б јежи са положаја Превија, па је узвикнуо: „Иване 
ево га један паликућа". Тако рећи још није завршио 
реченицу, у његовој непосредној близини експлоди-
рала је бомба и ранила га у руку. У том моменту чуо 
је глас свога друга из дјетињства и комшије Мио-
драга „Владо да нијеси рањен?" и одмах су појурили 
ка Владу да му укажу помоћ. Владо, понешен 
мржњом према окупатору и његовим слугама, није 
ни обратио пажњу на рану, већ је наставио трчећим 
кораком кроз љесково и јохово жбуње за балистом 
командујући му „стој". У том моменту проломио се 

МИТРАЉЕСКИ ВОД ОБЕЗБИЈЕДИО 
УСПЕШНО ПОВЛАЧЕЊЕ 
БАТАЉОНА 

После борби на Буковцу код Берана, Васојевички 
ударни батаљон се у ма ју 1944. године повлачио 
преко Марсенића Ријеке према Андријевици. На 
Марсенића Ријеци смо се одморили, с намјером да 
ручамо, а командир чете Драшко Стојановић је тре-
бало са четом да што прије посједне положаје на 
источној страни Марсенића Ри јеке и обезбиједи ба-
таљон од бочног напада непријатеља од Шекулара. 

' ) — В л а д о А . Ш о ш к и ћ ј е к а о п е н з и о н е р у м р о 11. V I . 1977. 
г о д и н е , а И в а н ј е п о г и н у о , к а о к о м а н д и р V I I Ц р н о г о р с к е 
о м л а д и н с к е б р и г а д е у б о р б и з а о с л о б о ђ е њ е С а р а ј е в а . 

пуцањ из Владова карабина пропраћен радосним 
узвиком „овај је готов". Тада су стигли другови че-
ститали му ране и превили га. 

И ако рањен Владо је предложио друговима да 
наставе извиђање у правцу с. Улотине. Иван му је 
одговорио да је добио наређење да не иде даље и 
да се мора вратити на положај на Превију. Владо и 
ако рањен продужио је после краћег осматрања 
према кућама Раденовића и даље у правцу засеока 
Бјелоне. Тргао се када је пролазио кроз овај засеок 
и чуо женски глас који му је био добро познат „Куда 
ћеш Владо, мрчо, сада су овдје били Немци и бали-
сти". Владо јој је дао знак да ћути и продужио је да 
иде ка Суљиној Махали. 

Прилазећи првим зидинама запаљених кућа у 
Суљиној Махали, чуо је шкрипу снега од људских 
корака и тргао се, хитро заузео заклон и угледао 
свог друга, комшију и рођака Ивана. Иван је био 
познат као храбар војник, а и отац му је био такав, 
када пристиже Влада рече му: „Зар си ти буразеру 
мислио да ћу те ја самога оставити и ако ми је наре-
ђено да не напуштам положај ." 

Осматрајући околину, чули су да им се прибли-
жава група људи и топот коњских копита. Склони-
ли су се у на јближу зидину и наставили осматрање. 
Иза окуке испод куће Радосава Влаховића појавио 
се главом балистички барјактар Аљо Цецуњанин, уз 
пратњу два вулнетара. Командири су се погледали и 
дошапнули „Ево их". У том моменту Владо додаде: 
„Видиш Иване да сам био у праву када сам и остале 
позивао да наставимо извиђање у правцу Улотине". 
Када су се балисти упутили према кући Илије 
Шошкића, као по команди одјекнули су пуцњи из 
пушака оба командира. Аљо се занио и рањен пао с 
коња, а његови пратиоци побјегли су према вође-
ничком потоку па низ поток. Владо се дао у потјеру 
за њима, а Иван је остао да га штити у случају по-
јаве нових група балиста или Немаца. Владо је убио 
оба балиста, сишао у поток и узео са побијених 
оружје, па се упутио према Ивану. Пролазећи кроз 
шљивар који је окруживао кућу Илије Шошкића 
угледао је човјека у официрском шињелу како стоји 
поред јахаћег коња, брзо је заузео заклон и нани-
шанио мислећи да је то старешина неке неприја-
тељске јединице. У последњем моменту уочио је 
како се официр смјешка и даје му знак да пожури. 
„Јеси ли ти то Иване" упита Владо. „Само напријед 
Владо, овога ја докусурих" одговори Иван. 

Вратили су се у чету са заплијењеним оружјем и 
послије успјешно извршеног задатка, због чега су 
похваљени од команданта батаљона. 

ДОБРАШИН ШОШКИЋ 

Међутим њега су четници предухитрили и заузели 
ове положаје прије њега. Они су са тих положаја 
одмах отворили ватру на нас. Тада је погинула Анка 
Голубовић из Југовина. Командант батаљона Богић 
Влаховић дао ми је задатак као воднику митраљеског 
вода да посјетимо сјевероисточну страну Марсенића 
Ријеке и онемогућим четнике да угрозе батаљон и 
онемогуће му повлачење. Одмах смо заузели поло-
ж а ј е и са четири митраљеза колико смо имали у 
воду, отворили бочну ватру по четницима. Ту смо 
их задржали и омогућили батаљону да се успешно 
повлачи. Том приликом истакли су се храброшћу 
Милутин Зоговић из Машнице, Јово Чађеновић из 
Плава и Милија Гарчевић из Машнице. За успјешно 
извршен задатак били смо похваљени. 

БОГДАН А. ШОШКИЋ 



ШЕКУЛАР 

Од настанка Кнежевине Црне Горе Шекулар 
постоји у данашњим границама и био је засебна 
територијална јединица ондашњег племског уре-
ђења. У бившој Југославији у њему је било сје-
диште општине у саставу бившег среза андријевич-
ког, а општина је остао и за вријеме НОР-а и 
револуције. 

Шекуларци су кроз ци.јело њихово постојањс 
били у свим приликама сложни и јединствени. 
Међусобно су се штитили и помагали дер на то су 
их упућивали њихов дотадашњи живот, историјске 
прилике и географски положај . Земља је неплодна, 
планинска, без комуникација. Девет села разбацано 
је по доста стрмим али пространим странама вели-
ких планина, од 1.000 до 2.000 метара надморске 
висине, које се у кружном ланцу п р у ж а ј у и затва-
ра ју Шекулар са свих страна, остављајући му 
уски излаз готово кањоном шекуларске ријеке 
према Лиму и Лимској долини. Низамске куле 
турске царевине налазиле су се на само пушкомет 

од шекуларских кућа. Због тога им је оружје било 
нераздвојан друг и на њивама док су орали и ко-
пали, и на ливадама док су косили и стоку чували, 
и у гори док су је сјекли, па и на гробља су с 
пушкама ишли. Мукотрпан живот у великом сиро-
маштву и још већем страху, заосталост и потпуна 
неписменост (јер су им и попови били полуписмени) 
разне болештине и остале недаће које све то прате, 
биле су карактеристике њиховог живота од почетка 
овога вијека. 

Почетак 20. вијека доноси им неки напредак, 
јер се у то вријеме отвара прва основна школа 
(1905. године). Писменост почиње да, продире и у 
њихове домове. Неколико младића из имућнијих 
кућа одлази у војне школе. Они постају школовани 
официри Црногорске војске. Неколико их је у 
учитељској школи, а неки одлазе на школовање у 
Србију. Двојица су стигли и до Русије, а пет-шест 
одлазе на рад у Америку. 

Балканске ратове су са одушевљењем дочекали, 
па су стигли и до Скадра на једној страни, и Бре-
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галнице на другој. У првом свјетском рату, под 
руководством свог легендарног команданта бата-
љона Мила Кељића, храбро су се борили дуж 
Дрине, на Вихри, Младњу и Гласинцу, затим као 
заштитница српској војсци на Штедиму, Ругову и 
Чакору, а чувена је била и Шекуларска-комитска 
чета за вријеме Аустро-угарске окупације. 

Ослобођење и уједињење 1918. г. дочекали су де-
сетковани (доста их је погинуло, још више умрло у 
злогласним Аустро-угарским логорима у Мађарској 
Нађмеђеру), а умирало се и од глади у вријеме 
када се јео хљеб од букове коре и коприве. Но за 
њих је то, по њиховом ондашњем схватању и на-
дању, било право ослобођење. Граница им више 
није била „над главом", а могли су слободно ићи 
до Пећи за жито, које им је увијек недостајало. 

Ово су били најв јероватније и главни разлози што 
су Шекуларци, с неколико изузетака, били за у ј е -
дињење и стварање велике и уједињене Југосла-
вије, а против сепаратизма. По њиховој логици 
требало је да наступи период слободе и напретка 
у „великој и сигурној држави", па су се тако и 
понашали. Радили су да што боље унаприједе евоја 
домаћинства, Куповали су земљу у околини Пећи, 
а почели су и своју дјецу да шаљу у више школе. 
Политички су демократски оријентисани. За пред-
сједнике општина бирали су старије и угледније 
људе, прваке из појединих племена и то оне који 
су се били истакли у претходном рату.1) Кад се 
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1935. године, на политичкој позорници појавио Но-
вица Поповић, учитељ родом из Шекулара, који 
се у почетку сам представљао као присталица Де-
мократске стране, Шекуларци су се опредијелили 
за њега. Међутим, Новица је убрзо прешао на 
страну ЈРЗ , постао типичан режимски војек, који 
је нагло напредовао у хи јерархији ондашњег др-
жавног апарата, а код народних маса стварао мит 
о својој моћи, политичком угледу и величини. Сит-
ним услугама везивао је људе за себе, а нарочито 
оне који су имали утицаја у народу. Посебно је 
користио учитеље, а државне службенике уцјењи-
вао премјештајем. Године 1938, ваљда по препо-
руци Новице Поповића, а више захваљујући вели-
к.им заслугама и угледу свога оца из I свјетског 
рата, за предсједника општине изабран је Батрић 
Божовић, који се показао као ватрени присталица 
Југословенске радикалне заједнице (ЈРЗ). Прије 
тога Батрић је остављао утисак слободоумнијег 
млађег човјека са изгледима да буде напредно 
ориј ентисан. 

Под Новичиним утицајем претворио се у безоб-
зирног човјека, који је самовољно смењивао сеоске 
кметове и чланове општинске управе, а око себе 
окупљао групу својих истомишљеника, спремних 
да га подржава ју и одано му служе. Понашао се 
као кабадахија, пренебрегавао мишљење и савјете 
старијих људи, опијао се и за то кратко вријеме 
изгубио углед који је наследио од свог оца Миха-
ила старог ратника и капетана Црногорске војске 
— команданта регрутског батаљона у I сзјетском 
рату. 

Напредни револуционарни покрет почиње да 
продире и хвата коријене у Шекулару негдје око 
3935. године, преко шекулараца који су били на 
школовању по разним мјестима у Србији. Ови 
омладинци, претежно сиромашног стања, породично 
васпитани у правичности и поштењу, доласком у 
средине револуционарних покрета врло брзо при-
хвата ју марксистичку мисао и револуционарне 
идеје и активно се укључују у напредни покрет. 
Они постају чланови К П Ј и чланови СКОЈ-а . За 
вријеме годишњих одмора и школских распуста 

долазе у Шекулар, врше агитационо-пропогандни 
рад на теме: Шпанског грађанског рата, борбе про-
тив наступајућег фашизма, популарисања СССР-а 
итд, доносе напредну литературу, окупљају омла-
дину и утичу на њу. 

То су у првом реду били Милорад Лабудовић, 
професор и Вукајло Кукаљ, учитељ, а затим Ра-
дисав Вукадиновић, студент, који су били чланови 
КПЈ . Осјећао се утицај и осталих интелектуалаца 
који су били демократски оријентисани, као Војо 
Кељић, Милорад Рмуш, Душан Љубић и други. 
Сабори и скупови, који су се по обичајима одржа-
вали у Шекулару и околним планинама, били су 
идеална прилика за масовне разговоре, припрем-
љене говоре, револуционарне и противрежимске 
пјесме, које су пјеване у народним колима. Из го-
дине у годину овакав рад био је све живљи. Окуп-
љао је све више присталица — омладинаца, а и 
старијих Шекулараца. Оснивањем подружница 
„Сељачког кола" и „Сељачке самопомоћи", доста 
брзо је окупљено око 60 чланова ових организа-
ција. Они су носили значке евојих подружница 
иако су знали да то није по вољи ондашњем ре-
жиму. Имена присталица ових организација кас-
није, у току револуције сретати ћемо међу актив-
ним учесницима НОР-а. 

Велики подстрех за масовност напредног покре-
та и рада у. Шекулару дали су омладинци — ђаци 
старијих разреда гимназија из Берана и Пећи, који 
су били обухваћени организованим радом напред-
не омладине и СКОЈ-а . Они су у Шекулар доно-
сили и давали омладини на читање илегалну и 
полуилегалну литературу, издања „Белог медведа", 
часопис „30 дана", новине „Раднички тједник" лист 
Урсхових синдиката и слично. 

Беранска гимназија је била центар многих зби-
вања у том времену. У њој је 1935. године основана 
прва организација СКОЈ-а . У тој организацији из 
Шекулара су били Радисав Вукадиновић и Бранко 
Дашић. Они су активно радили и учествовали у 
разним акцијама, због чега су били искључивани 
из гимназије. Њихов рад није се ограничавао само 
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на Беране и гимназију, већ су дјеловали и у род-
ном мјесту. .Од 1937. године па надаље, одрастају 
следеће генерације ђака: Млађо, Новак, Стефан и 
Свето Радевић, Саво Пантовић, Јагош Бабић, Ми-
лош Љубић, Драшко Дашић, Милун Лабудовић, 
Душанка Поповић, Драгутин Јашовић. Већи број 
од њих био је примљен у СКОЈ у гимназијским 
организацијама. За њима је стизала генерација 
ђака гимназијалаца нижих разреда, ко ји су такође 
били напредно оријентисани: Мираш Бабић, Драгић 
Алексић, Гаврило Дашић, Свето Љубић и Владо 
Јашовић и други, а из дана у дан растао је број 
напредних омладинаца из редова сељачке омла-
дине: Милован, Вељко и Димитрије Делетић, Чеда 
Дашић, Перован Балевић, Вешо и Душан Матовић, 
Милун и Душан Рмуш и др. 

Кра јем 1939. године формирана је партијска ће-
лија коју су сачињавали: Радисав Вукадиновић, 
Видоје и Голуб Ракочевић, Војислав Кастратовић и 
Никола Кукаљ. 

Као што се види напредне снаге уочи избијања 
II свјетског рата нијесу биле малобројне у Шеку-
лару, али су то били у великој већини младићи без 
већег борбеног искуства и без војничких знања, а 
политички недовољно сазрели и уобличени. С дру-
ге стране старији су приступали свему с недовољ-
но повјерења и са урођеном обазривошћу, на које 
их је научио дотадашњи живот. На кра ју треба до-
дати и то да је капитулација бивше Југославије у 
Шекулар вратила приличан број режимских људи, 
државних службеника, жандара и слично, чији ће 
удио у наредним збивањима бити велика сметња 
развоју НОП-а. 

Устанак 1941. године 

Брзу и срамну капитулацију и долазак окупа-
тора Шекуларци су примили са огорчењем. Вој -
ници су се враћали с фронтова изнемогли и гладни, 
горчином су причали о издаји генерала и виших 
официра бивше војске, онима што су без испаље-
ног метка предавали непријатељу јединице и пуне 
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магацине ратног материјала. Са сузама у очима и 
гневом говорили су како су њемачки тенкови ло-
мили гомиле њихових пушака. Овакве приче су 
код народа више рађале мржњу према окупатору 
кего страх од њега. Цио ток догађаја и збивања 
потврђивали су да су комунисти и напредни људи 
правилно оцијењивали ситуацију и у својим агита-
ционим иступањима и дјеловањем уочи рата, када 
су говорили о опасностима од фашизма, као и о 
профашистичким расположењима политичког и 
војног руководства бивше Југославије. 

У новонасталој ситуацији чланови К П Ј и 
СКОЈ-а, према упутствима и .директивама Мјесног 
комитета К П Ј из Андријевице, почели су да врше 
припреме за борбу против окупатора. Од самог по-
четка обављају се три конкретна задатка. Прво, не 
долазити на дохват руке окупаторске војске, јер 
се знало да окупаторска власт располаже подацима 
о већини напредних људи у многим мјестима па и 
у Шекулару. Друго, побијати њихову пропаганду о 
тобожњем ослобођењу Црне Горе и стварању само-
сталне државе у оквиру Италијанске империје, 
коју су почели одмах да шире преко сепаратиста, 
и треће, прикупити што више оружја и муниције 

У припреме за устанак, поред чланова К П Ј и 
СКОЈ-а, био је укључен и извјестан број Шекула-
раца који су жељели да се боре против окупато-
ра. Широком окупљању допринијело је сазнање 
да се Шекулар граничи с Руговом, која је била у 
склопу „Велике Албаније". 

Основне смјернице давали су чланови Мјесног 
комитета К П Ј из Андријевице, који су долазили 
на састанке Партијске организације у Шекулар и 
пружали јој конкретну помоћ. На састанку партиј -
ске ћелије одржаном 15. јула 1941. године, (по 
упутству Мјесног комитета), расправљало се о ор-
ганизовању борбене јединице. Формиран је одред 
у који су ушли сви чланови К П Ј и СКОЈ-а . Збор 
сељана Шекулара заказан је и одржан 17. јула 
1941. године на Јанковом мосту. (У исто вријеме је 
била почела борба на Црвеним Прлима). Збор је 
био масован. Батрић Божовић (који је остао пред-

Б У Л И Ћ Д И М И Т Р И Ј Е , о ф и ц и р 



С п о м е н - п л о ч а В . К У К А Љ А 

еједник општине и под окупаторском управом) са 
својом групом људи није дошао на збор и на та ј 
начин покушао да га разбије. И поред извјесних 
приговора о преурањености устанка и устезања да 
се прихвати руководство млађих људи без довољно 
искуства, прихваћени су предлози о формирању 
веће јединице. Образоване су двије чете од по 120 
бораца. Командири чета били су Александар Да-
шић и Богдан Поповић, као резервни официри. 
Формиране су и дви је посебне групе од којих је 
једна упућена у борбу за Андријевицу, а друга је 
учествовала у борбама за ослобођење Берана. Чете 
су упућене на посебне п о л о ж а ј е на планини Мо-
кри. Прва чета посјела је Латиковац, Јаворак и 
Кулу на Мокру. Њу је сачињавало људство из се-
ла : Мезгала, Улице Ћетковића, Маслара, Лекића, 
Рмуша. Друга чета је била распоређена на десним 
положајима преко Мокре и Брајенице. 

У њој је било људство из Ораха, Јашовића и 
Спалевића. Ровчани и Калудрани били су на по-
ложајима лијево од прве чете, а десно од друге 
чете према Чакору били су Величани и Полимља-
ни. Непријатељ је упутио јединице на цијео фронт, 
од Мургаша преко Јаворка и Мокре до Чакора, а 
главне снаге груписао дуж комуникације Пећ—Ча-
кор—Андријевица. У правцу Мокре, Италијани су 
упутили јединице јачине пука. Претходнице су би-
ле многе балистичке снаге из Метохије и Ругове 
(1.500 бораца). Непријатељ је био добро наоружан. 
Имао је поред пушака, пушкомитраљезе, митраље-
зе, бацаче и топове, а борци Шекулара само пуш-
ке. Ј аче борбе према Јаворку и Мокри почеле су 
19. јула. У жестоким окршајима борци Шекулара 
су успјели да одбију балисте и да задрже положа-
је. Међутим, појачања пристигла послије два дана 
(21. јула) омогућила су непријатељу да заузме по-

ложа је које су држали Калудрани и Ровчани. Ово 
је ослабило линију цијелог фронта, јер је створена 
могућност бочног напада на прву шекуларску чету. 
Послије жестоких борби непријатељ је заузео 
Крстац и Велику Кулу. У поновном нападу, ба-
листи су заузели и положаје прве чете на Јавор-
ку, Малој Кули, Врху Барица и овладали истакну-
тим положајима Мокре. Устанички батаљон (чете: 
Трепче, Трешњева и Р. Марсенића) подпомогнут 
Другом шекуларском четом, извршио је противна-
пад и повратио положаје на Мокри код Велике ку-
ле. Н а ј ж е ш ћ е свакодневне борбе ипак су вођене 
на положајима које је држала Прва шекуларска 
чета, јер је непријатељ знао да у Шекулар не мо-
же упасти пре него што освоји Суву Главицу на 
Елашићу, Планиницу и Јанкову Главу. Прва чета 
је упорно држала положаје Влашић—Сува Главица, 
не дозвољавајући непријатељу да крене даље од 
освојених положаја на Јаворку и Врху Барица. 

У овим борбама највише су се истакли борци из 
села Рмуша, који су још од првог дана изишли на 
положаје и спријечили продор непријатељских је-
диница, пре но што су организоване шекуларске 
чете. Њима је припала част да да ју првог погину-
лог борца из Шекулара у народноослободилачком 
рату. Двадесет четвртог јула 1941. године, при осва-
јању Мале Куле на Врху Барица, погинуо је ј у -
начки јуришајући, попут његових предака, Мираш 
Рмуш. Тада су рањени: Вукосав Кењић и Алексан-
дар Лекић. На превару је заробљен Ђорђе Рмуш2). 

Почетком августа 1941. године непријатељске 
снаге успјеле су да освоје Чакор, а 8 августа и пут 

! ) Ђ о р ђ е Р м у ш , ј е у н е п р и ј а т е љ е к и ш т а б б и о о т и ш а о 
у с в о ј с т в у п р е г о в а р а ч а , н а њ и х о в о т р а ж е њ е . О н ј е к а с н и -
ј е б и о о д в е д е н п р е к о А л б а н и ј е н а Ц е т и њ е и к р а ј е м 1941. 
г о д и н е с у д и о м у ј е и т а л и ј а н с к и в о ј н и с у д . 
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према Андријевици. Онда су се Италијани повукли 
с положаја према Шекулару и препустили их Б а -
листима. По одласку италијанских јединица, ба-
листи нијесу предузимали нападе, јер су знали да 
би им то било узалудно, кад пред собом имају ор-
ганизоване и за борбу спремне Шекуларце. Шеку-
ларски војници остали су на до тада заузетим по-
ложајима (на граници из 1912. године). Организова-
ни и јединствени Шекуларци спасили су свој зави-
чај од упада непријатељске војске, паљевине и 
осталих репресалија, које би сигурно уследиле. 

Када је по ослобођешу Андријевице 19. јула 
1941. године, у граду формиран срески Национал-
но-ослободилачки одбор за срез Андријевички, ње-
гов члан из Шекулара био је Милун Лабудовић. 
У Шекулару је 20. јула 1941. године формиран 
Општински одбор. За предсједника је био изабран 
Милун Маслар, (звани Миџа), а за секретара Ми-
лун Лабудовић. Чланови одбора су били: Бранко 
Дашић, Војисав Кастратовић, Радоје Дашић, Видо-
је Бракочевић, Голуб Бракочевић, Милосав Мато-
вић и Никола Кукаљ. 

Општински одбор је за доста кратко вријеме 
свог дјеловаша помагао борбу у току устанка, Ор-
ганизовао снабдјевање фронта са храном, извршио 
расподјелу жита и намирница које су довезене из 
италијанских магацина у Андријевицу и обављао 
друге послове. 

Партијска организација 

Иако је приличан број Шекулараца у времену 
од 1934. па надаље био примл>ен у К П Ј (Вукајло 
Кукаљ, Милорад Лабудовић, Радисав Вукадино-
вић, Видоје Бракочевић, Војо Кастратовић), прва 
партијска организација — ћелија — формирана је 
у Шекулару тек кра јем 1939. године. Први члан 
К П Ј који је припадао Партијској ћелији што је 
покривала терен Шекулара, био је Радисав Вука-
диновић, студент, у К П Ј примљен 1938. године. 
Прије тога припадао је Требачкој партијској ће-
лији. На његов предлог почетком 1939. године 
примљен је у исту ћелију с терена Шекулара и 

Голуб Бракочевић. Упућивањем Видоја Бракочеви-
ћа, обућарског радника из Београда и Воја Кастра-
товића, столарског радника из Берана, у Шекулар 
(јер су обојица била родом из Шекулара) створени 
су услови да се организује самостална партијска 
ћелија, коју су сачињавали Радисав Вукадиновић, 
Голуб Бракочевић, Видоје Бракочевић и Војо К а -
стратовић. Секретар је био Радисав. Следеће 1940. 
године, у ову партијску ћелију примљен је Никола 
Кукаљ, а 1941. године, Бранко Дашић и Милун Ла-
будовић. 

Тако је створена за ондашње прилике доста 
бројна партијска ћелија, али је из објективних 
разлога њен рад био нередован. Радисав Вукади-
новић је послије једног хапшења по казни послат 
на ослужење војног рока, Голуб Бракочевић и Ни-
кола Кукаљ су позивани на учестале војне вјежбе, 
а Војо Кастратовић је и даље радио столарски по-
сао у Беранама. Тек по избијању рата и капитула-
ције бивше Југославије, прољећа 1941. године, ци-
]ела партијска ћелија — изузев Радисава Вукади-
новића који је као војник заробљен и одведен у 
Њемачку — нашла се на окупу у Шекулару и по-
чела редовно да ради. За секретара је био изабрак 
Милун Лабудовић. Уз помоћ Мјесног комитета К П Ј 
из Андријевице и Општинског партијског бироа 
из Полимља (којем је припадала) партијска ћелија 
развија већу и ширу активност на окупљању и ор-
ганизовању омладине и народних маса: на припре-
мању борбе против окупатора и стварању органи-
зације СКОЈ-а . 

Рад Партијске ћелије за цијело ово вријеме 
може се оцијенити као добар поготову кад се зна 
да је по партијском стажу била млада и без иску-
ства. Велики недостатак у 1941. и 1942. години испо-
љила је једино у секташком ставу према неким 
припадницима партизанског вода, ко ји су учешћем 
у устанку и каснијим радом и акцијама показали 
своју оданост и приврженост покрету. У том пе-
риоду од скоро годину дана није примљен ни је -
дан нови члан, што је сигурно била грешка, која 
се одразила на јачање НОП-а у Шекулару. 



Партијска ћелија Шекулара је постојала само 
до кра ја фебруара 1942. године, мада се број чла -
нова почео да смањује и осипа још раније. Кра јем 
октобра 1941, Милуна Лабудовића ухватили су ми-
лиционери3) из села Ораха, претукли га и бацили 
у јаз воденице. На опште изненађеше Војо Кастра-
товић је кра јем децембра 1941. године, под прити-
ском свога стрица из Берана, прешао на страну 
четника и ступио у њихову тамошшу сталну чет-
ничку јединицу. Погинуо је у првој борби негдје 
око Мојковца, почетком 1942. године. 

Послије легализације, Николе Кукаља, у марту, 
а Бранка М. Дешића и Голуба Бракочевића у 
априлу 1942. године, од чланова К П Ј у герили је 
остао само Видоје Бракочевић а остали су по од-
луци Мјесног комитета искључени из Партије. По-
слије тога Партијска ћелија у Шекулару није по-
стојала све до новембра 1943. године. У току 1942. 
због посебно активног рада у илегалном раду, би-
ли су кандидовани за чланство у К П Ј Млађо и 
Новак Радовић и Милован Делетић. 

Послије доласка партизанских јединица из Бо-
сне и ослобођења Среза андријевачког, наглог ј а -
чања НОП-а. Новембра мјесеца 1943. године обнов-
љена је партијска ћелија у Шекулару у саставу: 
Вука јло Кукаљ, као секретар и Голуб Бракочевић 
и Васа Радевић као чланови. Децембра исте годи-
не примљен је и Свето Радовић, а почетком 1944. 
још и Арсо К у к а љ и Р а ј к о Болевић. Ова партиј -
ска ћелија у периоду јесен 1943. године, зима и део 
прољећа 1944. године, под руководством искусног 
партијског радника Вука јла Кукаља, обавила је 
добро свој задатак. Организовала је народну власт 
у Шекулару избором у свим селима, формирала је 
општинску стражу и успјела политичким дјелова-
њем да више од 100 бораца из Шекулара оде у 
Четврту и Пету бригаду, Комски одред и у ново-
формиране VI, VII, и VIII црногорску бригаду. 
Створена је организација Народног фронта, орга-
низација УСАОЈ-а, извршена је реорганизација 

' ) И т а л и ј а н с к а м и л и ц и ј а п о д к о м а н д о м В а т р и ћ а Б о ж о -
в и ћ а у х в а т и л а ј е М и л у н а Л а б у д о в и ћ а , м а л т р е т и р а л а и 
п р е т у к л а , т а к о д а ј е к а с н и ј е о д п о с л е д и ц а б а т и њ а њ а у м р о . 

СКОЈ-евске организације (пошто је највећи број 
скојеваца отишао у јединице), такође је формиран 
А Ф Ж - а . Вукајло Кукаљ, који је стварно био неу-
моран радник, нашао је времена да сам формира 
и пионирске организације по селима. 

То је био период интезивног политичког рада у 
ослобођеном срезу: Тотово стако вече у неком се-
лу одржавали су се радни састанци, васпитни са-
станци, конференције фронта, конференције омла-
дине. Политички рад био је врло интезиван, но и 
не једини, јер — су обновљене попаљене куће до-
бровољним радом омладине, а формиран је и по-
задински батаљон од три чете. Задатак овог бата-
љона био је да у случају потребе сви наоружани 
мушкарци могу организовано да изађу на поло-
ж а ј е и да бране ослобођену територију. 

Временски ни ова партијска ћелија у овом саста-
ву није дуго радила. На јприје је фебруара Свето 
Радевић отишао за Босну. Онда је наступила офан-
зива, па је априла 1944. погинуо Васо Радевић, а у 
првој половини маја из засједе је убијен и Вукајло 
Кукаљ. Остали су од чланова К П Ј Голуб Бракоче-
вић, Арсо К у к а љ и Ра јко Болевић. Послије поги-
бије Вукајла, за секретара партијске организаци-
је, односно ћелије био је враћен из IV црногорске 
бригаде Видоје Бракочевић, који је на тој дужности 
остао до своје погибије, почетком септембра 1944. 
године. Послије Видојеве смрти Срески комитет је 
за секретара слао људе са стране, на јприје за крат-
ко вријеме Душана Лалића, а затим Ивана Васо-
вића из Трепче, који је остао до 15. децембра 1944. 
године, када је за секретара одређен Голуб Брако-
чевић да би на тој дужности остао до ослобођења. 

У току љета 1944. године, Партијска ћелија је 
остала малобројна и нередовно је радила, јер су 
тако диктирали услови честог преласка територи-
је из наших у руке непријатеља па је све било 
усредсређено на свакодневне борбе и оно што оне 
доносе. Међутим, у јесен 1944. године када су се 
прилике средиле, Партијска организација покла-
ња више п а ж њ е својој организацији и прошире-
њу. Претходни период био је као створен да се 
провјери оданост, борбеност и чврстина многих 
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учесника ових догађаја па је као резултат тога 
уследио пријем приличног броја нових чланова. 
Почетком новембра 1944. године у Партију су прим-
љени: Ђорђе и Драгољуб Рмуш, Љубо Пантовић, 
Величко Делетић, Вешо Радевић и Арсо Дашић. У 
том времену извршено је и кандидовање за нове 
чланове тако да су од почетка 1945. године па до 
кра ј а рата у К П Ј примљени: Љубица, Марија, Ми-
лена и Владо Радевић, Марија Делетић, Душан 
Рмуш, Миличко и Милић Бабић, Васо Дашић, Ми-
линко Лабудовић, Милисав Поповић, Госпава По-
повић, Рада, Нико и Драгомир Матовић, Миличко 
Кењић, Вучко Маслар и Радомир Рмуш. 

Оцјењивати рад Партијске организације за овај 
период, од прољећа 1944. године па до кра ј а рата 
доста је тешко, јер су ту постојала у ствари два пе-
риода. Један, до септембра који је прошао малтене 
у свакодневним борбама и акцијама када су уло-
жени велики напори да се пружи помоћ војсци, с 
једне стране и народу с друге стране (јер је у јулу 
1944. године горњи дио Шекулара поново био спа-
љен. Но, у сваком случају треба истаћи да је у 
овом времену од маја 1944. године па до кра ј а 1944. 
године, те године отишло преко 100 бораца нових 
из Шекулара, отишли у попуну наших јединица 
IV, V, VI, IX и X црногорске бригаде, један број 
је прешао у Комски одред и батаљон КОНОЈ-а итд. 
У том периоду је извршена реорганизација народне 
власти, тј. створена су три мјесна одбора, умјесто 
ранијих сеоских, (за три села један мјесни одбор). 
Извршена је реорганизација општинског народно-
ослободилачког одбора више са преоријентацијом 
на мирнодопске услове рада власти. Затим су ор-
ганизоване три основне школе које су почеле са 
радом да би у што краћем року могла дјеца која 
су за вријеме рата изгубила године школовања да 
то постигну. Од прољећа 1945. године као посебан 
задатак је био организовање народа и омладине 
да сва земља буде обрађена. 

Партизански вод 
По угушењу устанка и повратку окупатора ав-

густа 1941. године, морало се прићи још ефика -

снијем раду и припремама за нове акције. Октобра 
1941. године формиран је у Шекулару Партизански 
вод, ко ји је извјесно вријеме био самостална једини-
ца, а касније ушао у састав Полимске чете. Коман-
дир вода био је Михаило П. Дашић, а десетари су 
били Богдан Дашић и Милован Делетић. У првој 
десетини су били: Богдан и Бранко Дашић, Милош 
Љубић, Милан Болевић, Р а ј ко Болевић, Никола 
Кукаљ, Велимир Матовић, Милун Лабудовић, Р а ј -
ко Маслар, Александар Маслар, Видоје Бракоче-
вић и Голуб Бракочевић. У другој десетини: Мило-
ван Делетић, Вељко Делетић, Димитрије Делетић, 
Новак Радевић, Млађо Радевић, Мило Радевић, Са-
во Пантовић, Јагош Бабић и Вујко Бабић. С водом 
је сарађивао и већи број омладинаца који су били 
драгоцјена помоћ у припремању акција . Само по-
стојање овакве јединице, а поготову извођење ак -
ција на и ван територије Шекулара, сметали су 
сарадницима окупатора, Батрићу Вожовићу и група 
људи који су били у овом времену под његовим 
утицајем. Партизански вод је постајао све јачи, 
организација СКОЈ-а све бројнија па је рад на те-
рену Шекулара постао масовнији. У саставу Полим-
ске чете вод је учествовао у акцијама на Сутјеској 
код Андријевице, Брезојевачком пољу, Велици, Ч а -
кору, Б ј елухи и Трешњевику. Рушење комуника-
ција и мостова, кидање телефонских веза, као и 
извршење специјалних задатака са одређеним гру-
пама бораца из Андријевачког среза, биле су прве 
акције бораца Шекуларског вода. То су била и 
прва борбена крштења за добар дио њих. 

У току зиме 1942. године, четници су стицали све 
јаче позиције. Развој опште ситуације у долини 
Лима имао је директне утицаје на збивања у овом 
крају . Почиње братоубилачка борба у Горњим се-
лима, гдје гине велики број партизана. Ова ситуа-
ција је била потстрек за отворену борбу и за ма-
совније акције против четника. Врше се припреме 
за општу борбу и организовање већих јединица, 
које ће бити у стању да се одупру неприј атељима 
и спријече њихово повезивање. Прва тако масовна 
акција је изведена против домаћих четника на 
Трешњевику. Шекуларски вод је ушао у састав 



Полимске чете. Припреме за акцију извршене су 
у Полимљу, одакле је јединица пошла према Ко-
њусима. Сви борци су били високог морала, наору-
ж а н и лаким наоружањем. У Крајиштима је извр-
шена организација јединице, која је следећег дана, 
22 фебруара 1942. године, требало као Андријева-
чки батаљон да нападне четничке положаје на 
Трешњевику. Командант батаљона био је Мирко 
Крџић, комесар Бранко Делетић. Пред сам дан на-
пада цијелу ноћ је јединица била на суровој зими 
у шумама испред Трешњевика. Сутрадан (23. ф е -
бруара 1942. године) били су сви на положајима. 
Око седам часова наређено је наступање према ко-
муникацији на Трешњевику, коју су били посјели 
четници. Борба је тра јала све до протеривања чет-
ника с положаја . У овом окршају Милић Кељано-
вић је погинуо, а рањени су Мило Нововић и Ни-
кола Кукаљ. 

Пошто није успостављена веза са Требачко-кра-
љском четом, одлучено је да се батаљон врати у 
Кра јиште . Чланови Среског комитета К П Ј и руко-
водство батаљона су учесницима борбе на Трешње-
вику поставили питање да се изјасне ко је за 
одлазак на слободну територију у Колашин, а ко 

дан Дашић, а накнадно је дошао Мирко Крџић. На 
супротној страни изнад Мурине налазила се група 
с Видом Шошкићем на челу. За њихов опстанак 
на овом терену велике заслуге имале су породице 
Крџић и Зоговић а храном су их снабдијевале 
куће Петра Дедовића и Манојла Кастратовића. 

У међувремену су четници у Шекулару одлучи-
ли да не дозволе повратак борцима партизанског 
вода који су учествовали у борбама на Трешњеви-
ку. Млађо Радевић, враћа јући се као курир, био је 
ухваћен и затворен. Истог дана су уХваћени Чедо 
Дашић и Свето Радевић, који су се враћали из 
Кра јишта са састанка Среског одбора Црногорске 
народне омладине. Четничка команда их је предала 
на чување рођацима уз забрану кретања ван села. 
Милован Делетић, Новак Радевић, Саво Пантовић, 
Вељко Делетић и Димитрије Делетић, вратили су 
се десетак дана касније у Мезгале очекујући везу 
са осталима из Полимља и обавјештење шта да 
раде. Око 19. марта 1942. године, на збору сељана 
у кући Миљана Радевића, легализовали су се из 
гаранцију да им се ништа неће догодити. Оружје 
им није одузето. Михаило Дашић и Велимир Ма-
товић отишли су за Пећ. 

је за повратак у своја мјеста. Већи број се изјаснио 
за одлазак ка Колашину. Међутим, касније је на-
ређено да се вратимо на свој терен. Оваква одлука 
је погодила већи број бораца и негативно дјелова-
ла на њих. Полимску чету, у чијем саставу је био 
Шекуларски вод која се враћала, истог дана напали 
су из засједе четници Лека Лалића. Водила се бор-
ба до ноћи и одступало се према Полимљу под 
доста тешким условима. Дио Полимске чете из Уло-
тине и Луга остао је на свом терену, Грачаничани 
на свом, а већи дио Шекуларског вода се вратио у 
Шекулар, изузев Богдана Дашића, Голуба Брако-
чевића и Бранка Дашића, ко ји су остали у саставу 
Грачаничке групе (ова се нешто касније спојила са 
Машничком групом изнад Машнице). У саставу 
групе били су: Петар Дедовић, Манојло Кастрато-
вић, Бодо Зоговић, Бранко Зоговић, Бранко Дашић, 
Голуб Бракочевић, Милош и Радош Цудовић и Бог-

У овако тешкој ситуацији највећи број бораца 
Шекуларског вода и омладине и даље је остао до-
слиједно за борбу против окупатора. Били су 
спремни на извршавање свих задатака, а то говори 
да је одлука партијског руководства у Крајиштима 
могла бити и другачија. Није се смјело дозволити 
да се створи ситуација у којој је велики број ак -
тивних, али недовољно искусних бораца, остао 
препуштен сам себи, на терену гдје су четници 
имали пуну власт. Та одлука избацила је из строја 
многе борце. 

Илегална група изнад Машнице одржавала је 
везе са осталим групама, али под вебма тешким 
условима, јер су четници постављали засједе кроз 
насеље дуж путева, а партизанске породице су 
биле под сталном присмотром. Кра јем марта 1942. 
године даљи опстанак групе на (овом терену није 
био могућан јер се непријатељ припремао да је 
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ликвидира. Мирко Крџић је пребачен на сигур-
није мјесто. Зоговићи, Крџићи, Манојло Кастра-
товић и Петар Дедовић смјештени су код Мурине. 
Милош Цудовић, Голуб Бракочевић и Бранко и 
Богдан Дашић прешли су на терен изнад Горње 
Ржанице. Видоје Ракочевић био је упућен у Црну 
Гору по задатку, одакле се вратио послије два мје-
сеца. Вјеровало се да ће се успоставити веза у Ве-
лици с Милосавом Пауновић, сестром Дашића, те 
да се преко ње организује прехрана и остало. Ж и -
вјели су у шуми, снијег је !био још велики, остаја-
ли без хране по неколико дана, покушавали да у-
падају у Велику и поред албанских стража. На 
овом терену нису се могли дуже задржати, јер им 
је онемогућен опстанак, због тешког одржавања 
веза с породицама, које су биле спремне да им 
помогну. У то вријеме је код њих дошао с Мојков-
ца Урош Џудовић. Обавестио их о општој ситуаци-
ји, о могућностима одржавања веза између група 
и ставовима партијског руководства да се људство 
које се вратило у своја мјеста мора само сналази-
ти до консолидовања 'ситуације у долини Лима и 
поновног почетка организовања. Ово је схваћено 
као директива. Урош је послије тога отишао за 
Пећ. 

Милош Цудовић је по задатку кренуо да хвата 
везе с другим групама. Богдан и Бранко Дашић, 
Голуб Ракочевић и Петар Дедовић, ко ји је тих дана 
био с њима, прешли су у Шекулар. Група Шеку-
лараца, од којих је извјестан број био у четничкој 
организацији на терену, али су били пријатељи 
партизана и директно сарађивали с њима изразила 
је ж е љ у да се састане са илегалцима ради дого-
вора да слободно остану на терену Шекулара, а 
они ће им гарантовати безбједност. 

На првом састанку у Завору није дошло до спо-
разума, јер обећања за сигурност илегалаца нису 
била довољна. Вратили су се поново у Спалевиће 
и следеће ноћи били у кући Милуна Спалевића. У 
једној соби били су шекуларски четници, који су 
разговоре о својим акцијама обављали, док су 
у другој соби били партизани, али једни нису зна-
ли за друге. Партизане је о томе обавијестила Ми-

лунова жена. Договорили су се да Петар Дедовић 
пође код машничке групе, 'а Богдан, Голуб и Бран-
ко су се поново вратили у Шекулар. Прве ноћи су 
били у селу Рмуше код Перка Рмуша, одатле су 
прешли преко Завора и ухватили везу с Ником Ма-
товићем, у кога су имали посебно повјерење, јер 
је од почетка био искрени пријатељ и сарадник 
НОП-а. Преко њега су се повезали с родбином и 
осталим борцима вода, ко ји су се легализовали уз 
пуну гаранцију села Мезгала. При кра ју априла 
1942. године Богдан Дашић, Голуб Бракочевић и 
Бранко Дашић дошли су у Кућу Вучка Дашића, 
гдје еу се на иницијативу сељана села Улице дого-
ворили да се легализују, слободно остану код сво-
јих кућа, а да им се оружје не одузме. Тако је од 
свих бораца Шекуларског партизанског вода у ге-
рили остао само Видоје Бракочевић. 

МИЛИЦИЈА И ЧЕТНИЦИ 

На иницијативу и по договору са Италијанима 
и њиховим истомишљеницима из Андријевичког 
среза, међу којима је био и Ђоко Рачић, Батрич 
Божовић, предсједник Шекуларске општине обра-
зу је еептембра 1941. такозвану „Италијанску мили-
циј у" у Шекулару. Он је убиједио извјестан 
број људи да је боље имати „милицију" него да 
Италијани долазе у Шекулар и врше одмазде над 
народом. Партизани су имали сталне контакте с 
људима који су ушли у „милицију". Знали су сва 
њихова кретања и намјере. Батрић је као предсјед-
ник општине користио тешку ситуацију избјеглица 
с Косова и Метохије, изборио се за њихову мате-
ријалну помоћ од Италијана и тиме их придобио 
за улазак у милицију. Намјера му је била да учвр-
сти власт и осујети даљи развој НОП-а. На јприје 
је прикупио групу од 30 људи, углавном својих 
истомишљеника, а касније је нешто пријетњама, а 
нешто пропагандом, повећао број „милиционера" на 
шездесет. Италијанска команда дала им је пушке, 
муницију и траке. Већина ових људи у почетку се 
доста коректно односила према припадницима пар-
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тизанског вода. Нијесу му правили никакве смет-
ње у раду. Из јављивали су да су италијанске пу-
шке примили по нужди и „под морање". Батрић 
Божовић није мировао са оном својом групом, која 
му је била одана. К а д је осјетио да је преко мили-
ције учврстио власт, почео је да напада партизан-
ске породице, плашећи народ акцијама окупатора. 

Читавом народу било је познато да су уз Батри-
ћа Божовића слуге окупатора били: Ђоко Рачић 
из Слатине, Томица Чукић из Берана, Душан Ар-
совић из Краља и предсједник Полимске општине 
Делетић. Батрић Божовић и Делетић из Полимља 
су непосредни виновници издаје Крџића ,и Јанко-
вића на планини Баљу. Због сарадње са окупато-
ром и непријатељским акцијама против партизана, 
Окружни комитет К П Ј је одлучио да се они лик-

видирају. Одлука је над свима извршена 8. новем-
бра 1941. године, па и над Батрићем Божовићем. 
На дужности предсједника Општине Шекуларске 
замијенио га је Милун Спалевић. Он није желио 
да се прими, али су то од њега захтијевали Шеку-
ларци, ј е р су знали да је поштен и угледан човјек, 
те да окупатор у њему неће наћи сарадника. Он 
је заиста обавјештавао партизане о намјерама оку-
патора и акцијама милиције, па је зато био затво-
рен два мјесеца у Андријевици. Дужност команди-
ра милиције преузео је Александар Дашић, и то 
на приједлог партијске организације и других ак-
тивиста у Шекулару. Он није био у партизанском 
воду, али је сарађивао и помагао акције. Но, одмах 
послије Батричеве ликвидације осјетило се његово 
колебање и бојазан да даље сарађује с партизани-
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ма. Кра јем 1941. године и почетком 1942. године 
Алекеандар Дашић је јавно почео да иступа против 
партизана, да пријети партизанском воду (довође-
њем лично милиције Ђока Рачића у Шекулар), те 
је даље сарадња са њим била прекинута. Његовом 
преласку на страну непријатеља, вјероватно су до-
принијеле и потајне везе са људима који су почели 
протурати гласине о појави четника у долини Ли-
ма. Касније је и сам активно радио на формирању 
четничке организације у Шекулару. У току 1942. 
године ова „милицијска формација" се постепено 
утопила у четничку организацију и на кра ју пре-
стала да постоји. Италијани као да нијесу имали 
ништа против тога, јер им уз четнике није више 
била потребна посебна милиција. 

Први покушаји организовања четника у Шеку-
лару ј авља ју се децембра 1941. Прво су почеле да 
се преносе приче о стварању ове организације у 
срезу Беранском уз помоћ неких официра који су 
дошли из штаба Драже Михајловића, а затим су 
појединци агитовали по селима, на мањим или ве-
ћим скуповима и увече на сјелима. Шекуларски 
партизански вод се у почетку успјешно супростав-
љао оваквим акцијама и спречавао формирање 
четничке организације. Долазило је до жестоких 
свађа, пријетњи и растурања сијела и скупова. Про-
пао је и покушај Крста Васовића, команданта чет-
ничког батаљона из Трепче, да формира организа-
цију у Шекулару, иако је *го покушао 19. јануара, 
кад је с већом групом наоружаних војника и чет-
ничким барјаком пошао у село. Шекуларски пар-
тизански вод потпомогнут једним водом партизана 
из Полимља, пресрео је ову групу, (којој су се већ 
били прикључили будући четници из села Мезгала) 
па су партизани, нат јерали барјактара да сломи 
барјак и разбили ову четничку акцију. Послије 
тога четници су за извјесно вријеме престали да 
стварају организацију на свечан начин, већ су то 
чинили потајно, у присуству врло малог броја сво-
јих присталица, једном у згради школе. Партизан-
ски вод је био о овоме обавијештен са извјесним 
закашњењем. Пошао је на школу с намјером да 
растјера четнички скуп, али су се они сами разиш-
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ли кућама, говорећи да су завршили што су хт је -
ли. Ни тада није била створена никаква четничка 
јединица. 

У току фебруара 1942. четници су по свим се-
лима формирали водове, (уписујући у списак све 
одрасле мушкарце). Ове водове су објединили у 
чете, које су ушле у састав Требачко-шекуларског 
батаљона. Међутим, оваква организација у војни-
чком погледу није престављала ништа. Тиме је са-
мо била задовољена форма оснивања организаци-
је. Тек по одласку партизанског вода на акцију у 
Полимљу, а за тим на Трешњевик, четници су пот-
пуно преузели власт у Шекулару. За учвршћивање 
четничке власти војнички су се ослањали на Ита-
лијанску милицију и Новицу Поповића, бившег по-
еланика, који се до тада није појављивао ни у к а к -
вој функцији . Изгледало је као да нема никакве 
везе са окупатором. Убрзо се показало колико је 
био везан за окупаторску власт и радио за њихов 
рачун. Он је постављен за четничког команданта 
мјеста у Шекулару. Новица Поповић је постао и 
главни руководилац и идеолог четничког покрета. 
Под његовим политичким руководством вођене су 
све акције на терену Шекулара, па и у Срезу. Он је 
био главни четнички пропагандист, мада је та про-
паганда била прије свега застрашивање и принуда. 
Четници су строго захтијевали да свако ко је био 
војник мора да положи заклетву краљу и отаџби-
ни. Онога ко је погази сматрали су нздајником. 
Пријетили су казнама и доласком четничких гру-
па из других мјеста. Метод принуде и застраши-
вања био је трајан, јер су га примјењивали и онда 
када су војнички били нај јачи. Комбиновали су 
пријетње с методом сумњичења, који се такође по-
казао као ефикасан, јер је нагонио људе да дока-
зу ју како су тобоже исправни четници. 

За своје поступке четници су додуше имали 
своја политичка образложења. То што их у акције 
возе окупаторски камиони и што добијају плате и 
храну од окупатора, образлагали су лукавством 
њиховог руководства, који окупатора искоришћује, 
док не дође вријеме да четници одиграју своју 
главну и праву улогу. Било је међу четницима 
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много оних који су у овакве приче вјеровали. Дру-
ги су се мирили са судбином, јер у таквим при-
ликама нијесу имали другог избора да би сачува-
ли себе и своје породице. Таквих је био приличан 
број и они су били спремни да тајно пружа ју по-
моћ партизанима и њиховим породицама. 

Марта 1942. формирана је у Шекулару чета 
„сталних четника"4) од око 60 до 70 војника под 
командом Сима Делетића. Ова чета ушла је у са-
став „сталних Четничких јединица", које су на 
фронту под командом Павла водиле борбе с пар-
тизанима. Већи број их је био у такозваној „опе-
ративној војски четничкој". Они су ж и в ј е л и у сво-
јим кућама, а у акције су одлазили по потреби и 
ван Шекулара. Коришћени су за ноћне патроле, 
засједе, страж« и слично. Чета „сталних четника" 
била је састављена од људства оданог четништву: 
бивших жандарма, подофицира и финанса. Они су 
у четницима остали до кра ја рата. Само се њих 15 
благовремено повукло с пута издаје и сарадње са 
окупатором, прешло на страну НОП-а и добровољ-
но ступили у јединице НОВ. 

У вријеме Четврте офанзиве, четничка команда 
завршила је масовну мобилизацију и упутила „об-
везнике" у борбе у Восни. Већина овог људства 
није жељела Да се бори на страни четника, и ако 
се позиву морала одазвати. Неки су избјегавали 
борбе, склањали се, повлачили приликом партизан-
ских напада. За четнике то су били слаби борци, 
„паничари". Они су више штетили но што су ко-
ристили четницима. Касније су одустали од овак-
вих мобилизација. 

Четници нијесу имали подршку старијих Шеку-
лараца бар не оних преко 50 година. Напротив, у 
великој већини ти су људи симпатисали партизане 
и пружали помоћ илегалцима кад код су то могли. 
Умели су да се и отворено подсмевају четницима 

4 ) „ С т а л н и ч е т н и ц и " с у б и л и м о б и л н и , п р и м а л и с у п л а -
т е и у в и ј е к с п р е м н и д а и з в р ш е з а д а т а к . У с т а л н е ч е т -
н и к е - ј у р и ш л и ј е п р и м а н и с у п р о в ј е р е н и љ у д и , о д а н и ч е т -
н и ч к о м п о к р е т у . 
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за њихову сарадњу са Италијанима, корећи их при 
том да се „добро боре са италијанске макароне". 

У току прољећа 1942. године четници су у Ше-
кулару потпуно учврстили своју власт. Четничка 
команда, с Новицом Поповићем на челу, организо-
вала је и спроводила своје акције тако да је оне-
могућен било какав рад за НОП. Страже, патроле, 
засједе нарочито ноћу, честа претраживања терена, 
имали су за циљ да онемогуће сваки приступ иле-
галаца и герилаца на терен Шекулара. Присталице 
НОП-а и њихове породице биле су под сталном 
контролом. Малтретирања, пријетње и застраши-
вања били су свакодневна појава. Створена је 
општа психоза страха и несигурности. Вршена су 
привремена хапшења и саслушања. Четничка про-
паганда је све упорније тврдила да су партизани 
уништени, и да их у мањим групама има по Босни, 
али да ће и тамо убрзо бити ликвидирани. Дио 
народа као да су били убиједили у истинитост сво-
јих прича. Међутим, упорним радом илегалне орга-
низације, који се све више осјећао у масама, с 
једне стране и свједочења оних што су као моби-
лисани били упућени на фронт према Босни, де-
мантовали су ову четничку пропаганду. Причало се 
напротив о великом броју и снази партизанских 
јединица у Босни. Један од шекуларских четника 
био је у једној борби заробљен па је пуштен да 
оде кући. Његова прича о томе како су са њим 
поступали, демантовала је и четничку пропаганду 
о тобожњим звјерствима партизана. Четничка ко-
манда осјећала се све несигурније, па је почела да 
предузима драстичне акције против шекуларских 
партизана. Тако су у марту 1943. године ухапсили 
Новака Радевића, као и Николу Кукаља и одвели 
их у Колашин. Касније су их четници предали 
Италијанима, који су их упутили у логоре у Ита-
лију. Вељка Делетића су 1. маја 1943. године такође 
одвели за Колашин, одакле су га Нијемци отјерали 
у заробљеништво у Њемачку. Но ове и овакве 
акције нијесу им много помогле. Порази четничке 
војске и у априлу 1943. на Неретви и Калиновику, 
и формирање Васојевичког партизанског батаљона, 
довели су четничку организацију у Шекулару го-



тово до распада. Већина је ;бјежала с фронта, 
остављала оружје и прихватала се домаћих посло-
ва. Четничка команда била је немоћна да изврши 
било какву нову мобилизацију и окупи четнике. У 
том периоду око Новице Поповића и Леша Дашића 
остало је свега тридесетак четника, који су им 
служили за лично обезбјеђење и за формално 
одржавање четничке власти у Шекулару. Они се 
нијесу одрекли борбе против партизана, али нијесу 
били у стању ни да предузму икакву конкретну 
акцију. Трећег августа 1943. злогласни Лукачевић 
дошао је у Шекулар са својом пратњом од око сто 
четника да ут јерује страх. Као повод за ову рог-
љашку акцију у Шекулару навео је то што је пар-
тизански батаљон претходног дана на територији 
Шекулара ликвидирао групу Албанских официра, 
која је сарађивала с четничким штабом. Војо Лу-
качевић је претходног дана присилно мобилисао 
сељаке који су радили на ливадама, да лешеве 
Албанаца пренесу у село Улицу. Том приликом 
Васа Кукаља, ко ји је одбио да преноси мртве, 
испребијали су, а кад им се он истргао и почео да 
бјежи, ранили га у руку. За следећи дан Лукаче-
вић је заказао збор Шекуларцима у селу Улице. 
Ту је требало да се изврши батињање партизан-
ских сарадника, према списку који је саставила 
четничка команда. Лукачевићеви рогљаши тукли 
су Арса и Вељка Кукаља и Драгињу Баљевић, а 
кад је дошао ред на Јану Болевић, стару жену, на-
стало је објашњавање, па је утврђено да ни један 
од стварних партизанских сарадника није дошао 
на збор. Акција батињања је обустављена, али су 
запаљене куће: В у к а ј л а Кукаља, Милије Дашића, 
Анђе Љубић, Раде Матовић, Пера Јашовића, Мило-
вана Делетића и штале Јеремије Пантовића и Ра -
дисава Радевића. Сутрадан (4. августа 1943) Лука-
чевић је с војском пошао у друге општине да 
к а ж њ а в а партизанске сараднике. На путу за Ровца 
срели су Милића Бабића, за кога се знало да је 
партизански симпатизер, везали га и тукли. Ова 
четничка акција батињања и паљевине постигла је 
супротан ефекат од оног који су четници жељели. 

Октобра 1943. четници су извршили још једну 
велику издају, која је овога пута на ј теже погодила 
сам Шекулар. Колона њемачких јединица кретала 
се из правца Пећи према Подгорици са намјером 
да запосједне бивше италијанске гарнизоне. 

Колона је наступала преко Чакора, низ долину 
Лима. Њ о ј је било врло важно да осигура свој 
десни бок па је зато та ј задатак искористила анга-
ж у ј у ћ и балисте са Косова и околине Пећи. Балисти 
поучени искуством из устанка 1941. године, бојали 
су се јачег отпора Шекулараца. Нијсмци су Новицу 
Поповића, преко својих команданата из околине 
Плава, с којима је он цијело вријеме рата одржа-
вао везе, позвала у штаб на Чакору. Тамо је склоп-
љен споразум између Новице и балиста, према ко-
јем је Новица био обавезан да балистима обезбиједи 
слободан пролаз низ Шекулар, а они ће њему и 
његовим људима омогућити слободан пролаз преко 
њихове територије када партизанске снаге, које су 
већ биле у околини Берана, дођу у Шекулар. На 
несрећу Шекулараца Новица и Александар Дашић 
су свој дио обавеза извршили. Разаслали су своје 
људе по цијелом Шекулару, са обавјештењем да је 
постигнут споразум да Нијемци и Балисти прођу 
кроз Шекулар, да се нико не усуди да отвара 
ватру на њих, јер ће у противном бити све уни-
штено и да нико не мора да бјежи. Пресрели су 
збјег који се кретао низ Ри јеку и враћа јући народ 
кућама, говорили да једино одрасли мушкарци 
треба да се склоне у шуме, остали да остану код 
кућа. У оваквој ситуацији сваки организовани 
отпор био је немогућан. Старији људи су с невје-
рицом гледали на све то, али једино што су могли 
да предузму било је да савјетују народу да се 
склони испред војске и покуша да сачува нешто 
од јсвоје покретне имовине. 

Двадесет трећег октобра 1943. године балисти су 
преко Јаворка и Мокре упали у Шекулар и за не-
колико сати запалили све куће у девет шекулар-
ских села. На звјерски начин убили су 27 старијих 
људи и жена, које су пронашли у склоништима. 
Запаљене еу 232 куће, више стотина штала и лет-
њих штала. У катунима је опљачкано више од 12 
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хиљада ситне и преко хиљаду грла крупне стоке, 
као и готово сва љетина, која је већ била прикуп-
љена (жито, кукуруз, сјеме и друго, изузев кром-
пира). 

Ова четничка и Новичина издаја довела је Ше-
куларце у на ј тежу ситуацију до постанка Шеку-
лара, јер су на прагу зиме остали без крова над 
главом, без стоке и без хране. Од ње су имали 
користи само балисти, а Новица је са својом гру-
пом побјегао испред заслужене казне и више се 
никад није вратио у Шекулар.5) 

Кад су наишле јединице НОВ из Босне, четници 
су побјегли у окупаторске блокове. Већина Шеку-
лараца дочекала је долазак партизанске војске и 
успостављање народне власти у мјесту. Народна 
власт у Шекулару није кажњавала људе зато што 
су учествовали у четничким формацијама. Да би се 
то што јасније ставило до знања, не само ријечима 
већ и дјелом, дотадашњи предсједник општине из 
вријемена четничке владавине, Бранко Божовић, 
постављен је за предсједника Општинског народно-
ослободилачког одбора, иако се знало да је био 
против партизана. Није вршена ни присилна моби-
лизација за партизанске јединице. То је одмах 
почело да да је позитивне резултате. Број оних 
који су још били епремни да се боре за четничку 
ствар, убрзо је сведен на двадесетак (искључујући 
оне који су остали у окупаторским блоковима). 

Априла 1944. дошло је до новог продора њемач-
ких јединица у Андријевачки срез. С Нијемцима 
су опет дошли и четници. У Шекулар се вратила 
група шекуларских четника (која се у јесен 1943. 
године повукла пред нашим јединицама). 

Кра јем априла четничка војска око Берана била 
је до ногу потучена. Њ е н и остаци су се повукли у 
планине у правцу Ругове и Пећи. Тих дана је по-
гинуо Васо Радевић. Он је с четом наступао из 
правца Шекулара према Калудри. Зна јући да се на 
положајима испред њега налазе шекуларски чет-
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ници, устао ]е из заклона и у најплеменитијој на-
мјери, да би спасао што више Шекулараца од 
крвопролића, позивао их да се слободно врате 
кућама, да им се ништа неће догодити, да. им он то 
гарантује у име партизанске команде. Док је своју 
поруку понављао по други пут, злочиначка рука 
повукла је обарач и он је пао мртав. Сјутрадан, у 
шуми између Шекулара и доње Рженице, ухваћена 
су четири Шекуларца. Војни суд, мислећи да се 
ради о неким изразитим четницима (мада тројица 
од њих до тада нијесу били активни) а под утис-
ком Васове погибије и борби које су се свуда около 
водиле, осудио их је на смрт стријељањем, а казна 
је одмах извршена. Неколико дана касније четници 
су из засједе убили Вука јла Кукаља. Сви ови до-
гађаји погодовали су четничкој пропаганди, која 
је и прије тога уносила панику, тврдећи да парти-
зани овога пута неће никоме опростити ко се није 
повлачио с њима и ко је остао да сачека четнике. 
Тако еу четници, приликом повлачења испред наше 
војске, повели са собом према Рашкој већи број 
Шекулараца. Мањи број, њих десетак, склонио се 
у шуме, а послије три-четири дана вратило кућама. 
Они су се убрзо уверили, да су четничке приче 
како ће партизани вршити одмазду, биле нетачне. 

У току љета 1944. године четници су још два 
пута долазили у Шекулар. Оба !пута на по неко-
лико дана у вријеме проласка њемачких дивизија. 
Други пут крајем августа вратио се у Шекулар и 
четнички збјег и ту је остао. Нијесу људи више 
насједали четничкој пропаганди. Но треба рећи да 
се у току прољећа и љета 1944. године, број чет-
ника који су се борили у четничким јединицама, 
повећао са око 30, из јесени 1943. на око 120, од 
којих је већи број погинуо у борбама у току 1944. 
и 1945. године, а мањи број пребјегао преко гра-
нице. Са жаљењем треба напоменути и то да је у 
овој последњој групи било и мирних шекуларских 
сељака, који раније нијесу припадали активним 
четницима. 

Ако дио ове хронике баца неповољно свјетло на 
Шекуларце и њихово учешће на страни неприја-
теља НОБ, та ј утисак ће опасти ако се сагледа 
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допринос Шекулара НОП-у. Видеће се да је Шеку-
лар дао много више учесника НОР-у, свјесно опре-
дељених бораца, не еамо против окупатора, већ и 
за бољу сутрашњицу. Број таквих је растао из го-
дине у годину, нарочито међу омладином, која је 
увијек била основна снага сваког напретка. 

ОМЛАДИНА СНАГА ШЕКУЛАРА 
У прољеће 1941. године, послије капитулације 

бивше Југославије, у Шекулару се био окупио при-
личан број омладине, која је била спремна да при-
хвати борбу против окупатора, и то како оне из 
гимназије, тако и са села. Јуна мјесеца 1941. Пар-
тијска ћелија одлучила је да се на терену Ш е к у -
лара формирају два скојевска актива. Први актив, 
за села Мезгале, Ћетковиће и Улицу, у саставу 

Војо Кастратовић, (члан КПЈ) као секретар, и чла-
нови: Млађо. Новак, Стефан и Свето Радевић, Саво 
Пантовић, Вељко и Димитрије Делетић, Јагош Б а -
бић, Милош Љубић и Чедо Дашић. Други актив, 
за сва остала села, у саставу: Милун Лабудовић, 
(члан КПЈ), као секретар и Милун Рмуш, Вешо 
Матовић, Душанка Поповић, Драгутин Јашовић, 
Петар Павловић и Чедо Дашић. 

Ово су били први скојевски активи, формирани 
на терену Шекулара, иако је приличан број ђака 
— гимназијалаца из села био још у гимназијским 
организацијама примљен у СКОЈ. Рад ова два ско-
јевска актива био је нередован. Мало је било са-
станака, мало се говорило о СКОЈ-у као организа-
цији и мало чинило за његово омасовљење. Тако 
је било ји за вријеме илегалства када смо имали 



омладинаца који су извршавали задатке. Могли су 
бити примљени не само у СКОЈ него и у Партију. 
Међутим, до тога није долазило. Испољила се иста 
слабост, коју је имала и партијска ћелија. За њу 
смо рекли да за читаву годину дана није примљен 
ни један нови члан. То се исто догодило и са ско-
јевским активима. 

Тек почетком 1942. године примљени су у СКОЈ : 
Радоња Радовић, Гаврило Дашић, Драшко Дашић, 
Арсо Дашић, Свето Љубић и још неки, а пријем је 
вршио Милош Џудовић, док је радио као поли-
тички радник на терену Шекулара. 

Овакво стање занемаривања скојевске организа-
ције, нарочито њеног омасовљења, тра јало је кроз 
читав период 1942. и 1943. године, све до доласка 
Вука јла Кукаља на наш терен. Он је био искусан 
партијски радник, па је од самог почетка овом 
послу пришао озбиљно, јер је знао да је то од ве-
ликог знача ја за наш покрет и нашу борбу. Почет-
ком августа у планини између Шекулара и По-
лимља одржао је састанак са оним делом омладине 
Шекулара која је већ била опредељена за НОП, 
активно радила или сарађивала са Покретом, где 
је поред излагања о политичкој ситуацији и циље-

вима НОБ-а говорио о стварању омладинских орга-
низација и оживљавању скојевских актива. Тада 
је речено да сву ту омладину, која се кроз овај 
период доказала то јест да је привржена НОП-у, 
радила за НОП, треба примити у СКОЈ. Одлучено 
је да се формирају три актива по селима. 

У устанку је омладина учествовала прилично 
масовно, нарочито у борбама за ослобођење Андри-
јевице и Берана, док је на фронту на Мокри, за 
одбрану Шекулара било оних више који су отслу-
ж и л и војску и имали извјесна војничка знања и 
ратног искуства. 

Партизански вод био је углавном састављен од 
омладинаца. Од 25 оружаних припадника вода, 
свега њих пет је имало више од 25 година. У јесен 
1941. године, негдје у новембру, основана је у Ше-
кулару масовна омладинска организација која се 

у оно вријеме звала Црногорска народна омладина. 
Свето Радовић и Чедо Дашић, били су одређени за 
општинско руководство ЦНО. Милица Мушикић 
дала је подробна упутства за формирање организа-
ција по свим селима. Основани су сеоски одбори и 
одређени задаци организације. Сеоски одбори би-
рани су на омладинским конференцијама, и то за 
свако село посебно, а у одборе су бирани на јактив-
нији омладинци — скојевци. За помоћ при форми-
рању организација децембра 1941. године из Среза 
је стигао Милош Џудовић. Он се у Шекулару за -
држао двадесетак дана. На омладинска сијела-
-конференције, долазио је цио партизански вод, или 
један дио његовог људства, па су појединци гово-
рили о политичкој ситуацији, о потреби и значају 
борбе, о четницима и милицији као сарадницима и 
помагачима окупатора. Пјевале су се родољубиве 
пјесме, а све је то допринијело да се приличан број 
омладине опредијелио за НОП и укључио у рад, 
као: Душан и Љубо Пантовић, Данило и Величко 
Делетић, Мираш Даниловић, Мираш Бабић, Ми-
лијана Дашић, Јован и Рако Маслар, Стевка Раца 
и Драгомир Бракочевић, Станислава Балевић, Ду-
шан, Радослав, Раде и Драгомир Матовић, Госпава 
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Поповић, Миљан и Новица Томовић, Владо Јашо-
вић, Гаврило, Драгиша и Даница Булић, као и Р а -
домир и Драгољуб Рмуш. Сви ови омладинци и 
омладинке остали су везани за НОП и за вријеме 
илегалног рада, до јесени 1943. године. Већина од 
њих је октобра 1943. године, (по доласку наших 
јединица) ступила у редове НОВ. Мањи број је 
остао на терену и радио у скојевским активима. 

Када су четници преузели власт у Шекулару и 
наступио врло тежак период за присталице НОП-а, 
на ј тежа од свега била је неизвјесност због прекида 
везе са герилцима. Али, Бранко Дашић, по лега-
лизацији, успоставио је преко Петра Дедовића везу 
и примио је упутства за даљи рад у Шекулару. 
Затим за релативно кратко вријеме успостављена 
је и веза с великим бројем омладинаца из свих 
села Шекулара, посебно из села Јашовића, Ораха, 
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Маслара, Рмуша и Спалевића. Радило се на при-
купљању информација о кретању четника и оку-
патора, прикупљању хране, муниције и других 
потреба за илегалце, као и на окупљању необухва-
ћене омладине. Група из села Мезгале директно је 
успоставила везу с герилцима кра јем маја 1942. 
године, када су на терен Мезгале дошли Видоје 
Бракочевић и Радојица Шошкић. Од тада везе с 
герилцима биле су честе и редовне, па је рад за 
НОП оживео. 

Љето 1942. године је период када се појединач-
ним контактима и мањим задацима проверава ко-
лико је ко остао уз покрет и на кога се може ра-
чунати у даљем раду. Показало се да од омладине 
која је била обухваћена радом за НОП у току 1941. 
и 1942. год., и поред четничког притиска и пропа-
ганде, нико није прешао на њихову страну. Сви су 
били спремни да у новим условима раде за НОП. 
Као рример наводимо акцију за прикупљање 
оружја и муниције (чији недостатак је био врло 
акутан за герилце) када је Данило Делетић про-
нашао скривену пушку и дао је за герилце, Гос-
гсава Поповић је из четничког штаба свог рођана 
Новице Поповића уз помоћ Драгомира Матовића 
донијела цео сандук муниције. Млађо и Новак Ра -
девић и Милован Делетић у овом периоду били су 
толико активни у извршавању задатака које су 
добијали од герилаца да су сва тројица почетком 
октобра 1942. године кандидовани за чланове КПЈ. 

Почетком јесени 1942. године на терен Шекулара 
почели су да стижу и други илегалци и герилци. 
Видо Шошкић је боравио више дана, а у пролазу 
по дан-два задржавали су се Дабо Боришић и 
Тооко Пајковић и Мирко Арсенијевић. У Горњем 
делу Шекулара, Милош Џудовић, Мирко Крџић. 
Зоговић и други. Задаци око чувања, одржавања и 
праћења герилаца у чему су учествовали и омла-
динци извршавали су врло успјешно, о чему н а ј -
боље свједочи и то што ни један на терену Шеку-
лара није дошао у опасност. 

Ово су били врло одговорни задаци јер се ра-
дило о животима герилаца а сваки од нас излагао 
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је опасности, не само свој живот већ и живот ци-
јеле своје породице. 

Почетком децембра 1942. на терен Шекулара 
дошао је, по партијском задатку герилац Саво 
Митровић — Мали и ту остао готово два мјесеца. 
Створена илегална организација покривала је цио 
терен Шекулара и није било задатка који се није 
могао извршити. Партизанске вијести су лијепљене 
на вратима кућа најокорелијих четника. Четничке 
акције или покрети за нас нису били тајна. Дога-
ђало се да четничка команда ухапси неког омла-
динца, или више од њих, али на саслушањима чет-
ници од њих нијесу могли сазнати о нашем раду. 
Чак и најмлађи, Љубо Пантовић, (који је тада имао 
15 година) иако је био тужен и затваран у кући 
командира милиције Леша Дешића, није ништа 
одао. Хапшења су се завршавала тиме што су нас 
пуштали кућама уз тобожњу гаранцију појединих 
рођака. Рад омладине осјећао се све више и за 
НОП су се опредељивали нови омладинци и омла-
динке. 

Порази четничке војске у зиму и прољеће 1943. 
године потврђивали су тачност вијести да у Босни 
постоји слободна територија и велика партизанска 
војска. У то вријеме среска четничка команда 
ухапси одређени број партизана—активиста с те-
рена, што није мимоишло ни Шекулар. Половином 
марта 1943. године ухапшени су Новак Радевић и 
Никола Кукаљ и спроведени у четнички затвор у 
Колашин. Сутрадан по њиховом хапшењу Мило-
ван Делетић одлази у герилу. Неколико дана се 
задржава на терену Шекулара, затим прелази у 
Полимље, у групу код Вида Шошкића. Кра јем 
априла дата је директива за прелазак у герилу 
истакнутих активиста ради формирања батаљона. 
Тада одлазе Млађо Радевић, Димитрије Делетић, 
Бранко Дешић, Милош Љубић, Радосав и Раде Ма-
товић. Првог маја четници хапсе и спроводе у Ко-
лашин Вељка Делетића, а одмах послије тога у 
герилу одлази и Саво Пантовић. Јуна 1943, на те-
рен Шекулара долази из Босне Вукајло Кукаљ, 
који је као прездравели, тешки рањеник, упућен на 
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рад у свој родни кра ј . Он са својом групом, у ко-
јој је од Шекулараца био и Саво Пантовић, борави 
готово непрекидно на терену Шекулара. Повреме-
ним присуством партизанског батаљона, или шего-
вих дијелова у Шекулару, рао и сталним прису-
ством Вукајлове илегалне групе, створени су 
услови и могућност за још шири и активнији рад. 
Све већи број омладинаца и омладинки долази у 
директне контакте са борцима из батаљона и ге-
рилцима из Вукајлове групе и по шиховим зада-
цима раде за НОП. У прољеће и љето 1943. године 
за НОП се опредјељује нова група омладине: Ма-
рија Делетић, Маргита, Миличко, Милосав и Ми-
лена Радевић, Томо, Милисав и Новица Ђоровић, 
Драгић Алексић, Мирко, Светислав, Максим и 
Голуб Пантовић, Душан Даило, Миличко и Вељко 
Бабић, Милка, Милош, Даница и Милева Дашић, 
Крсто, Голуб и Божана Балевић, Драгутин, Дарин-
ка, Вукман, Новак и Љубомир Бракочевић, Драго-
љуб и Милосав Лабудовић, Бидосава Кукаљ, 
Милена Кешић, Благоје Болевић, Божидар, Мили-
сав, Славко, Иконија и Ратко Маслар, Вучко Ле-
кић, Милисав и Ристо Поповић, Чедо, Свето, Деса 
и Максим Матовић, Комљен Јашовић, Вешо и Ми-
руна Спалевић, Роса и Димитрије Булић, Вуко и 
Милош Рмуш. 

По доласку наших јединица на терен Шекулара, 
у јесен 1943. године, већина тих омладинаца и не-
колико омладинки ступили су у јединице НОВ. 
Дио омладинаца млађих по годинама остајао је у 
општинској стражи, која је такође била веома 
бројна формација при Општинском народноослобо-
дилачком одбору. 

У Четврту Црногорску пролетерску бригаду сту-
пили су омладинци: Алексић Драгић, Бабић Ми-
лош, Бабић О. Душан, Ђорђевић Милисав, Панто-
вић Голуб, Дашић Милијана, Кешић Милена, 
Маслар Божидар, Маслар Иконија, Маслар Рако, 
Лекић Милић, Балевић Голуб, Поповић Милисав, 
Матовић Максим, Рмуш Драгољуб (који је прет-
ходно био у Пратећој чети Штаба другог корпуса), 
Рмуш Милош (који је био у Комском одреду) и 
Ђоровић Томо. 

Они омладинци који су у прољеће 1943. године 
ступили у Васојевички партизански батаљон, с 
шим су ушли у састав Четврте црногорске бригаде 
октобра 1943. године. То су: Млађо Радевић, Бранко 
Дашић, Милош Љубић, Матовић Раде и Матовић 
Радослав. У Пету црногорску бригаду ступила је 
група омладинаца која је претходно била у Ком-
ском одреду: Пантовић Светислав, Пантовић Мак-
сим, Булић Гаврило, Дашић Драгољуб и Болевић 
Душан. У Шесту црногорску бригаду ступили су: 
Радевић Мило, Радевић Миличко, Радевић Радоша, 
Пантовић Душан, Делетић Димитрије, Бабић Јагош, 
Бабић Вујко, Гаврило Дашић, Чедо, Маслар Јован, 
Балевић Божана и Спалевић Гаврило. У Седмој 
црногорској омладинској бригади од шеног осни-
ваша су: Данило Делетић (који је пре односно ра-
није био у Комском одреду), Радевић Милосав (био 
је у једном батаљону комског одреда), Радевић 
Мара, Радевић Маргита, Пантовић Саво, Бабић 
Бељко, Бабић Душан, Дашић Васо, Маслар Воји-
слав, Маслар Славко, Балевић Крсто, Јашовић 
Драгутин, Јашовић Владо, Булић Даница, Булић 
Димитрије, Томовић Миљан, Бракочевић Новак, 
Бракочевић Љубомир, Матовић Душан, Кукаљ Ви-
досава, као и Рмуш Милун. 

У Комски одред ступили су: Јездимир Данило-
вић (али је он због болести враћен у Општинску 
стражу гдје је обављао курирску дужност), Дани-
ловић Мираш и Алексић Алекса (кој и су заједно 
с тим батаљоном Комског одреда ступили у Осму 
црногорску бригаду фебруара 1944. године), Панто-
вић Мирко (који је касније прешао у Батаљон 
К Н О Ј - а и Бракочевић Драгутин, Ра јко Поповић јо 
био у команди мјеста у Иванграду. Миличко Деле-
тић је из Комског одреда прешао у Пету црногор-
ску бригаду. У Општинској партизанској стражи, 
углавном као чланови скојевских актива и омла-
дински руководиоци, били су: Љубо Пантовић, 
Величко Делетић, Миличко Бабић, Милош Дашић, 
Арсо Дашић, Драгомир Бракочевић, Раца Брако-
чевић, Благоје Болевић, Драгомир Матовић, Но-
вица Томовић и Радомир Рмуш. 
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Послије паљевине 1944. године, са терена Шеку-
лара отишли су, јер нијесу имали гдје да се смје-
сте: Свето Љубић, и Драшко Дашић, са сестрама 
Даницом, Миком и Милевом. 

Кра јем октобра 1943. године формиран је у Ше-
кулару Општински комитет СКОЈ-а у саставу: 
Свето Радевић, секретар и Сава Пантовић и Ду-
шанка Поповић, чланови. Од скојеваца који нијесу 
пошли у јединице, формирани су по селима активи 
СКОЈ-а, у којима су: Љубо Пантовић, Величка и 
Марија Делетић, Милена Радевић, Миличко Бабић, 
Новица Ђоровић, Милош и Арса Дашић, Микосава 
Лабудовић, Драгомир, Вукман, Стевка и Даринка 
Бракочевић, Благоје Болевић, Ратко и Радован 
Маслар, Госпава и Ристо Поповић, Комљен Јашо-
вић, Драгомир, Света, Чедо и Деса Матовић, Радо-

мир Рмуш и Новица Томовић. Али, у активима су 
често вршене измене, због одласка омладинаца у 
партизанске јединице. Саво Пантовић отишао је у 
Седму бригаду, а на његово мјесто у Општински 
комитет примљен је Љубо Пантевић. Почетком 
фебруара 1944. године Свето Радевић је прешао на 
рад у Срески комитет СКОЈ-а, а касније као деле-
гат омладине Среза андријевичког на Други кон-
грес УСАОЈ-а у Дрвар. За секретара Општинског 
комитета привремено је постављен Ра јко Болевић, 
а од јуна 1944. године Драгољуб Рмуш. Он се вра-
тио из четврте бригаде и на тој дужности остао до 
кра ја рата. У овом периоду, од јесени 1943. године. 
организована је и масовна омладинска организа-
ција УСАОЈ. Створене су организације по свим 
селима са сеоским одборима и општински одбор 

Р А Д Е В И Ћ М А Р И Ј А , р а т н и и н в а л и д Б А Б И Ћ Д У Ш А Н , р а т н и в о ј н и и н в а л и д В О Љ Е В И Ћ К Р С Т О , р а т н и и н в а л и д 



УСАОЈ-а. Први председник Општинског обора 
УСАОЈ-а био је Саво Пантовић, као члан Општин-
ског комитета СКОЈ-а . 

Јесен 1943. и зима 1944. су период врло активног 
рада. Омасовљени су скојевски активи, примани 
су нови чланови. То јс било вријеме честих омла-
динских састанака и конференција, велике актив-
иости омладине на помоћи војсци и народу путем 
радних и других акција. Прољеће и љето 1944. го-
дине су јпериод честих неприј атељских офанзива и 
упада на територију Среза. Шекулар је у то ври-
јеме шест пута прелазио из руку наших бораца у 
руке непријатеља и обратно. Разумљиво је да је 
тада прекидан рад омладинских и скојевских акти-
ва. Сви скојевци и омладинци ступили би у бата-
љоне народне власти, теренски батаљон и учество-
вали у борбама. Поред теренских јединица борбе су 
водиле Друга пролетерска дивизија, Пета кра јишка 
дивизија и Трећа црногорска дивизија. И у то ври-
јеме велики број омладинаца одлази у попуну 
јединица. У Осму црногорску бригаду ступили су 
Букман Бракочевић, Милисав Пантовић, Булић 
Милић и Вучко Лекић. У јулу 1944. из Комског 
батаљона у Четврту црногорску бригаду ступили 
су: Чедо Матовић, Вешо Спалевић, Ра јко Ђоровић, 
Милош Дашић, Боро Давидовић, Ракета и Миомир 
Рмуш, Михаило и Драгић Спалевић. У Седму црно-
горску бригаду ступили су: Никола, Голуб, Ра јић и 
Лабуд Радевић, Новица и Димитрије Ђоровић, Војо 
Бавић, Мома Бракочевић, Милић Рмуш, Бранко 
Спалевић и Славко Лекић. Попунили су батаљон 
Комског одреда: Миличко Кењић, Арсеније Маслар 
(који је касније прешао у Бокељску бригаду), Ђоко 
Бабић (кој и је био у Посадној чети), Комнен Јашо-
вић, Вељко Рмуш, Ра јко Рмуш, Миладин Лекић и 
Радован Маслар. 

У Девету црногорску бригаду ступили су: Дра-
гољуб Лабудовић, Радивоје Шарић, Томо Томовић, 
Радоје Спалевић, Миро Спалевић, Радош Спалевић, 
Вуко Рмуш и Бранко Томовић. У Батаљон К Н О Ј - а : 
Ђорђије Бабић, Милосав Ђоровић, Богдан Балевић 
и Новица Томовић. У артиљеријску групу од мла-
дих ступили су Милка Дашић и Вељко Поповић. 

Од септембра 1944. године Шекулар је поново 
слободан. Није више било опасности од упада не-
пријатељских војски. Неколико група четничких 
одметника нијесу представљали никакву опасност. 
Рад омладинских организација је обновљен. Ско-
јевски активи су проширени новим члановима. 
Примљени су: Свето Делетић, Мага Портић, Владо 
Рмуш, Михаило Бабић, Радисав Ђоровић, Даница и 
Даринка Дашић, Стоја Бракочевић, Миличко К е -
њић и Иконија и Даринка Лекић, Роса Шарић, Ми-
лета Матовић, Радуша Јашовић, Радоња Спалевић, 
Милка Томовић, Даница Маслар, Милијана Рмуш 
и Мара Симоновић. Поред скојевских актива и ор-
ганизација УСАОЈ-а, створене су и радне омладин-
ске чете. Организују се омладинске радне акције 
за потребе војске, оправку путова и снабдевање 
болница, пренос рањеника, за изградњу попаљених 
кућа, помоћ породицама које нијесу имале радне 
снаге итд. Омладина масовно одлази на акције к а -
ко у Шекулару тако и по Срезу. Рад се одвија кроз 
такмичења. У вишемјесечном такмичењу омладине 
Андријевачког среза у част Другог конгреса омла-
дине Црне Горе, шекуларска омладинска организа-
ција проглашена је за најбољу у срезу, а њен ру-
ководилац Драгољуб Рмуш, добија на дар од Сре-
ског одбора УСАОЈ-а енглеску машинку. 

НАРОДНА ВЛАСТ 

О општинском одбору који је био формиран за 
вријеме Устанка 1941. године било 1је ријечи у по-
глављу о Устанку. У вријеме постојања партизан-
ског вода у Шекулару, ко ји је доста слободно д је -
ловао и војнички и политички (јесен 1941. до феб-
руара 1942. г.) није било ни покушаја стварања од-
бора народне партизанске власти. Тако је то оста-
ло и за вријеме илегалства све До љета 1943. г. и 
доласка Вука јла Кукаља на наш терен. Он је по-
ред рада на чвршћем повезивању и ширем акти-
вирању присталица НОП-а, и на придобијању но-
вих присталица и активиста и радио на окупљању 
и .стварању омладинских организација. Кра јем јула 
1943. г. формирао је илегални Општински НО Од-
бор. У овом послу имао велико искуство обзиром 
на свој боравак у Босни, гдје је партизанска власт 
имала једногодишње искуство. Окупио је старије 
људе присталице НОП-а: Булић Ђоко, Пера Јашо-
вића, Милуна Маслара, Милију Дашића, Милића 
Бабића, Јеремију Пантовића и Радисава Радевића 
а од млађих Ника Матовића и Влада Радевића. 
Састанцима одбора је присуствовао и Душан Де-
летић у чијо ј кући су састанци одржани. Овај од-
бор као и онај из 1941. године није стигао да раз-
вије неку ширу активност, јер је убрзо Италија ка -
питулирала и наш к р а ј ослобођен, па су на општин-
ској и сеоским конференцијама изабрани Општин-
ски НО Одбор и сеоски одбори у свим селима Ше-
кулара. У сеоске одборе по селима изабрани су: 
Пантовић Јеремија, Радевић Владо и Делетић Ми-
ладин за Мезгале; Бабић Милић, Бабић Миличко 
и Бабић Миладин за Ћетковиће; Душић Гавро, 
Рмуш Душан и Дашић Војин за Улицу; Лабудовић 
Милинко, Балевић Петар и Бракочевић Максим за 
Орах; Маслар Милун, Болевић Р а ј к о и Лекић Дам-
јан за Радмужевиће; Јашовић Перо, Матовић Ми-
раш и Божовић Костадин за Јашовиће; Рмуш Ра -
досав, Рмуш Милан и Рмуш Перко за Стране; Б у -
лић Ђоко, Болевић Радован и Спалевић Радован 
за Лазе и Спалевић Милун, Вуко и Радован за село 
Сјекирицу. Општински НО Одбор је имао два де-
ла. У ж и одбор сачињавали су: Вукајло Кукаљ, се-
кретар, Бранко Божовић, председник, Васо Раде-
вић, подпредседник и Голуб Бракочевић а за шири 
дио су бирани још по један представник из сваког 
села. 

Одбори су у овом саставу радили до прољећа 
1944. године, тј. до VI непријатељске офанзиве ка -
да су непријатељске снаге поново продрле на наш 
терен. Маја 1944. године извршена је реорганизаци-
ја одбора. Уместо сеоских одбора по свим селима 
формирана су три мјесна одбора сваки за терито-
рију од три села. Мјесни одбор за село Мезгале, 
Ћетковиће и Улицу сачињавали су: Пантовић Је -
ремија — предсједник, Радевић Владимир секретар 
и чланови Радевић Радисав, Бабић, Милић, Бабић 
Миличко, Ђоровић Благоје, Дашић Милија и Рмуш 
Душан. 

Мјесни одбор за села Орах, Јашовиче и Радму-
жевиће: Маслар Милун предсједник, Матовић Ми-
раш секретар и чланови: Јашовић Петар, Матовић 
Никадин, Лабудовић Милинко, Балевић Милорад, 
Бракочевић Вукајло, Болевић Ра јко и Кукаљ Арсо. 

Мјеени одбор Лаза, Страна и Сјекирице сачиња-
вали су: Булић Ђуро, предсједник, Рмуш Радомир 
секретар и чланови: Рмуш Радосав, Рмуш Милун-
-Ото, Булић Јован, Спалевић Данило, Спалевић Ву-
ко, Спалевић М. Радован и Спалевић Драгић. 



Извршена је погпуна реорганизација Општин-
ског Народноослободилачког одбора, јер су Вукајло 
Кукаљ и Васо Радевић у борбама погинули, а Бран-
ко Божовић прешао на страну четника. За пред-
с-једника општинског одбора изабран је Ђорђе 
Рмуш, за секретара је из IV бригаде враћен Ви-
доје Бракочевић и за чланове су изабрани: ВР а~ 
кочевић Голуб, Бабић Милић, Рмуш Милан, Јашо-
вић Перо, Болевиђ Рајко, Кукаљ Арсо и Дашић 
Гавро. Послије погибије Видоја Бракочевића, кра-
јем августа 1944. године, у септембру мјесецу за 
секретара је постављен Иван Васовић гдје је остао 
до 15. децембра 1944. године, а затим је дужност 
секретара општинског одбора преузео Бракочевић 
Голуб. Одбор је у овом саставу радио до ослобо-
ђења. 

магале покрет у на ј теже вријеме четничке влада-
вине, треба истаћи: Болевић Раку која је у проље-
ће 1944. године краће вријеме била и борац у ба-
таљону народних одборника, Балевић Драгу која је 
тучена од Лукачевићевих рогљаша, Бракочевић Да-
ницу, Матовић Милеву и Станку К у к а љ које су са 
нашим јединицама одступале од Пиве, Бракочевић 
Миросаву и Делетић Милицу које су од четника 
затваране у Краљски затвор (Милица са двогодиш-
њим сином Слободаном). 

Рањене жене 

Илинка, Божине Бабић, домаћица, рођена 1897. 
године, Јелица Лабудовић, домаћица, Дашић Мило-
ње Јелена, домаћица, Спалевић Маргита домаћица. 

Организација А Ф Ж 

Новембра мјесеца 1943. године формиран је 
Општински и сеоски одбор А Ф Ж . У општински од-
бор изабране су: Љубица Радевић, предсједник, а 
за чланове: Рада Матовић, Јелисава Бабић, Марија 
Радевић, Милева Матовић, Даница Бракочевић, Ан-
ђа Томовић, Велика Матовић, Јелена Дашић, као 
и Станка Љубић. Сеоски одбор за село Мезгале: 
Марија Радевић, Мирка Радевић и Негосава Љ у -
бић. 

За село Ћетковиће: Јелисавета Бабић, Драгуна 
Алексић и Рабија Пантовић. 

За село Улицу: Станка Љубић, Јелена и Станија 
Дашић. 

За село Орах: Милосава Балевић, Драгиња Б а -
левић и Драга Лабудовић. 

За село Јашовиће: Рада Матовић, Велика Ма-
товић и Роса Шарић. 

За село Радмужевиће: Станка Кукаљ, Радосава 
Маслар и Станка Лекић. 

За село Стране: Љубица Рмуш, Станица и Дивна 
Рмуш. 

За село Лазе: Анђа Томовић, Роса и Новка Б у -
лић. 

За село Сјекиру: Симона Спалетић, Достана и 
Мируна Спалевић. 

Ови одбори радили су у истом саставу до осло-
бођења. Они су политички дјеловали међу женама 
радили на прикупљању :одјеће, и другог материјала 
за наше борце. 

Допринос појединих жена НОБ-у у ранијем пе-
риоду био је велики. Од старијих жена нарочито 
су се истицале у свом раду за НОП: Јелена Дашић 
која је и рањавана, Риста Пантовић, Марија Ра -
девић, Јелисава Бабић и Рада Матовић, које су са 
кашом војском одступале до Пиве, Болевић Јана 
која је била на списку Лукачевићевих рогљаша, 
Матовић Неда, Томовић Анђа, Лепосава Николић и 
др. То су биле праве партизанске мајке чији је 
допринос био врло велики нарочито у време иле-
галства. 

Њихов допринос на јвише илуструје чињеница 
да су две од њих (Марија Радовић и Нада Матовић) 
иако неписмене још за вријеме рата биле прим-
љене у КПЈ. Од млађих жена које су активно по-

НОВАК Р. РАДЕВИЋ-ЈОВО, ђак беранске гим-
назије, рођен 1922. године у Шекулару. Члан 
СКОЈ-а од 1940. године. Учесник НОР-а од 1941. 
године. Учествовао у Устанку 1941. године. Ору-

жани припадник Шекуларског партизанског вода 
1941/42. године. Члан илегалне организације 
1942/1943. године, ухапшен од четника и предат 
Италијанима, који су га интернирали за Италију. 
У I Прекоморску бригаду ступио од њеног оснива-
ња. Расформирањем исте ради допуне Прве проле-
терске децембра 1943. године ступио у I пролетер-
ску бригаду. Погинуо 20. априла 1945. године код 
Плетернице (Славонија) као поручник-комесар III 
чете, I батаљона I пролетерске бригаде (Прештам-
пати чланак из књиге „Прва пролетерска од Бео-
града до Загреба"). 

МЛАЋО МАЈОВ РАДЕВИЋ, свршени матурант 
печке гимназије, рођен 1922. године у Шекулару. 
Члан СКОЈ-а од 1940. године. Учесник НОР-а од 
1941. године. Учествовао у устанку 1941. године. 
Оружани припадник Шекуларског партизанског 
вода 1941/42. године. Члан илегалне организације 
1942/43. годину. У Васојевички партизански бата-
ЛЈОН ступио од њеног оснивања крајем априла 1943. 

Р А Д Е В И Ћ 
Н О В А К 



године. У IV пролетерску бригаду ступио октобра РАДОЊА М. РАДЕВИЋ, рођен 1924. године у 
1943. године, када се Батаљон укључио у састав IV Шекулару. За НОП се опредијелио 1941. године. 

Р А Д Е В И Ћ . 
Р А Д О Њ А 

Р А Д Е В И Ћ 
М Л А Д Е Н — 
М Л А Ђ О 

пролетерске бригаде. Погинуо априла 1944. године 
као делегат вода, на Милића Брду у борби за ра-
њенике. 

ВАСО М. РАДЕВИЋ, учитељ, рођен 1907. године 
у Шекулару. За НОП се опредијелио 1941. године 
и учествовао у Устанку. Активни учесник НОР-а 
од љета 1943. године. Члан К П Ј од нозембра 1943. 
године. Био подпредсједник Општинског Народног 
одбора, и командант позадинског батаљона. Поги-

Члан СКОЈ од кра ја 1941. године. Припадник Ше-
куларског партизанског вода 1341/42. Члан илегал-
не организације 1942/43. године. У VI Црногорску 

бригаду ступио од њеног оснивања новембра 1943. 
године. Погинуо као делегат вода априла 1944. го-
дине код Ријеке Црнојевића. 

РАДЕВИЋ М. СТЕФАН, ђак Беранске гимнази-
је, рођен 1922. године, у Шекулару. Члан СКОЈ-а 
од 1941. године. Члан илегалне организације 1942/43. 
године. Погинуо од балиста октобра 1913. године у 
Шекулару. 

нуо као командир чете у Батаљону народне власти 
у VII неприј атељској офанзиви априла 1944. годи-
не у Калудри. 

РАЈКО М. РАДЕВИЋ, земљорадник, рођен 
1917. године у Шекулару. Учествовао у Устанку 
1941. године у борбама на Мокри. У IX Црногорску 

Р А Д Е В И Ћ В А С О 

Р А Д Е В И Ћ 
Р А Ј К О 



бригаду ступио септембра 1944. године. Погинуо 
марта 1945. године. У Источној Босни. 

ДЕЛЕТИЋ М. МИЛИЧКО, рођен 1925. године. 
Учесник НОР-а од октобра 1943. године, када је 
ступио у Комски одред—посадну чету Команде мје-

гаду ступио октобра 1943. године. Погинуо у љето 
1944. године на Копаонику. 

ПОРТИЋ Р. МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 
1915. године у Шекулару. Учествовао у Устанку 
1941. године у борбама на Мокри. У VII Црногор-

П Р О Т И Ђ . 
М И Л Е Н К О 

сху бригаду ступио октобра 1944. године. Погинуо 
марта 1945. године код Медвеђе у Босни. 

ЋОРОВИЋ М. ТОМО, рођен 1923. године. Сим-
патизер покрета од 1941. године. Активни учесник 
КОР-а од јула 1943. године. У IV Пролетерску бри-

Ђ О Р О В И Ћ 
Р А Ј К О 

БАБИЋ М. ВЕЉКО, рођен 1927. године. За НОП 
се опредијелио и радио од љета 1943. године. У VII 
Црногорску бригаду ступио од њеног оснивања, 
новембра 1943. године. Погинуо у прољеће 1945. го-
дине негдје у Босни (мјесто и датум непознати). 

БАБИЋ А. ДАНИЛО, рођен 1924. године. За 
НОП се опредијелио и активно радио од љета 1943. 
године. У VII Црногорску бригаду ступио од њеног 
оснивања новембра 1943. године. Погинуо децембра 
1944. године код Мојковца. 

Ђ О Р Ђ Е В И Ћ М . томо 

ЂОРОВИЋ В. РАЈКО, земљорадник, рођен 1919. 
године у Шекулару. У IV пролетерску бригаду 
ступио јуиа 1944. године. Погинуо као командир 
вода октобра 1944. године код Краљева. 

Д Е Л Е Т И Ћ миличко 

ста у Андријевици. Јуна 1944. године прекомандо-
ван у V пролетерску бригаду. Погинуо у јуришу 
на Буковој пољани новембра 1944. године. 



Љ У Б И Ћ . Ђ . 
М И Л О Ш 

Б А Б И Ћ Д А Н И Л О Д А Ш И Ћ 
Г А В Р И Л О 

ЉУБИЋ Ђ. МИЛОШ, матурант пешке гимназије, 
рођен 1919. године у Шекулару. Члан СКОЈ-а од 
1939. године. Учесник НОР-а од 1941. године. Уче-
ствовао у Устанку 1941. године. Оружани припад-
ник Шекуларског партизанског вода 1941/42. годи-
не. Члан илегалне организације 1942/43. године. У 

Б А Л Е В И Ћ . 
М И Л А Н 

БАЛЕВИЋ Р. МИЛАН, земљорадник, рођен 1914. 
године у Шекулару. Учествовао у Устанку 1941. го-
дине. Био припадник Шекуларског партизанског 
вода 1941/42. године. За вријеме илегалства пома-

оснивања, новембра 1943. године. Погинуо јула 
1944. године на Медуну код Титограда као санитет-
ски референт батаљона. 

Васојевички партизански батаљон ступио од њего-
вог оснивања априла 1943. године а у IV пролетер-
ску бригаду од октобра 1943. године када се бата-
љон укључио у састав ове бригаде. Погинуо у Пет-
њици код Иванграда -крајем 1943. године. 

ДАШИЋ А. ГАВРИЛО, ђак беранске гимназије, 
рођен 1926. године у Шекулару. За НОП се опреде-
лио од 1941. године. Члан СКОЈ-а од кра ј а 1941. го-
дине. Припадао илегалној организацији 1942/43. го-
дине. У VI Црногорску бригаду ступио од њеног 

гао покрет. У VI Црногорску бригаду ступио од ње-
ног оснивања, новембра 1943. године. Погинуо апри-
ла 1944. године као командир вода, код Спужа. 

ЛАБУДОВИЋ А. МИЛУН, матурант пешке гим-
назије, рођен 1920. године. Члан К П Ј од 1941. го-
дине. Учествовао у припремама и у Устанку 1941. 
године. Припадник Шекуларског партизанског во-
да 1941. године. Почетком новембра 1941. године ту-



М А Т О В И Ћ 
Д У Ш А Н 

вембра 1943. године. Погинуо априла 1944. године 
у Бучу код Иванграда. 

М А Т О В И Х . Р А Д Е 

чен од припадника тзв. Талијанске милиције, по-
слије чега је био неспособан за било какав рад и 
умро је почетком 1943. године од последица бати-
њања. 

МАТОВИЋ М. РАДЕ, рођен 1924. године у Ше-
кулару. За НОП се опредијелио од 1941. године. 
Члан СКОЈ-а и организовани учесник НОР-а од 
1942. године. У Васојевички партизански батаљон 

ступио од његовог оснивања, крајем априла 1943. 
године а у IV пролетерску бригаду од октобра 1943. 
године када се батаљон укључио у састав те бри-
гаде. Погинуо као комесар вода у јесен 1944. годи-
не код Краљева. 

МАТОВИЋ М. РАДОСАВ, рођен 1926. године у 
Шекулару. За НОП се опредијелио од 1941. године. 
Члан СКОЈ-а и организовани учесник НОР-а од 
1942. године. У Васојевачки партизански батаљон 
ступио од његовог оснивања, априла 1943. године, 
а у IV пролетерску бригаду од октобра 1943. го-
дине, када се Батаљон укључио у састав ове Бри-

Л А В У Д О В И Ћ 
М И Л У Н 

БРАКОЧЕВИЋ В. ЉУБОМИР, рођен 1924. годи-
не у Шекулару. За НОП се определио љета 1943. 
године. У VII омладинску бригаду ступио од њеног 

Б Р А К О Ч Е В И Ћ 
Љ У Б О М И Р 

оснивања новембра 1943. године. Погинуо крајем 
октобра 1944. године у Шекулару при уклањању 
неексплодираних авионских бомби. 

МАТОВИЋ И. ДУШАН, земљорадник, рођен 
1919. године у Шекулару. За НОП се опредијелио 
од 1941. године. Организовано радио од 1942. годи-
не на сретању, чувању и држању герилаца. У VII 
Црногорску бригаду ступио од њеног оснивања, но-



М А Т О В И Ћ 
Р А Д О С А В 

М А Т О В И Ћ 
С Т О Ј А Н 

гаде. Погинуо као делегат вода у јесен 1944. године 
код Краљева. 

МАТОВИЋ М. ВЕЛИМИР, земљорадник—шум-
ски радник, рођен 1919. године у Шекулару. Члан 
СКОЈ-а и учесник НОР-а од 1941. године. Учество-
вао у Устанку 1941. године. Оружани припадник 
Шекуларског партизанског вода 1941/42. године. 

М А Т О В И Ћ М . 
В Е Л И М И Р 

МАТОВИЋ У. МИЛИЈА, земљорадник, рођен 
1908. године у Шекулару. Учествовао у Устанку 
1941. године. У Црногорску бригаду ступио марта 

М А Т О В И Ћ 
М И Л И Ј А 

Љета 1942. године илегално прешао Пећ јер није 
хтјео да се преда четницима. Погинуо у Пећи но-
вембра 1942. године, као илегалац. 

МАТОВИЋ У. СТОЈАН, земљорадник, рођен 
1904. године у Шекулару. Учествовао у Устанку 
1941. године у борбама на Мокри. У IX Црногорску 
бригаду ступио октобра 1944. године а погинуо де-
пембра исте године у Матешевцу код Колашина. 

1944. године а погинуо крајем исте године код При-
јепоља. 

КУКАЉ И. НИКОЛА, земљорадник—радник, 
рођен 1914. године у Шекулару. За напредни пок-
рет се опредијелио још прије рата па је члан К П Ј 
од 1940. године. Учествује у припремама и у Устан-
ку 1941. године. Оружани припадник Шекуларског 
партизанског вода 1941/42. године. Члан илегалне 
организације 1942/43. године. Марта 1943. године 
ухапшен од четника, предат Италијанима, који су 
га интернирали у Италију. У I Прекоморску брига-
ду ступио од њеног оснивања. Расформирањем исте 
ради допуне I пролетерске бригаде децембра 1943. 



К У К А Љ Н И К О Л А К У К А Љ В И Д О С А В А Л Е К И Ћ В У Ч К О 

године, стунио у I пролетерску бригаду. Погинуо 
јуна 1944. године у долини Неретве. 

К У К А Љ М. ВИДОСАВА, рођена 1925. године у 
Шекулару. За НОП се опредијелила и активно ради-
ла од љета 1943. године. У VII Црногорску бригаду 
ступила од њеног оснивања, новенбра 1943. године. 
Погинула јуна мјесеца 1944. године код Бијелог 
Поља. 

Л Е К И Ћ II. ВУЧКО, рођен 1926. године у Шеку-
лару. За НОП се опредијелио и радио од љета 1943. 
године. У VIII Црногорску бригаду ступио од ње-
ног оснивања, фебруара 1944. године. Погинуо кра -
јем 1944. године код Мојковца. 

Л Е К И Ћ Ђ. МИЛАДИН, рођен 1926. године у Ше-
куларцу. За НОП се опредијелио и радио од јесени 

1943. године у омладинској организацији. У Комски 
одред Теренски батаљон ступио јула 1944. године. 
Погинуо августа 1944. године у Шекулару у борба-
ма испод Планинице. 

МАСЛАР Р. ВУКАЈЛО, земљорадник, рођен 
1909. године у Шекулару. Учествовао у Устанку 
1941. године. У IX Црногорску бригаду ступио ок-
тобра 1944. годкне а погинуо кра јем исте године 
код Титограда. 

БОЛЕВИЋ Р. ДУШАН, рођен 1924. године у Ше-
кулару. Партизански симпатизер а за НОП радио 
од љета 1943. године. У V Црногорску бригаду сту-
пио октобра 1943. године. Погинуо као командир 
вода априла 1944. године на Јадовнику код Прије-
поља. 

Л Е К И Ћ М И Л А Д И Н М А С Л А Р В У К А Ј Л О Б А Л Е В И Ћ Д У Ш А Н 



Т О М О В И Ћ П . Б Р А К О Ч Е В И Ћ С П А Л Е В И Ћ М И Х А И Л О С П А Л Е В И Ћ Р А Д И В О Ј Е 

РМУШ Ј. МИРАШ, земљорадник, рођен 1906. 
године у Шекулару. Учествовао у устанку 1941. 
године. када је и погинуо као борац Шекуларског 
батаљона у јуришу ца кулу на Мокри. 

РМУШ Р. МИЛУН, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Шекулару. Члан СКОЈ-а од 1941. године. 
Припадник Шекуларског партизанског вода 1941/42. 
године. У VII Црногорску бригаду ступио до њеног 
оснивања новембра 1943. године. Погинуо на Тара-
шу код Даниловграда, априла 1944. године као де-
легат вода. (Прештампати чланак из „Слободе"). 

РМУШ Д. МИЛАН, земљорадник, рођен 1911. 
године. Учествовао у Устанку 1941. године у бор-
бама на Мокри. Учесник НОР-а од кра ја 1943. го-
дине—одборник. Погинуо у борбама у Шекулару 
приликом упада непријатељске војске августа 1944. 
године. 

Р М У Ш М И Л А Н 

ТОМОВИЋ П. БРАНКО, рођен 1926. године у 
Шекулару. У IX Црногорску бригаду ступио окто-
бра 1944. године. Погинуо ма ја 1945. године код 
Карловца. 

СПАЛЕВИЋ М. МИХАИЛО, рођен 1923. године 
у Шекулару. У Теренски батаљон ступио јуна 
1944. године, одакле је послије неколико недеља 
ступио у IV пролетерску бригаду. Погинуо окто-
бра мјесеца 1944. године у Србији. 

СПАЛЕВИЋ Р. РАДИВОЈЕ, земљорадник, ро-
ђен 1912. године у Шекулару. Учествовао у Устанку 
1942. године. У VII Црногорску бригаду ступио ј у -
на 1944. године, Погинуо априла 1945. године код 
Босанског Новог, као командир вода. 

Р М У Ш М И Р А Ш 



Р М У Ш В У К М А Н Л Е К И Ћ Н . В У Ч Е Љ А 

РМУШ И. ВУКМАН, земљорадник, рођен 1914, 
године у Шекулару. У VII Црногорску бригаду сту-
пио маја 1944. године. Погинуо у Босни, прољећа 
1945. године. 

Л Е К И Ћ Н. ВУЧЕЉА, земљорадник, рођен 1920. 
године у Шекулару. Прије рата живио у Шаљино-
вици. Члан СКОЈ-а од прије рата а члан К П Ј од 
1942. године. Радио на терену а од 1944. године у 
Ибарском одреду. Погинуо марта 1945. године на 
Дреници као командир чете. 

РМУШ МИЛЕТА, земљорадник, рођен 1911. у 
Шекулару. Прије рата живео у околини Пећи, где 
је припадао напредном покрету. За време рата био 
члан К П Ј и илегални радник у Пећи. Погинуо на 
Штедиму кра јем 1942. године. 

С П А Л Е В И Ћ Г А В Р И Л О , 
п о г и н у о 1944 

Л Е К И Ћ Н. СТАНИСЛАВА, рођена 1926. године, 
у Шекулару. Ж и в ј е л а у Шаљиновици-Исток. За 
НОП се опредијелила од почетка. Члан СКОЈ од 
1943. године. У Ибарском партизанском одреду од 
1944. године. Погинула на Дреници, марта 1945. го-
дине као делегат вода. 

Л Е К И Ћ Ј. СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1920. 
године у Шекулару. Живио у селу Метохији. Био 
присталица НОП-а. Члан СКОЈ-а од 1943. године 
и погинуо у селу Груја, Малесија — НР Албанија. 

БАЛЕВИЋ Л. РУЖИЦА, рођена 1928. године, у 
Шекулару. Ж и в ј е л а у Ступу код Пећи. Члан 
СКОЈ-а од 1944. године, када је и ступила у НОВ. 
Погинула је марта 1945. године на Дреници. 

Л Е К И Ћ . М . 
Д И М И Т Р И Ј Е , 
п о г и н у о 1944 

Л Е К И Ћ Н . 
С Т А Н И С Л А В А 



Ђ О Р Ђ Е В И Ћ В . Р А Ј К О Б А В И Ћ А . П Е Р О А Н Т О С П А Л Е В И Ћ 

ДАШИЋ В. РАЈКО, рођен 1922. године у Шеку-
лару. Ж и в и о у Росуљама код Пећи. Члан СКОЈ-а 
од 1942. године. У НОВ ступио 1944. године. Поги-
нуо на Дреници марта 1945. године. 

ДАШИЋ Ј. ДЕСАНКА, рођена 1927. године у 
Шекулару. Ж и в ј е л а у Брестовику код Пећи. У I 
Косовску бригаду ступила 1944. године. Погинула 
марта 1945. године на Дреници. 

БАБИЋ А. ПЕРО, рођен 1924. године у Шекула-
ру. Живио у Вреоцу код Пећи. Члан СКОЈ-а од 
1943. године. У IV Косовску бригаду ступио 1944. 
године ,а исте године погинуо код Швањског моста 
код Ђаковице. 

СПАЛЕВИЋ М. МИЛАН, студент, рођен 1920 
године. Члан СКОЈ-а од 1942. године. У НОВ је 
ступио 1944. године. Погинуо 1945. године на Срем-
ском фронту. 

СПАЛЕВИЋ С. АНТО, рођен 1923. године. Уче-
сник НОР-а од 1941. године. Погинуо као коман-
дант батаљона у Другој Косовској бригади 1944. 
године код Прешева. 

СПАЛЕВИЋ С. ВУКОТА, рођен 1919. године. 
Учесник НОР-а од 1942. године. Погинуо као ко-
мандир чете у II косовској бригади 1944. године 
код Прешева. 

Као борци II косовске бригаде погинули су: Ива-
новић Радоје, Ивановић Радован, Томовић Радисав, 
и Микарић Величко. 

Као борци III косовске бригаде погинули су: Б а -
левић Раденко, Балевић Милун, и Балевић Јелена. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

Радевић В. Миљан, Радевић В. Милован, Ра -
девић Н. Гавро, Радевић М. Стојан, Радевић С. 
Мијаило, Божина С. Радевић, Бабић, С. Љубомир, 
Бабић П. Алекса, Ђоровић И. Лакић, Дашић Арсе-
није, Рмуш М. Новак, Пантовић Д. Божо, Бабић 
М. Илија, Бабић П. Милош, Балевић Р. Никодин, 
Булић М. Иконија, Маслар А. Михаило, Лекић Р. 
Стефан, Спалевић Р. Анђа, Спалевић В. Драгоје, 
Спалевић М. Радош, Спалевић Р. Стана, Поповић 
М. Влајко, Болевић И. Радосав, К у к а љ С. Павле, 
Рмуш В. Радош, Спалевић Ј. Бацо, Пантовић Ре-
ља, Делетић Арсе Радоња, Лекић П. Јеремија, Ма-
товић С. Лабуда, Матовић Н. Рада, Раичевић И. 
Бранка, Матовић С. Драгиња, Матовић М. Арсо, 
Јашовић У. Стана, Матовић Ф. Славка, Ва јмеш М. 
Реко, Раичевић Илије Драгица, Матовић Ш. Дани-
ца, Лакић Н. Видра, Спалевић М. Милић, Ђоровић 
Гавро, Милосава Р. Балевић, Матовић Пољка, Дра-
гица Марковић, Лекић Б. Ђорђије, Рмуш М. Дра-
гиша, Рмуш Л. Вуле, Дашић Ј. Бранко, Дашић П. 
Вуксан, Дашић Ј. Здравко, Живковић М. Миљан, 
Живковић М. Митар, Дашић Ј. Милић, Рмуш Ми-
лорад, Поповић С. Андрија, Поповић А. Владета, 
Спалевић Р. Анђа, Спалевић В. Драгоје, Спалевић 
М. Радош, Спалевић Р. Стана, Спалевић Данило, 
Спалевић Р. Данило. С П А Л Е В И Ћ . 

В У К О Т А 



ОФИЦИРИ 

Делетић Р. Милован, мајор, Радевић М. Мило 
капетан, Радевић М. Васо, командир чете, потинуо 
маја 1944. године, Радевић Р. Новак, комесар чете, 
погинуо априла 1945. године, Радевић М. Млађо, 
делегат вода, погинуо априла 1944. године, Радевић 
М. Радоња, делегат вода, погинуо априла 1944. го-
дине, Радевић М, Јања, поручник, Делетић М. Ди-
митрије, мајор, Делетић Д. Крсто, командир вода, 
Алексић Д. Алекса, мајор, Алексић Д. Драгић, ка-
петан, Бабић Б. Јагош, капетан, Бабић Б. Мираш, 
поручник, Пантовић Б. Светислав, мајор, Пантовић 
С. Мирко, поручник, Пантовић Ј. Голуб, поручник, 
Пантовић Р. Максим, мајор, Ђоровић М. Рајко, ко-
мандир вода, погинуо октобра 1944. године, Љубић 
Ђ. Војислав, поручник, Љубић Ђ. Душан, капетан, 
Дашић М. Бранко, мајор, Дашић М. Чедомир, пот-
пуковник, Дашић М. Милијана, капетан, Дашић М. 
Владимир, капетан, Дашић А. Гаврило, сан. рефе-

потпуковник, Лекић Н. Рајко, капетан, Лекић Т. 
Вељко, мајор, Лекић Н. Вучеља, командир чете, 
погинуо 1945. године, Лекић Н. Станислава, делегат 
вода, погинула марта 1945. године, Маслар С. Ми-
хајло, капетан, Маслар М. Владо, командир вода, 
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тембра 1944. године, Матовић М. Раде, командир 
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Бранко, поручник, Матовић П. Чедо, поручник, Ј а -
шовић П. Драгутин, потпуковник, Јашовић П. Вла-
до, капетан, Јашовић Р. Раде, капетан, Рмуш А. 
Вуко, потпоручник, Рмуш Р. Милун, делегат вода, 
погинуо априла 1944. године, Булић Б. Гаврило, 
капетан, Булић Ђ. Димитрије, мајор, Томовић М. 
Милан, потпуковник, Спалевић М. Радош, капетан, 
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гита, Радевић Д. Миличко, Радевић Д. Лабуд, Деле-
тић М. Димитрије, Делетић Т. Вељко, Делетић М. 
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Р. Вуксан, поручник, Балевић Р. Милан, командир 
вода, погинуо 1944. године, Балевић А. Станоје, ка-
нетан, Балевић Ђ. Лазар, поручник, Бракочевић М. 
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Бошка Дашића, Вукашина Дашића, Јока Дашића, 
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Илије Кењића, Вукосава Кењића, Радомира Ке -
њића, Радула Кењића, Ивана Кукаља, Милана Ку-
каља, Веља Кукаља, Павла Кукаља, Арса Кукаља, 
Баса Кукаља, Радивоја Кукаља, Митана Болевића, 
Радосава Болевића, Јована Маслара, Радославе 
Маслар, Вука јла Маслара, Мија јла Маслара, Ми-
лана Маслара, Новака Маслара, Вуке Лекића, Мате 
Лекића, Мирка Лекића, Милића Лекића, Радославе 
Лекић, Михаила Лекића, Јеврема Лекића, Маре 
Лекић, Радоша Лекића, Јована Лекића, Стефана 
Лекића, Томице Лекића, Мике Лекића, Раденка 
Лекића, Рака Лекића, Влада Лекића, Новке Лекић, 
Милене Лекић, Марте Лекић, Милуна Лекића и 
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Село Јашовићи 

Јашовић Пера, Шарић Драгише, Божовић Јова, 
Божовић Нова, Божовић Јанка, Божовић Љубице, 
Божовић Влада, Ивановић Војина, Ивановић Вуја -
дина, Божовић Радуна, Лабудовић Милинка, Лабу-
довић Лабуда, Лабудовић Јанка, Живковић Живка , 
Поповић Панта, Поповић Авра, Поповић Рада, По-
повић Милорада, Поповић Богдана, Божовић Ми-
лице, Божовић Радована, Божовић Ђура, Божовић 
Костадина, Божовић Миљана, Јашовић Стане, Ј а -
шовић Зарије, Јашовић Јера, Матовић Милосава, 
Матовић Вукосава, Матовић Јовице, Матовић Ми-
раша, Матовић Маге, Матовић Стојана, Матовић 
Филипа, Матовић Драгомира, Матовић Никодина, 
Матовић Рада, Матовић Јовице, Шарић Зарије, 
Шарић Нова и Лабудовић Милића. 

Село Спалевићи 

Спалевић Лака, Спалевић Милосава, Спалевић 
Радована, Спалевић Милорада, Спалевић Петра, 
Спалевић Радосава, Спалевић Ђ. Милисава, Спале-
вић Јанка, Спалевић Милана, Спалевић Вукосава, 
Спалевић Љубомира, Спалевић Тома, Спалевић 
Јована, Спалевић Јелице, Спалевић Јанићија , Спа-
левић С. Милована, Спалевић Милуна, Спалевић 
Миливоја, Спалевић Миленка, Спалевић Ратка, 
Спалевић Данила, Спалевић Стане, Спалевић Васа, 
Спалевић Војина, Спалевић Луке, Спалевић Јанка, 
Спалевић Тодора, Спалевић Милуна, Спалевић Ву-
косава, Спалевић Милисава, Спалевић Радована, 
Томовић Милића, Томовић Миливоја, Томовић Ми-
ладина, Томовић Миличка, Томовић Милована, То-
мовић Секула, Томовић Петра, Томовић Јована, 
Томовић Стефана, Томовић Марије, Болевић Радо-
вана, Булић Новице, ,Булић Новака, Булић Ђока, 
Булић Јована, Булић Вукадина, Булић Вукмана, 
Булић Костадина, Булић Божа, Булић Радована, 
Булић Милије, Булић Голуба и Булић Сима. 

Село Балевиће 

Балевић Ника, Балевић Милосаве, Балевић 
Миличка и Балевић Рада. 

Село Орах 

Бракочевић Голуба, Бракочевић Вукосава, Вра-
кочевић Вукоте, Бракочевић Вукајла , Бракочевић 
Авра, Бракочевић Вуксана, Бракочевић Паја , Б р а -
кочевић Мике, Бракочевић Илије, Бракочевић Ву-
кића, Живковић Богдана и Живковић Лекса. 

Село Рмуше 

Рмуш Арсе, Рмуш Милосава, Рмуш Љубомира, 
Рмуш Реље, Рмуш Перка, Рмуш Боја, Рмуш Ота, 
Рмуш Тодора, Рмуш Вељка, Рмуш Петра, Рмуш 
Миличка, Рмуш Милана, Рмуш Микаша, Рмуш Ра -
досава, Рмуш Радоша, Рмуш Јоса, Рмуш Миљана. 
Запаљене су куће и Вука јла Кукаља, Рада Мато-
вића, Делетић Милована, Пантовић Јеремије и 
Радевић Радисава. 

Попаљене куће Шекулараца у Пећи је било 61. 
(шездесетједна) и то: Маслар Вучете, Маслар Вук-
сана, Маслар Лабуда, Маслар Радомира, Маслар 
Милоша, Кукаља Мира, Лекића Јована, Лекића 
Ивана, Лекића Милосава, Лекића Јола, Лекића 
Мијајла , Лекића Радуна, Лекића Гавра, Кењића 
Божине, К е њ и ћ а Јагоша, Кењића Која, Рмуша Ми-
ладина, Рмуша Нова, Рмуша Лазара, Рмуш Николе, 
Рмуш Милије, Рмуш Павла, Рмуш Радуна, Рмуш 
Миљана, Радевића Нова, Лекића Васа, Бабића 
Ђура, Бабића Зарије, Бабића Милије, Бабића Се-
кула, Бабића Зека, Кукаља Милуна, Ђоровића 
Гавра, Ђоровића Јована, Ђоровића Милоње, Ђоро-
вића Мираша, Божовића Николе, Шарића Сава, 
Шарића Радоње, Шарића Зарије , Шарића Нова, 
Јашовића Јера, Матовића Милуна, Лекића Николе, 
Дашића Миленка, Дашића Милоша, Дашића Ву-
кајла , Дашића Радула, Дашића Ђока, Дашића 
Јанка, Дашића Милутина, Дашића Милосава, Да-
шића Мила, Дашића Милорада, Дашића Спасоја, 
Дашића Радоње, Бабића Вукића, Бабића Миљана, 
Кукаља Павла и Поповић Владете. 

Године 1944. по други пут су запаљена села: 
Спалевиће, Булиће, Рмуше и дио Јашевића. Б а л и -
сти су запалили 570 штала, 722 љетња стана (ко-
либе). Опљачкали 12.000 оваца, 357 крава, 843 вола 
и 173 коња. Уништено је 350 кошница пчела. Пре 
паљевине непријатељ је претходно пљачкао сву 
покретну имовину. 

Голуб Бракочевић написао је књигу о Шекулару 
а ова хроника уствари представља допуну те 
књиге. 

Податке за обраду ове хронике дали су: 

БРАНКО ДАШИЋ, 
ГОЛУБ БРАКОЧЕВИЋ, 
СВЕТО РАДЕВИЋ, 
ДУШАН ЉУБИЋ, 
ДРАГО КЕЊИЋ, 
ВУКМАН БРАКОЧЕВИЋ, 
ВУКО СПАЛЕВИЋ, 
ДРАГО ЛАБУДОВИЋ, 
ВУКМАН ЖИВКОВИЋ, 
МИЛОСАВ БАБИЋ, 
НОВИЦА ЋОРОВИЋ. 



враћен је у Шекулар ради етварања партијске 
организације у Шекулару. 

Капитулација бивше Југославије затекла га је 
у Шекулару. Активно ;је учествовао у припремама 
и у устанку 1941. године. По природи миран и на 
изглед повучен, стрпљиво, корак по корак, рекло 
би се без журбе, извршава све задатке и стиже 
свуда. У јесен 1941. године организује партијски 
вод у Шекулару, организује политички рад у ма-
сама, помаже у стварању омладинске организације, 
често путује на релацији Шекулар—Полимље али 
и не пропушта ниједну војничку акцију у којој је 
вод учествовао. У пролеће 1942. године остаје у 
герили и уз помоћ другова из Полимља ради на 
стварању илегалне организације у Шекулару. Исто-
времено је и курир и често путује из Комских гора, 
Зелетина и Сјекирице, гдје су биле базе андрије-
вичке гериле у Петњицу и Врбицу, гдје је било 
сједиште Беранске гериле — пут дуг и опасан а 
сваки пут све опаснији. Није било ниједног мјеста, 
ни базе, ни земунице гдје он није дошао, ни друга 
којег он није познавао а и њега су сви знали. Све 
је волео и сви су њега вољели. Са осмехом је дола-
зио и одлазио, са осмехом је дочекиван и испраћан. 
Храброст, стрпљивост и упорност правог комунисте 
помажу му у извршавању свих задатака а за њега 
није било ни малог ни неважног, ни великог и не 
извршеног задатка, јер су сви задаци били партиј-
ски задаци који се требају и морају извршити. Та-
кав је остао и по ступању у Васојевићки партизан-
ски батаљон, маја 1943. године и касније у IV 
Пролетерској, а такав се и вратио у Шекулар јуна 
1944. године. Послије погибије Вукајла Кукаља, 
преузео је његову дужност секретара Општинског 
НО одбора и секретара партијске организације. 
Такав је и погинуо почетком септембра 1944. године 
у Горњој Морачи. Пао је извршавајући партијски 
задатак. По одлуци Среског комитета враћао се са 
групом за рад на терену Шекулара. Група се про-
бијала преко терена који је врвио од непријатељ-
ске војске. Колона се злокобно прекинула. Непри-
јатељски метци су му поломили обе ноге а он није 
хтео ж и в у непријатељске канџе. Властита бомба 
га је разнијела. Остала је само истинита легенда о 
узорном човјеку, примјерном комунисти, свијетлом 
лику партизанског борца и револуционара. 

ВИДОЈЕ (БОЖИНЕ) БРАКОЧЕВИЋ, рођен је 
1919. године у Шекулару, у сиромашној сељачкој 
породици. Основну школу је завршио у Шекулару 
а затим га је његов старији брат Јоксим, који је 

Б Р А К О Ч Е В И Ћ 
В И Д О Ј Е 

био студент теологије, одвео за Београд и уписао 
у Војно-индустријску школу, где је завршио обу-
ћарски занат и запослио се у фабрици обуће 
„Бостон" у Београду. 

За напредни раднички покрет опредијелио се 
још док је био на изучавању заната, а као радник 
у фабрици приступио је покрету и активно радио 
у њему. Истовремено, преко свог брата је у вези са 
студентима из нашег краја , ко ји су такође радили 
за покрет. Својим радом и понашањем, јер је лично 
био миран и поштен, чистих карактерних особина, 
скренуо је на себе п а ж њ у фабричке партијске 
организације, па је 1939. године примљен за члана 
КПЈ . Кра јем исте године по партијском задатку 

ШЕКУЛАР У УСТАНКУ 1941 

Чим је пукла пушка на Црвеном Прлу од стране 
партизанског одреда из Трешњева 17. јула против 
окупатора, истог дана одржан је збор грађана Ше-
кулара на Јанковом Мосту. Збор је био масован, 
али је било и приговора од неких старијих људи 
да је са устанком преурањено. Изражавала се 
сумња у зрелост и могућност руковођења борбом од 
стране чланова К П Ј с обзиром на њихову младост 
и помањкање борбеног искуства. Ове примједбе ни-
јесу омеле окупљање Шекулараца. Најгрлатији у 
разбијању збора био је Батрић Божовић са једном 
групом те нијесу ни дошли на збор, изражава јући 
тиме незадовољство и неповјерење у руководство и 
организацију чланства партије у Шекулару. 

С обзиром на географски положај, борбене тра-
диције и искуство није био никакав проблем нао-
ружање, јер су људи послије минулих ратова 
имали доста кривеног оружја . До оружја и муни-

ције нарочито су дошли послије априлске капиту-
лације Југославије. На збору је формиран батаљон 
и изабран штаб батаљона. Штаб су сачињавали 
Александар Дашић, Богдан Поповић, Бранислав 
Дашић, Видоје и Голуб Бракочевић. Батаљон су 
сачињавале двије чете са по 120 бораца. Поред ба-
таљона формиране су и двије мање групе бораца 
са по 30—40 људи. Командири чета били су Алек-
сандар Дашић и Богдан Поповић. Једном групом 
бораца командовао је Милун Лабудовић а другом 
Никола Кукаљ и Војислав Кастратовић. По форми-
рању батаљона, на челу са штабом, батаљон је 
упућен да посједне положај на Мокру пошто су 
већ биле отпочеле борбе против окупатора. Прва 
група бораца са Милуном Лабудовићем пошла је 
преко Баља к Андријевици и учествовала у борби 
за ослобођење Андријевице. Друга на челу са Ку-
каљем и Кастратовићем пошла је у правцу Берана. 
Овој групи придружило се у току ноћи и сјутрадан 
још неколико бораца, тако да је у борбама за осло-



бођење Берана 17. и 18. јула учествовало близу 
100 бораца из Шекулара. 

Највеће борбе Шекуларци су водили на Мокри. 
Распоред је био такав да је прва чета посјела Ла-
тиковац, Јаворак и Кулу до Вукина становишта. 
Њу је сачињавало људство Мезгала, Улице, Ћетко-
вића, Маслара, Лекића и Рмуша. Друга чета по-
сјела је положај од Вукина становишта преко Ве-
лике куле до Брајенице. Ову чету сачињавало је 
људство Ораха, Јашовића и Спалевића. На лијевом 
крилу батаљона положај су држали Ровчани и 
Калудрани а на десном Величани и Полимљани, 
према Чакору. 

Непријатељ је наступао уз Ругову ка Мургашу, 
Јаворку и Чакору. Посебно је велике снаге скон-
пентрисао у правцу Чакора с обзиром на комуни-
кацију Пећ—Андријевица. На фронту према Шеку-
лару тј . према Мокри снаге су наступале од К у ћ и -
шта ка Лајковом брду. У овом правцу Италијани 
су упутили пук војске ојачан са артиљеријом. 
У претходници овога пука биле су бројне квис-
линшке снаге из Метохије и Ругове. У оно вријеме 
се вјеровало да је квислиншких снага било 1000 до 
1500. Непријатељске снаге располагале су са број-
ним аутоматским оружјем, бацачима и брдском 
артиљеријом. Борба са квислиншким снагама отпо-
чела је 19. јула. Оне су покушале да овладају по-
ложајима Шекуларског батаљона али им то није 
успјело. Са довлачењем појачања и подршком 
артиљерије непријатељске снаге су успјеле 21. јула 
да заузму положаје које су држали Ровчани и 
Калудрани. Напад је вршен и на прву чету Шеку-
ларског батаљона и то тако жестоко да су успјели 
да заузму Крстац а на десном и Велику кулу. Са 
извршеним противнападом успјели смо да повра-
тимо заузете положаје и протјерамо непријатеља. 
Том приликом погинула су три Шиптарска барјак-
тара. Непријатељ је извршио поново напад и за -

узео положај прве чете Јаворак. Кулу и врх Б а -
рица, дио Јаворка, Лумер и Суву главицу држала 
је прва чета. Углавном непријатељ је успео да 
овлада вјенцем планине Мокре. Због промијењене 
ситуације на Чакору, непријатељ је био принуђен 
да поново врши јуриш на наше положаје , али је 
одбијен уз велике губитке. Тада друга чета ступа 
у контранапад у правцу Велике куле, а у помоћ 
пристиже од Машничког катуна једна чета Треп-
чана, Трешњеваца и Ријечана. Ова чета је посједо-
вала један митраљез који је одиграо велику улогу у 
одбијању непријатеља. 

Посматрано са војничког аспекта однос снага 
иије наводио на помисао за постизање успјеха али 
је дошла до и з р а ж а ј а борбеност, морал и пожртво-
ваност нашег људства, тако да смо са далеко сла-
бијим снагама и оружјем успјели да повратимо 
Кулу и заузете кра јеве Мокре. У овим борбама од 
Шекулараца погинуо је Мираш Рмуш а рањени су 
Вукосав Кењић и Александар Лекић, док је од 
стране Калудрана погинуо Васо Ралевић а рањен 
Милован Ралевић. 

Нешто касније непријатељ успијева да овлада 
Чакором и преко Мургаша продире до села Тму-
шића. Непријатељске снаге продиру низ Лим и 6. 
августа заузимају Андријевицу, сјутрадан заузи-
мају Беране. Италијани повлаче своје снаге са 
Мокре испред наших положаја а остављају квис-
линшке јединице. Ми смо добили наређење од Сре-
ског партијског руководства да се повлачимо са 
положаја, престанемо са фронталном борбом, орга-
низујемо герилске одреде и дио људства старијег 
годишта вратимо кућама. Наше руководство је по-
ступило по овој директиви јер је ситуација у бе-
ранском и анријевачком срезу то диктирала. 

ГОЛУБ БРАКОЧЕВИЋ 

ИЛЕГАЛНИ НО ОДБОР У ШЕКУЛАРУ 

Почетком љета 1943. године дошао је из Босне 
на терен Шекулара Вукајло Кукаљ, једва опорав-
љени тешки рањеник, за илегалног политичког 
радника. Са својом групом од 2—3 илегалца из 
партизанског батаљона, углавном је боравио и радио 
на терену Шекулара. За кратко вријеме успоставио 
је везу са свима који су и до тада радили за НОП, 
затим са присталицама и симпатизерима које је 
требало придобити за организовани рад, па и са 
онима који су се колебали или били на супротној 
страни ако су постојали услови да се придобију за 
рад на страни НОП-а. Поред појединачних сусрета 
и састанака са мањим групама, које је одржавао 
илегално, ноћу, по селима, одржавао је у плани-
нама између Полимља и Шекулара два масовна 
састанка шекуларске омладине која је била на 
страни Покрета. Ови састанци су били основ за 
обнављање и стварање актива СКОЈ-а и организа-
ције УСАОЈ-а. 

Почетком августа приступио је формирању иле-
галног НО Одбора у Шекулару. Одлучио се за ста-

рије људе који су били провјерени присталице 
НОП-а, а настојао је да свако село буде заступ-
љено са по једним или два члана. Састанак је з а -
казан и одржан у кући Душана Делетића. Били су 
позвани: Ђоко Булић, Перо Јаповић, Нико Мато-
вић, Милун Маслар, Милија Дашић, Милић Бабић, 
Јеремија Пантовић и Радисав и Владо Радевић. 
Састанку је присуствовао и домаћин куће Душан 
Делетић. Пошто је говорио о политичкој ситуацији, 
о стању на фронтовима, о развоју НОБ и изгле-
дима брзе побједе, Вука јло је говорио и о задацима 
и раду одбора уопште, износећи примјере њиховог 
рада са ослобођене и неослобођене територије у 
Босни. На кра ју им је говорио о њиховим конкрет-
ним задацима. 

Овај Одбор је кратко постојао, јер је послије 
мјесец дана капитулирала Италија, а убрзо затим 
Су дошле партизанске јединице на терен, па су 
били путем избора на конференцијама изабрани 
одбори по свим селима и Општински НОО у Шеку-
лару. 

САВО ПАНТОВИЋ 



ЦРТИЦЕ ИЗ ШЕКУЛАРА 

Вест о устанку 1941. донео је у Шекулар Мило-
ван Делетић, који тада није био члан Партије. Он 
се случајно нашао у селу Трешшеву код Андрије-
вице и за устанак чуо од Цуња Вулевића, па још 
у поноћ дошао у Шекулар, пробудио Воја Кастра-
товића који је тада био члан Партије и Видоја 
Вракочевића, да са њима заједно објави устанак. 
Почело је пуцање из пушака и извикивање: „На 
оружје против окупатора." На овај поклич окупио 
се готово читав Шекулар на зборном мјесту код 
„Јанковог моста". Међу члановима Партије настало 
је договарање: посумњали су у провокацију пошто 
нијесу добили вјест о устанку преко партијске 
везе, већ од човјека који није члан партије. Одлу-
чено је да се вјест испита. Никола Кукаља упућује 
код Бранка Далетића у Грачаницу по обавјештења. 
Тако су устаници из Шекулара изгубили један дан 
и тек сутра пошли на Беране. Милован Делетић 
на кога је пала сумња да провоцира, с једном сво-
јом групом прикључио се требачким устаницима и 
продужио за Беране. 

# * * 

Одмах после доласка Италијана истакнутији 
устаници и чланови Партије морали су се добро 
чувати јер их је реакција проказивала. Но, срећа 
је била што Италијани нијесу смјели залазити 
дубоко по селима. Тако се у Шекулару почео одви-
јати рад партијске организације без бојазни од 
Италијана. Због неких слабости у устанку, одмах 
је дата директива да се формирају војне јединице 
гдје је год то могућно. Оне ће у прво вријеме ра-
дити илегално и вршити разне диверзије и сабо-

таже. Тад је у Шекулару формиран један парти-
зански вод чији је командир био Михајло Дашић, а 
политички руководилац Милован Делетић. 

У периоду одмах после устанка, упоредо са фор-
мирањем наших герилских јединица, у Шекулару је 
основана, и то прво тајно, Национална црногорска 
милиција на челу с Батрићем Божовићем. Он је 
с милицијом учествовао у хватању доктора К р ж и ћ а 
и мајора Јанковића, па је због тога једним прогла-
сом Среског комитета оглашен издајником. То, као 
и читав његов рад и повезивање са Италијанима, 
шпијунирање и непријатељско дјеловање, било је 
довољно за његово ликвидирање. У јесен исте го-
дине убили су га припадници НОП-а с терена Ше-
кулара. 

То је у овом кра ју била опомена издајницима 
да ће им народ судити за злодела. 

Овај догађај у народу је опјеван пјесмом: „Ој, 
Батрићу, ој, несоју, што издаде браћу своју, што 
издаде браћу своју, за конзерве и за проју, зато 
храбро руке наше у чело ти метак даше." 

Послије ликвидације Батрића Божовића Итали-
јани нијесу могли наћи замјену за команданта 
милиције, па се реакција потајно договорила да 
ипак протури некога од својих људи, али се нико 
није смио прихватити. Ипак су на јзад успели да 
поставе Александра Дашића-Леша, учитеља и 
резервног официра. Ово су успели на та ј начин 
што су с једном групом припадника НОП и чла-
нова Партије, не зна се тачно с којима, одржали 
та јни састанак на коме је Леша наводно обећао да 
ће штитити партизански покрет Шекулара, да ће 
давати оружје, а за узврат добио гаранцију да неће 
бити ликвидиран као његов претходник Батрић. 
Касније се Леша претворио у правог бандита, 
каквих је ријетко било у Црној Гори. 

МИЛОВАН ДЕЛЕТИЋ 

СЛОМЉЕН ЧЕТНИЧКИ БАРЈАК 
У ШЕКУЛАРУ 

То се збило око 20. јануара 1942. године. Шеку-
ларски партизански вод био је на окупу у бившој 
к а ф а н и у селу Улици. Дан прије тога у село је 
стигао и партизански вод из Грачанице, ко ји је 
предводио Радуле Јеврић, један од руководилаца 
покрета у Андријевачком срезу. Знали смо да ће 
тога дана у Шекулар стићи и Крсто Васовић са 
својим четницима из Трепче, да прими заклетву 
шекуларских четника и да образује Требачко-ше-
куларски четнички батаљон. 

На састанку два партизанска вода одлучено је 
да се спријечи ова четничка акција . За то је по-
слата једна патрола која је требало на вријеме 
обавјестити када наиђе Крста са својим четницима. 

У сусједном селу Ћетковићи за то вријеме вла-
дала је жалост у кући Дмитра Пантовића. Прет-

ходног дана, један од четничких силника, неки Чу-
кић из Доње Ржанице, убио је из обести на баран-
ској пијаци 17-годишњег Дмитровог сина, који је 
тамо продавао луч. Оба партизанска вода су крену-
ла Дмитровој кући. У колони један по један, са 
пушкама ка земљи и партизанским поздравом, ода-
ли су пошту несрећној жртви и изјавили саучешће 
породици. Сви су били дирнути овим призором. 

Убрзо се вратила патрола са вијешћу да наила-
зе четници. Појавила се и њихова колона са бар-
јаком, уз пјесму и пуцњаву. Партизани су трчећим 
кораком заузели положаје . 

Када је четничка колона стигла до центра села, 
водник Шекуларског вода изишао је пред њих и 
наредио барјактару да баци заставу, а четницима 
да се разиђу. Бар јактар је без ријечи сломио преко 
кољена барјак и бацио га у јарак, а четничка ко-
лона се растурила. 

РАДЕВИЋ С. 

ТРИ АКЦИЈЕ ШЕКУЛАРСКЕ ДЕСЕТИНЕ 
Мјесец је децембар 1941. године. Партизанска 

десетина са терена Шекулара добила је задатак од 
четног руководства да у заједници са дјеловима 
чете изведе рушење пута и поштанско-телеграф-
ских веза на терену Велика—Чакор. 

Са зборног мјеста на Улици десетина је кренула 
на извршавање задатка. Дан је био в'рло хладан, 
снијег нападао много, а в јетар је наносио сметове 
и преко једног метра. Десетина се кретала правцем 
Улица—Ријека—Костреш — Пишево — Грачаничко 
Брдо. 



Што се више залазило у планину, наноси су би-
вали већи, мраз оштрији. Кретање је било отежано, 
в јетар је завијавао пртину, па је долазило до че-
сте смјене челног, ради гажења снијега и правље-
ња пртине. Преко Крњаче и Пишева била је таква 
вијавица да је видљивост била ограничена на н а ј -
више 10 метара. 

Ипак десетина је на вријеме стигла на одређено 
мјесто. Смјестили,смо се у станове — летње колибе 
под брдом грачаничким. Ту смо се придружили 
дјеловима чете, одмарали се до мрака, а у том вре-
мену руководство је разрадило план акције. 

Послије одмора група је наставила пут. Крета-
ли смо се поврх села Машнице, подножјем плани-
не Сјекирице, затим се спустили у село Велику и 
попели се у подножје планине Чакор. Група је 
ступила у акцију на рушењу мостова на путу и 
рушењу телеграфских стубова. Иако су средства 
за рушење била недовољна, акција је ипак успје-
ла. Дио групе са терена Полимља пошао је пут се-
ла Горња Ржаница, а наша се десетина кретала уз 
Велику, у правцу планине Сјекирица. У селу, на-
кон преласка колског пута, имали смо одмор, па 
смо прешли планински предео и спустили се пут 
Шекулара. Када смо пролазили близу села Спале-
вићи у Шекулару, позади нас на приједолу се за -
чуло пуцање из аутоматског оружја . То је посада 
Италијана у Лијевој Ријеци (заселак села Велика) 
на неки начин била обавијештена о акцији па се 
дала у потјеру за нама. И док је из аутоматског 
оружја непријатељ пуцао, са чела колоне почела 
је пјесма, никла у тим данима: „Наполеон Бона-
парта пред московска паде врата, и сада ће, божја 
вјера, бит пред Москвом слом Хитлера". Знали смо 
да је у тим данима вођена крвава борба дубоко на 
територији Совјетског Савеза Црвене Армије са 
нацистичким армијама, али нијесмо знали да је тих 
дана почела велика протуофанзива Црвене Армије 
код Москве. 

* * * 

Послије рушења мостова и телеграфских лини-
ја на Чакору, десетина је у саставу Полимске чете 
учествовала у рушењу зграда на Трешњевику, кол-
ског пута и телеграфског саобраћаја. 

Временске непогоде су биле велике, мраз и сни-
јег. Са мјеста боравишта десетине, са Улице кре-
нули смо преко планине Костреш и Пишево за се-
ло Грачаницу. У Грачаницу смо стигли при кра ју 
дана, ту се мало одморили па онда прешли ријеку 
Лим, десном обалом ријеке спустили се поред села 
Улотине. У селу смо се смјестили у кући Љуба 
Шошкића, гдје смо се одморили, па пред зору са 
осталим дијеловима чете пошли на извршавање 
задатака преко планинског превоја зв. Превија и 
преко села Бојовића прешли у Коњухе. У Коњу-
сима је био смјештен штаб батаљона. Одморили смо 
се у кући Милића Кељановића. У Коњусима смо 
добили црвене петокраке направљене од чохе, ко-
је су нам омладинке пришиле на капе. То је био 
радостан тренутак који је остао и данас у сјећању. 
Сјутрадан смо у саставу осталих дјелова батаљона 
учествовали у акцији на Трешњевику, гдје је за-
паљена жандармеријска зграда која је коришћена 
за смјештај италијанске милиције. Порушени су 
телеграфски стубови, а пут је забарикадиран пору-
шеним дрвећем. Послије извршене акције преко 
Полимља смо се вратили у Шекулар, али овога 
пута са црвеним петокраким звијездама на к а -
пама. 

* * * 

У децембру 1941. године Италијани су извршили 
упад у села Луге и Улотину. Том приликом су 
успјели да ухвате Давида Шошкића и поведу са 
собом. Десетина је добила задатак да се што брже 
пребаци на терен села Грачаница, прикључи воду 
и остане у стању строге приправности, јер се оче-
кивао понован упад Италијана. Убрзаним ходом 
десетина је преко планине Пишево, по мразу и ве-
ликим наносима снијега, дошла у село Грачаницу, 
и смјестила се у кућу браће Кастратовића Гојка и 
Манојла. Манојло је био и водник вода. Ту смо 
остали један дан и двије ноћи, у стању строге при-
правности, а онда смо били размјештени по кућама 
у селу. Пошто није дошло до поновног напада Ита-
лијана на села Полимља, вратили смо се на терен 
Шекулара. 

ВЕЉКО ДЕЛЕТИЋ 

„НИЈЕСАМ ЗНАО ДА ВАС ТОЛИКО ИМА" 
Био је почетак новембра 1942. године. Четници 

у нашем селу имали су сву власт, а жив јели су у 
убеђењу да смо ми „бивши партизани" изгубили 
сваку наду и да смо се „смирили". Нијесу знали 
да смо ми још почетком љета успоставили везу са 
илегалцима (Видојем Бракочевићем, Видом и Р а -
дојицом Шошкићем) и да су они врло често не само 
долазили већ и по неколико дана боравили код 
нас. Нијесу знали да је створена илегална органи-
зација чија је активност била толиког обима да су 
три члана те организације (Милован Делетић и 
Млађо и Новак Радевић) већ у септембру били кан-
дидовани за чланство у КПЈ . 

Тог дана још прије подне осјетио сам извесну 
ужурбаност баш код њих тројице, јер су се живо 
договарали о нечем. Нешто касније Млађо ми је 
рекао да довече долази код нас један члан покра-
јинског комитета К П Ј и да мисли да је то Ђоко 
Пајковић. Незгода је била у томе што је то било 

вријеме „моба за жулидбу колом-боћа" па је за то 
вече била заказана моба у Доњем Селу, а ми смо се 
тамо морали појавити, да не бисмо изазвали сумњу. 
Договорено је да се састанак одржи у љетњем ста-
ну Милуна Делетића у брду изнад села Мезгала, 
да Милован и Новак, наоружани, пошто падне 
мрак, дочекају илегалце испод Баља и околним 
путевима, преко шума, доведу на заказано мјесто, 
да Саво Пантовић организује вечеру, а ми остали 
да одемо на „мобу" гдје ће нам Млађо саопштити 
када треба кренути на састанак. 

Све се одвијало по плану. Када смо стигли на 
заказано мјесто, три илегалца са Милованом, Нова-
ком и Савом били су у стану и завршавали вече-
ру док је Душан Пантовић стражарио изнад стана. 
Била је већ дубока ноћ и није постојала опасност 
од четника, па је и Душан, позван на састанак. 
Ђоко нам је одржао предавање о политичкој си-
туацији у свијету, о ситуацији на фронтовима и о 
стању у нашој земљи и развоју борбе и на кра ју о 



ситуацији у Црној Гори и о организацији илегал-
ног рада. 

Док је тра јало предавање, један од илегалаца 
(звали су га „доктор") био је скинуо кошуљу и су-
шио на преосталој ватри. Ђоко га је питао шта је 
он то радио и он је рекао да је сушио кошуљу да 
не би са влажном кошуљом изашао напоље на в ј е -
тар, јер је то опасно по здравље. На ово му је Ђоко 
у шали рекао: „Ако је нешто корисно, мораш и на-
ма савјетовати да то чинимо". 

Опраштајући се од нас рекао је да није знао 
да нас толико има и да му је драго што нас види у 
толиком броју. 

После овога Милован и Новак су илегалце от-
пратили у правцу Роваца, а ми смо се разишли 
кућама. 

Из књиге „ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА ОД БЕОГРА-
ДА ДО ЗАГРЕБА": Издање Пропагандног одсека 
Прве пролетерске 1945. г., Поглавље „Пали јунаци 
у задњем налету", страна 63. Књига се налази у 
Народној библиотеци СР Србије. 

НОВАК РАДЕВИЋ 

Село је мирно. Гробна тишина. Нечега достојан-
ственог има у њој, као да се њоме одаје пошта па-
лим друговима у крвавом боју, ту прије пар ми-
нута по пољанама и улицама једног малог хрват-
ског села. Ситна киша нечујно ромиња, колона бо-
раца Треће чете пролази као нека тужна поворка, 
у очима су сузе, уморна лица се грче, а све нас је 
обузела једна мисао: хоће ли комесар преживјети. 
Рекли су нам: тешко је р а њ е н . . . ми слутимо н а ј -
горе, само те слутње кријемо сваки за себе. 

У мислима нам пролазе као слике на филму 
с јећања на њега. Час га видимо у борби како на-
смијан и весао храбри нове другове: „Напред дру-
гови, свако зрно не убија", или га видимо како у 
некој ееоској колиби, уз чкиљаву светлост лампе, 
прича народу о љепшим и сретнијим данима који 
долазе, о оном лепшем сјутра које ће донијети на-
ша борба и наше жртве. 

Четири године мука и патњи, четири године бор-
би и п о н о с а . . . и пао је. Нема га више, сузе гуше, 
лица су очајна, тешко се са тим помирити, али 
судбина је неумитна. 

А тамо негде далеко у каменитој Црној Гори, 
тужна старица једна (бар тако је ја замишљам), 
ма јка чека сина свога. Мисли, доћи ће, али њега не-
ма. Мисли мајка доћи ће и он, као и други, пошао 
је да слободу донесе. Слобода је дошла, мора и он 
доћи. 

Вараш се старице јадна, вараш се мајко. Слобода 
не долази преко живих, слобода иде преко мртвих, 
преко лешева. Преко гробља иду пути величине. 
Преко борбе достиже се циљ. Њега више нећеш 
видјети, али ми другови Новакови смо твоја дјеца 
и ми ћемо мислити о теби. 

Из књиге Радомира Бурића „ПЛАМЕНО СРЦЕ 
СЛОБОДЕ" у поглављу „РАСТАНАК У ЈУРИШУ", 
на страни 354—355. 

Наређено је да се рањеници извуку из долине 
Ђетиње. Борци трећег батаљона подигоше носила и 
разговори рањеника се утишаше. 

За то време горе на брду умиру пролетери без 
јаука. Млађо Радевић, делегат вода обилази борце 
и храбри их. У обиласку изненадно пред њим се 
појави немачки официр. Истовремено пуцњи. Не-
мачки официр је погођен. Да ли је Млађо то видио 
остало је тајна. Шест куршума пробило је његово 
тело. Крв је шикљала на све стране. Саво Лабовић 
га је прихватио и изнео са положаја . На рукама 
другова Млађово срце је престало да куца. Његове 
бледе згрчене руке у којима више није било ни 
капи крви, престале су да испаљују рафале и да 
бацају бомбе. Био је примеран борац, комуниста и 
руководилац. Више се бринуо о другима него о се-
би. Био је увек међу својим борцима, учио их, по-
магао им, неписменима показивао слова. За њега 
ни један посао није био тежак. А сада Млађа више 
нема. 

Уз грмљавину граната и топова другови су ко-
пали раку. Ту смо га сахранили. Али никада неће-
мо заборавити последње речи: „Само преко нас 
мртвих непријатељ може проћи до рањеника". 

Док су другови покривали његово тело земљом, 
Саво Лабовић је на парчету папира писао: „Овде 
почива делегат вода Млађо Радевић, студент из 
Шекулара, комуниста". Затим је замолио мештани-
на који је помагао око сахране да ову цедуљу са-
чува и преда људима из Шекулара који буду тра-
ж и л и Млађов гроб. 

Мештанин узе цедуљицу, скиде ша јкачу и стави 
је иза руба, обећавши да ће је сачувати. 

РАДЕВИЋ С. 

ПРЕЖИВЕО САМ СТРЕЉАЊЕ 
У ЈАЈИНЦИМА 

Воз је ушао у београдску станицу. Народа је 
било много, а и радозналих да виде затворенике — 
ко су, одакле су, зашто одговарају. Само то је било 
тешко. Немци наоружани до зуба окружавали су 
нас са машинским пушкама на готовс. Ми смо би-
ли послушни. Нешто нагонски, а нешто из страха, 
ради масе која нас је гледала. Сврстали су нас у 
војнички строј и наредили да се кренемо пероном. 
Маса није хтела да нам направи пролаз, већ се 
комешала и чекала да се приближимо не би ли се 
ипак нешто сазнало од нас. Немци су то осетили 

и почели да пуцају у ваздух. За трен ока народа је 
нестало са станице. 

Стигли смо до аутомобила без прозора, који су 
и на први поглед били страшни. Чекале су нас две 
„марице", једна за нишку, а једна за крушевачку 
групу. Нишка група била је мања, па су Немци 
одвојили четворицу из наше, међу којима сам био 
и ја и стрпали нас у нишку „марицу". То ме је 
ожалостило, јер нисам желео да се одвајам од сво-
јих. Донекле сам схватио да Немцима није било то-
лико стало да утврђују тежину кривице ухапше-
них, већ само да буде што више људи у затвору, 
односно да што више побију. 

Приликом проласка кроз Веоград сви су се скла-
њали „марици". Нас неколицина је на седиштима 



пратилаца у узаном делу иза возачке кабине, а 
остали су у главном делу „марице" потпуно затво-
реном, без прозора. Изашли смо пред једном вели-
ком зградом, за коју сам наслућивао да је Бањички 
логор. Дочекали су нас домаћини, Вуковић и зло-
гласни Немац Кригер. Вујковић је био леп човек, 
елегантно одевен, а Кригер је напротив био мали 
дегенерик у униформи. Да би отклонио п а ж њ у од 
својих природник цедостатака, трудио се да буде 
строг, прек и суров. Потцењивао је управника В у ј -
ковића, тако да смо одмах схватили да је та ј мали 
човек бог за ову злогласну кућу. 

И поред мог објашњења да неприпадам Нишкој 
групи, упао сам у њихов списак. Када сам то по-
новио, Кригер је побеснео и онако раз јарен псовао 
ме дуго на мађарском језику. Тад сам схватио да 
није прави Немац. Не зна јући и не схватајући ње -
гова права и праксу, био сам упоран, тврдећи да 
ја нисам крив за ту њихову грешку. Он ме је мрко 
погледао. Предосећао сам да ће пукнути шамар, али 
нисам марио. Када сам касније то причао старим 
затвореницима, нису могли веровати да је могло 
тако бити, да ме није на лицу места убио. И сам 
сам се доцније уверио да су пуки случај и неко 
Кригерово посебно расположење спречили да пре-
чисти самном. 

Мало доцније стигла је и друга „марица" у ко-
јој је била крушевачка група, којој сам и ја при-
падао. Погледао сам их и приметио да су се једва 
кретали. Помислио сам да су их премлатили. Сви 
су се као на команду раскопчали и брисали велике 
грашке зноја с лица. Није ми било јасно шта се 
догодило. Из радозналости, мало по мало, примицао 
сам се к њима и упитао шта се десило. Немац који 
је затварао „марицу", објаснили су ми, затурио је 
кључ, или кваку, па је подуже трајало док су отво-
рили врата „марице" и затвореницима је нестало 
ваздуха. Попадали су као снопље по поду и једва 
су се освестили на свежем ваздуху. Значи, већ у 
првим тренуцима срећа је била на мојој страни — 
бар сам се мирно довезао. 

После узимања генералија, одузели су нам све 
ствари: ножеве, наливпера, сатове и друго. Потом 
су нас одвели у собу број 88. Била је празна, веома 
чиста и светла. Наступио је месец октобар. Време 
је било лепо и топло као у августу. Но уколико је 
било лепше време, утолико је било теже подноси-
ти затворенички режим. Дани су тешко пролазили, 
као да су били године. Преко пута наше собе била 
је еоба затвореница. Звали смо их кроз прорез бра-
ве да бисмо дознали неку новост. Кад смо једну 
упитали како је, и када смо јо ј рекли да нам је 
тешко иако смо ту тек три дана, одговорила нам је 
да је тешко првих шест месеци, а после се човек 
привикне. То нам је још теже пало на срце, јер ми 
смо гајили наду да ћемо пре изићи. У соби је пре-
краћивано време на све могућне начине. Било је 
разних струка, па се сваки трудио да буде што 
занимљивији, износећи забавне појединости из сво-
га рада и искуства. Просветни радници су причали 
приповетке, шале и друго. Правници су на јчешће 
говорили о криминалу. К а ф е џ и ј е о масним јелима, 
гурманлуку и додавали по коју масну причу. Стра-
ха није било много. Ретко смо виђали Немце. Кроз 
мале рупе замазаних прозора гледали смо главни 
улаз у затвор и народ који тражи и пита за своје и 
предаје пакете, као и храну за затворенике. Неки 
су направили повеће „прозорче" на обојеном стак-
лу да би могли боље и више да виде. То је Вујко-

вић приметио из свога стана, који је гледао ка ли-
цу наше собе. Као по договору, и стражар с куле 
је окренуо митраљез ка нашем прозору. Видећи то 
и суседни стражари су учинили исто, иако нису 
знали о чему се ради. Убрзо се Вујковић нашао у 
нашој соби. Лепо одевен, намрштен, почео је да 
сикће: „Ви сте кривци и нисте овамо дошли на 
масне колаче. Ви не схватате тежину греха које но-
сите и уместо да се ка јете и поправљате, ви поку-
шавате да испољите своје мисли неким глупим по-
ступцима". 

Не ваљда због тога, него по раније утврђеном 
плану спровели су нас у подрум, у собу број 13. 
Још уз пут осетили смо оштрину, грубост и окрут-
ност. Опомињали су нас да не гледамо у страну, 
да ни реч ни с неким не проговоримо. 

Наша сеоба у подрум обављена је увече. Доле 
смо угледали двоструку стражу, немачку и неди-
ћевску, као и по којег љотићевца. Видели смо дру-
ги свет, измучен, изнурен, скрхан, без икакве наде 
за спасење. Све је то изгледало тужно, немо и ме-
ланхолично. Једва који зрачак светлости допирао 
је кроз мале подрумске прозоре. То је била сабирна 
соба, предворје одаје број 17 — собе смрти. Била 
је тако пуна да ноћу нисмо имали места за спа-
вање. 

Из ове собе није се ишло на стрељање. Нису 
нас ноћу узнемиравали, осим кад би неку групу 
затвореника довели из унутрашњости. Групе које 
би непосредно дошле у ову собу из унутрашњости 
биле су тежи кривци. Измучени и премлаћени, ни-
су били узбуђени, као да су знали да морају проћи 
тим путем. Ми, смо напротив, били веома радозна-
ли. Обасипали смо их разним питањима, а нисмо 
били свесни да тиме и себе и њих излажемо ве-
ликој опасности: нисмо знали да је међу нама било 
шпијуна. Приметили смо доцније да они који су 
се слободно изражавали нису дуго остајали у соби. 
Тобоже мењали су собу. 

К а д је упала група из Краљева, обасули смо их 
опет питањима. Већина је ћутала, осим Велимира 
Лопичића, који је отворено рекао: „Немцима не 
иде добро на фронту, па су љути и побише све. 
С Бањице нико ж и в не излази. Узалуд су сва на-
дања за спас." Тек нам је тада било јасно у каквој 
се ситуацији налазимо. Као да смо покисли. Граје 
је нестало. Завладала је гробна. тишина. Људи су 
погнули главе. То туговање трајало је неколико 
дана. 

Моја група доби премештај, прекоманду у собу 
број 17, собу смрти. Нису нас изненадили. Очеки-
вали смо то одавно. Без страха и протеста прођосмо 
кроз ходник и уђосмо у седамнаестицу. Соба је гле-
дала у двориште, била је светла и изгледала је 
чистија, но само на изглед. Пуна је била ваши, 
иако смо се требили свакога дана после ручка. 
Толико се та гамад множила и брзо расла као да 
је била нарочитог соја. К а д бисмо поседали поред 
зида угледали бисмо по коју крупну ваш како се 
креће по патосу у правцу новога газде као неки 
чамац ка обали. Пресуду је извршавала пета ци-
пеле. 

Из собе се могло видети стрелиште у дворишту 
за групе до 20 људи. Но ипак смо се нечему на-
д а л и . . . 

У овој соби били смо често узнемиравани. После 
девет часова увече прозивали су и одводили групе 
незнано куда. Наслућивали смо куда их воде и 



једне ноћи мотрили кроз прозор који је гледао на 
стрелиште у дворишту. Имали смо шта и да ви-
димо. Немци су приводили једног по једног грудо-
брану стрелишта. Два Немца би водила за руке по 
једног до грудобрана, а трећи је пуцао с леђа. 
Други су прилазили устрељеном и пиштољем у 
главу довршавали сваког по наособ. По мртве је 
долазио камион. Убацивани су на та ј начин што 
би по двојица ухватила тело за ноге и рамена, па 
би га прво зањихали и убацили у камион. Чули 
бисмо туп уДар главе о под. То ми је на јвише ки-
дало живце. 

Стрељања су била честа, а наредни веома ту-
жан. Владала је тишина и мртвило. Ујутру бисмо 
гледали вране, чавке и гавранове који би се по-
стројили по зиду ограде и слетали у двориште да 
кљуца ју крв и остатке стрељаних, да би се нахра-
нили људским месом. Често смо помишљали: чека ј -
те тичурине нахранићете се и нашега меса кроз 
који дан. 

Кад би требало попунити групу од 20 људи, тра-
ж и л и су добровољце на та ј начин што би питали 
„ко ж е л и за лекарско". Умало да нисам и сам за-
пао у те добровољце. Спасили су ме спретнији и 
хитрији. 

У соби је постојао неки режим. Имали смо ста-
решину собе и две канте које су замењивале кло-
зет. Старешина собе је имао већа права од осталих. 
Добијао је по две порције хране, па је био јачи. 
Имао је два пута више снаге. Могао је да бије кога 
хоће, а и да поткује опанке ономе ко му се замери. 
Био је сигуран да ће бити последњи стрељан, а 
можда и стећи поверење и избећи губилишту. Али 
последњег је тешко било замислити у овом затвору, 
пошто су Немци доводили редовно све нове и нове 
групе. 

Ваљда под притиском страха, разум човека по-
пусти, па се много поводи за туђим мишљењем. 
Препричавају се разне приче, као на пример: два 
правника разговарају кроз прорез браве и један 
другом ј авља ју : „да је ствар добра, јер су Немци 
наредили да се рибају собе, значи воде рачуна 
Немци о нама, неће нас побити". Истина реда ради, 
имали смо чешће лекарски преглед. Лекар је био 
др Пијаде, веома стар и изнемогао. Тужно нас је 
гледао. Гледао је ж и в е лешеве, јер је знао све о 
логору. За слабије и осредње бољке рекао би: 
„нека ти је то најгоре што те може задесити у овој 
кући". 

Кад се врши прозивање за стрељање, нико се не 
буни, нико не да је отпор. Сви слепо слушају. Ту 
ми је пало наум и било јасно зашто овца трчи 
поред вука кад је он ухвати за врат, као да верује 
да се враћа у своје стадо, а не да иде у смрт. 
Значи то је својствено свим живим бићима. Од 
превеликог страха ј авља се избезумљеност, нека 
врста слепила мозга, па се човек преда вољи дру-
гога, постаје аутомат и без поговора извршава туђа 
наређења. 

Прозивање је изгледало колико тужно и страш-
но, толико и свечано. Прво звекне гвоздена полуга 
на вратима, потом катанац и отварају се врата. За 
то време сви ми начуљимо уши, утишамо дах, пре-
твара јући се да спавамо, а кроз трепаваце, крадом, 
гледамо у правцу врата. Упада прво Немац са 
списком у руци, а иза њега један недићевац, стра-
жар, Лала, или злогласни Пера. Прозванима се на-
реди да понесу ствари и пођу одмах. С тихим 

опроштајем одлазе без поговора као да не желе да 
узнемиравају своје другове које занавек напуштају. 
Кад се затворе врата, сигурни смо били да ћемо 
живети до идуће ноћи. Уздржавани дах и затег-
нути живци сад се полако отпуштају. Из унутраш-
њости тела кроз уста избија јнека јара као да 
нешто гори. Срце почиње јаче да куца и да се сми-
рује, као да је до тада било нечим притиснуто. Оно 
лупа све јаче и јаче. То смирење траје прилично 
дуго. 

Тако су нам пролазили дани. Ж и в е л и смо на бе-
лом хлебу, чека јући да и ми пођемо путем наших 
претходника. Сутрадан после сваког стрељања 
људи су били неиспавани, изгледали су очајни и 
тмурни. Владала је гробна тишина. Морало је да 
прође дуже време док би се мало живости вратило 
у собу, чула нека шала. Нерасположење је пове-
ћавало нехумано држање недићеваца Лале и Пере, 
ко ји су нас често тукли, нарочито овај Лала који 
је уживао у мучењу. Тукао нас је за ситницу. 
Питао сам се чему нас толико муче и троше то 
мало хране и труда, кад су нас могли побити још 
прве вечери. 

Исувише би дугачко било описати све поједино-
сти, али вредно је поменути да су упркос сурово-
сти и страху, везе и обавештавања међу затворени-
цима толико узели маха да се за већину в а ж -
них догађаја знало у логору, нарочито како теку 
борбе на фронту. Видео сам на пример, из клозета 
како се с прозора једне собе преносе вести доста 
далеко у другу собу помоћу прстију, комбинујући 
азбуку, и то доста брзо, отприлике као кад се споро 
разговара. 

Једне вечери лрозваше крушевачку групу. Мало 
раније него обично. По томе смо знали да те ве-
чери не идемо на стрељање. Одведоше нас у Кри-
герову канцеларију. Узеше нам податке, име и 
презиме, занимање, где служимо, годину и место 
рођења — управо оне податке које сам читао у 
огласима стрељаних. У повратку рекох друговима: 
„Ови ми подаци миришу на податке стрељаних у 
огласима." Они ме прекорише да ја најгоре мислим, 
јер они имају наше податке од раније. То и мене 
мало утеши. Црне су то слутње биле, но ипак смо 
те ноћи дошли до истог закључка да ћемо ускоро 
напустити Бањицу, па ма куд отишли. Вољни смо 
били напустити та ј пакао, па макар и На стрељање. 

Чекали смо до сутра, 8. августа 1942. У 11,30 ча-
сова дођоше по нас, прочиташе имена крушевачке 
групе и рекоше да спремимо и понесемо ствари. 
Под тим датумом, за ову групу стрељаних, вест је 
донео лист Народноослободилачког фронта Србије 
„ГЛАС" од 22. маја 1945. године, где стоји дословце: 
„8. децембра 1942. године стрељани су бр. 1. Спале-
вић Лазар учитељ из Разбојне (копаонички) рођен 
5. априла 1908. године у Шекулару (Андријевица) 
син Лаке и Љубице у логору од 30. септембра 1942. 
године". 

Једнога оставише, Герасима Стефановића из 
Игроша, а место њега узеше Ђокић Миладина из 
Зубовца, срез крушевачки. Ту грешку исправише у 
строју пред везивање. Тај Ђокић видео је да нас 
воде на стрељање и рекао у соби свима када се 
вратио. О томе и данас често прича Велимир Лопи-
чић, који је све то преживео, а сада живи у Риб-
ници код Краљева. Ономе Ђокићу век се проду-
жио само за 24 часа, јер је сутрадан и он био стре-
љан. Стефановић је био срећан што се придружио 
својој групи, не зна јући куда идемо. Хлеб за ручак 



примили смо још док смо били у соби. Оставише 
нас саме у ходнику и уместо да прснемо на све 
стране, те да бар створимо гужву и забуну, ми спо-
којно чекамо да нас поведу као вук када овцу без 
отпора поведе онамо куда жели. На брзу руку по-
једосмо оно мало хлеба. Неки ни за то нису имали 
За то кратко време, док смо били сами, један за-
снаге од јада и страха. Ту сам видео да је глад 
јача од смрти, а с,траст за дуваном јача од свега. 
За то кратко време, док смо били сами, један за-
твореник који је попунио нашу групу, ступи у везу 
са својом женом која је такође била у логору и 
кроз кључаоницу на вратима јој саопшти да га 
воде на стрељање. Не знам му име а знам да је пре 
рата држао војну кантину на .аеродрому у Земуну. 
У том тренутку обављала се смена страже, па наш 
стражар Лала прође поред нас и рече нам: „збогом" 
као последњи цинични поздрав. После тога доју-
рише Немци и командоваше: „Предња врста два 
корака напред, а задња налевокруг! Ствари доле, 
руке позади." Почеше да нас везују, те и последњи 
зрачак наде за слободу и даљи живот одоше за сва 
времена. Хтео сам одмах да пружим отпор, док још 
нисам био везан, али сам желео да још једном ви-
дим сунце, па сам остао миран као и остали. Ипак 
сам сковао план да то учиним, да дам последњи 
отпор. Стегао сам песницу до песнице да би завеж-
ља ј био шири. Успео сам. Везан сам био жицом — 
црна, обучена, танка телефонска жица. Потераше 
нас напоље и наредише да се пењемо у камион 
нарочито подешен за то. Ми изнемогли и гладни 
тешко смо се пели уза степенице и кад би се који 
попео, па не би стигао да се на време склони дубље 
у камион, добио би немачки ударац ногом од по-
зади, тако да би сваки други главом лупио о под 
камиона. Да бих избегао такав ударац, прибирајући 
снагу, заборавих на руке да их држим у првобит-
ном стању, те то примети Вујковић управник за-
твора и да би се показао веран окупатору, повика: 
„Чекајте, овај се одвезао." Заустави ме и прописно 
притеже, али у тој журби на моју срећу жица се 
није посве затегла. То ми учини да последњи уђем 
у камион, а први за стрељање, јер испада послед-
њи ће бити први, а први ће бити Последњи. То сам 
већ унапред знао, па сам се по мало прогурао 
унутра. Радо су Ме пропуштали, јер нису схватали 
зашто то чиним. Многи су и волели да су при 
кра ју камиона, да би могли гледати напоље. Де-
цембар. Време бистро и ведро, а умерено хладно. 
Лепо је било посматрати те златне последње сун-
чеве зраке. Та ј сунчани дан је помало ублажавао 
страх од смрти. Мени се донекле испунила ж е љ а 
да још једном видим сунце које сам много волео. 

У камиону је било тешких призора, много суза 
и запомагања за својима, за незбринутом децом, за 
старим родитељима, за вољеном женом. Понајтежи 
уздах запамтио сам из уста Станимировић Станој-
ла, среског начелника из Бруса: „Јао моје шесторо 
незбринуте деце." 

Вапаји учесташе. Осећање жалости и страха 
узимају све више маха. Све то пресеца храбри и 
неустрашиви глас Динарца са обале бистрога Лима, 
Радомира Саичића, судије, родом из Виницке код 
Иванграда: „Браћо, подигните главе. Не будимо 
кукавице, будимо храбри и презримо страх од 
смрти, јер знамо зашто гинемо. Наши су стари ги-
нули за слободу, па и ми дајемо наше животе за 
златну слободу наших покољења. А ви швапске 
хуље, будите храбри као ми, па сачекајте освету 
која вам се спрема. То је наша последња жеља." 

То су биле последње речи које сам чуо од овог 
заиста храброг јунака са обале Лима. На путу, 
два-три осуђеника у предњем делу камиона изгу-
бише приеебност, издадоше их живци, па почеше 
да се трза ју и да бунцају. Немци су их опомињали 
са упереним пушкама и аутоматима. Испред нас је 
ишла једна лимузина, а иза друга, у њима је била 
комисија, састављена од судија, лекара и официра. 

Стигли смо на лице места. На 30 до 50 метара од 
реке, наше вечите куће, камион се заустави. Свежа 
земља чекала је да нас прими у свој загрљај . Ко-
мисија је заузела место поред реке. Чим је стао 
камион, Немци су поскакали као звери. Оружје 
узели на готовс и прво позваше ону тројицу из 
предњег дела камиона који су се бунили што њих 
прво стрељају. 

Ипак изађоше мирно, стадоше да их Немци 
ухвате, један за десну, а други за леву руку и да 
их поведу у правцу реке. Трећи Немац је ишао 
позади. Она двојица су жртву довели до ивице 
раке, а трећи који је ишао позади убијао је пуца-
јући у потиљак. Ж р т в у би онда гурнули напред и 
она је падала лицем у раку, дугачку, у виду рова. 
Потом пошто би убијени пао у раку, комисија је 
пиштољима довршавала жртву по једним метком 
у главу. Брзо су свршили са првом групом. Затим 
су тражили да изађемо четворица. Но сад су људи 
нерадо излазили, пошто су видели шта урадише са 
првом групом. Но није се имало куд, ко је био на 
реду, морао је да изађе. К а д и са овом групом 
свршише, дођоше по трећу. Почесмо се гурати, 
пошто је еад било мало више простора у камиону, 
само да бисмо за још који минут избегли очигледну 
смрт. Немци то приметише, па командоваше „Мир-
но"! Потом показаше ко треба да изађе, те и ја 
упадох у ову групу, трећу по реду. 

Нисам је много избегавао, пошто сам се успут 
одрешио и већ прибрао то последње снаге, да учи-
ним оно што сам наумио, а и ред је био на мене. 
Поред мене били моји на јближи из групе, па сам 
се правио храбар. Сад наилазе пресудни тренуци. 
Први из наше четворке, приликом силаска, у паду, 
главом је ударио Немца у стомак. И овај је имао 
одрешене руке. Немац ударен главом у стомак из-
губио је равнотежу, па да би се задржао, испру-
жио је руке напред држећи машинку. Затвореник 
није био збуњен, отео је Немцу оружје, и уперио 
га ка Немцима. Створила се гужва. Сва п а ж њ а је 
усмерена на овог који је имао машинку у рукама. 
Али он није пуцао. Изгледа да није умео да руку је 
оружјем. Немци су викали и бежали испред цеви. 
Један Немац је стајао са стране, поред камиона, 
такође сам му видео само цев аутомата. Сад ми се 
указала прилика и ја одлучих да скачем. Испред 
мене је био начелник среза, Стојимировић Станојло. 
Рекох му: „Скочи или да скачем. Он скочи али га 
смртно погоди ,Немац чија је цев вирила иза ка -
миона. Он је имао задатак да спречава наш изла-
зак без реда. Видох одакле пуца. Ухватих за цев, 
подигох [је увис да ме не погоди, па скочих. Ство-
рила се још већа гужва, сви Немци попадали по 
земљи тражећи себи заклон. Ч а к и комисија, ви-
девши ову гужву, поскакала је у раку, уз оне које 
је малопре побила. Право је чудо да ни један Не-
мац није опалио ни један метак за то време! Ја бар 
нисам чуо мада сам од страха био изгубио слух, 
што сам доцније утврдио, али бих бар видео неку 
јурњаву. 

После тога дао сам се у бегство кроз неки омањи 
багрењак, или неко друго дрвеће, не сећам се које 



врсте, дошао до једне зграде на граници жичане 
ограде (до те зграде је и с једне и са друге стране 
била жичана ограда). Кроз зграду сам прошао и 
скочио кроз прозор. Она је за време рата била 
упаљена, па је унутра већ и коров израстао. Сад 
сам се нашао ван зоне стрелишта. Нисам могао ви-

дети нити чути никога. Као да нигде није било 
ж и в е душе! Сви се посакривали. Наставио сам да 
бежим у правцу села Кумодража, тежећи да се што 
више удаљим од те злогласне Бањице и Јајинаца. 

ЛАЗАР СПАЛЕВИЋ 

БОРБА ТЕРЕНСКОГ ВАСОЈЕВИЧКОГ БА-
ТАЉОНА НА ПЛАНИНИЦЕ У ШЕКУЛАРУ 
ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

После жестоке борбе са четницима и ослобођења 
Берана, ма ја месеца 1944. године, теренски Васоје-
вачки батаљон, добија задатак да изврши покрет 
правцем: Беране, Калудра, Шекулар, Грачаница, 
Улотина и чисти ове терене од остатка четника, 
који су се овде врзмали, после тоталног пораза на 
Беранама, и у циљу затварања правца Мурино— 
Андријевица. 

После повратка Друге пролетерске дивизије из 
Србије и Санџака, која је размештена у реону Б е -
ране, Андријевица, Мурино, наш батаљон добија 
задатак да изврши покрет правцем села Грачаница, 
Сјекирица, Шекулар. 

Почетком јула 1944. године, немци врше напад 
на Другу пролетерску дивизију из два правца: од 
Р о ж а ј а и Сјенице према Беранама, где наилазе на 
ј ак отпор борцима Четврте црногорске пролетерске 
бригаде и бивају задржани на линији Смиљевица—• 
Турјак и из правца Пећ, Чакор, Мурино, Андрије-
вица, где успевају да са јачим снагама уз употребу 
артиљерије и моторизације заузму Андријевицу и 
упуте се у правцу Берана. Јачим снагама проле-
тера, непријатељ је задржан на линији село Трепча 
—Баљ. 

У оваквој ситуацији теренски Васојевачки бата-
љон нашао се на осетљивом месту где се очекивао 
напад непријатеља ради остваривања замишљеног 
циља, заузимања Берана и слободне територије 
коју су држале наше снаге. Нашао се као боч-
но осигурање пролетера који су упорно водили 
борбу за одбрану Берана и ослобођење Андрије-
вице. 

Командант батаљона Богић Влаховић и поли-
тички комесар Петар Вешовић, добили су задатак 
да са батаљоном затворе правац: Мокра, Планини-
це, Шекулар и тиме обезбеде бок наших снага које 
су се надчовечански бориле на свим положајима. 
У току дана поседнут је положај , село Рмуши, 
Планинице, Маслари. 

11. јула око 14 часова на врху Барица из правца 
Јаворка појавила се велика колона албанских 
квислинга, око 500, истичући белу заставу што је 
требало да значи да зову шекуларце на преговоре. 
Команда батаљона одредила је Богдана Шошкића 
и Маслар Михаила, да пођу и извиде намеру не-
пријатеља. Да не би открили положај батаљона за 
који непријатељ није знао. Послали смо двије ста-
рије жене, Пејку и Стојану Рмуш, на дну Вла-
шића где су се албански квислинзи задржали и 
чекали да им неко дође на преговоре. Када смо 
сазнали да Албанци траже на преговоре Перка 
Рмуша и Јована Бојова Лекића, да им они гаран-
тују слободан !и безбедан пролаз кроз Шекулар у 
правцу Берана и да наводно неће никога дирати, 
али ако им неко стави пушку онда ће све попа-

лити и побити као и 1943. године. Тако је гласила 
порука њиховог главног команданта барјактара 
Зук Аџије. 

Команда батаљона када је сазнала намеру не-
пријатеља, дала је задатак да Трећа чета којом је 
командовао Б о ж о Чађановић, у току ноћи пређе 
преко Р ж а н е и поседне положај на линији: врх 
Горње Баталичине и лево путем који води гза Ћулу-
мус циљем да ујутру сачека и изненади неприја-
теља, да му нанесе што веће губитке, разбије га и 
протера. Прва и Друга чета да поседну положај 
лево од села Рмуша, Ивица, Лисичин Дол, Вељове 
Рупе, Планиница. Митраљеско оделење, са тешком 
бредом да поседне положај на Ивици одакле би 
имало најбољи преглед за дејство и помоћ нашој 
чети која је истурена испред батаљона. Све ове 
припреме изведене су у току ноћи уз највећу та ј -
ност, док су квислинзи на Припорској Равни пе-
вали, врискали и пуцали као да су на неком 
посебно важном весељу. 

12. јула око 6 часова ујутру, по свом обичају да 
би на јавили покрет и заплашили народ Шекулара, 
албански квислинзи су почели вриском и кренули 
низ Припор према Ржаној . У том моменту се поја-
вила једна група албанаца на врху Брајенице и 
упутила се према селу Спалевиће у намери да у 
две колоне сиђе низ Шекулар. 

Група која је наступала према Ржаној , као раз-
јарена руља, дочекана је јаком и изненадном ват-
ром наших пушкомитраљеза и засута ручним бом-
бама, тако да им ништа друго није преостајало 
него да се да ју у панично бегство остављајући за 
собом известан број мртвих и рањених. Наше снаге 
су искористиле створену ситуацију и без већих 
тешкоћа, вршећи притисак на непријатеља за не-
што више од пола сата избиле на Лумер, на врх 
Влашића, десно од Суве Главице. 

Ж у к Аџија, је после те битке сам причао да је 
бежећи испред партизана са делом одреда скренуо 
лево од Суве Главице према Капама и испод Б а -
рачке горе у шуми остао три дана прикривен. 
Група се већ била спустила низ Брајеницу у Спа-
левиће, кад је видела шта се збило са њеним дес-
ним крилом такође се дала у бегство према Б р а ј е -
ници. 

У овој борби наш батаљон није имао губитака. 
Непријатељ је оставио 10 мртвих и 15 рањених, 
заплењен је један митраљез, пет пушкомитраљеза, 
14 пушака и око 700 метака. 

Пошто су албански квислинзи, уместо продора 
ка Беранама, били разбијени и тотално поражени 
на овом делу фронта немци после неколико дана 
припремају нови напад са својим регуларним и 
много јачим снагама. 

21. јула рано ујутру примећене су колоне не-
маца око (1000) војника низ Блашић и Припр ка 
Ржаној и Планиницама а албански квислинзи, са 
Брејанице, Приједола, Лијепог Дола према Спале-
вићима, и са Оморе и Сјекирице низ Костреш ка 
кућама Божовића и Дашића. Оваква ситуација на-



метала је команди батаљона хитну интервенцију и 
обезбеђење леђа од непријатељских снага које 
врше стезање обруча горњег дела Шекулара и 
Планиницама. Хитно је упућена једна чета да по-
седне положај на линији засеок Улица и лево 
Дубрава, Лаз Поповића, Чучки Бријег, Булића 
гробље са циљем да онемогући непријатеља у да-
љем напредовању. 

Око 9. часова почео је снажан напад неприја-
теља на Планинице а остале колоне су се кретале 
свака у свом правцу. На Планиницама је био н а ј -
већи притисак са бројним снагама и наоружањем, 
помогнуте артиљеријском и минобацачком ватром 
са Оморе и Сјекирице. Наш батаљон је неприја-
тељу пружио жесток отпор и бранио сваку стопу 
положаја, настојећи да га одбије. Због јаког при-
тиска непријатеља на овој доминантној коси где је 
јуришао негледајући на губитке да по сваку цену 
избије на врх. Нашим снагама је наређено повла-
чење и то у два правца: Планинице, Калудра, Брда 
Говачка и Планинице, Грушета, Чукарине (Црвена 
Стијена), одакле организовати и зауставити даље 
напредовање непријатеља. Тако је вештим манев-
ром и дејством дела батаљона непријатељ задржан 
на линији: Планинице, Грушета, Ливница, Вучја 
Раван, Лаз Поповића. У току поподнева и ноћи, 
батаљон се прикупио у Чукаринама где је изврше-
на попуна људством које је било при Општинском 
одбору као стража и осталим људством које се за -
текло у Шекулару. Пошто је у овој борби учество-
вао већи број Шекулараца навешћу неке којих се 
сећам: Делетић Милован, Бракочевић Видоје и Го-
луб, Радевић Стева и Владо, Балевић Крсто, Ке -
њић Драгиша и Милош, К у к а љ Арсо, Маслар Ми-
хаило, Владо и Арсеније, Лекић Милић, Станиша и 
Миладин који је погинуо, Болевић Рајко, Спалевић 
Велимир, Давидовић Боро, Бабић Душан, Матовић 
Чедомир, Рмуш Ђорђије, Милан Радоња и Ракета, 
и остали. 

Следећег дана рано ујутру стигао је у помоћ 
четврти батаљон Четврте црногорске бригаде, ко-
јим је командовао Видо Шошкић. Направљен је 
план напада теренског батаљона и батаљона чет-
врте бригаде. Дат је задатак другој чети четвртог 
батаљона да изврши покрет правцем: Ћиранић, 
Калудра, Планинице и нападне непријатеља на 
Планиницама обухватно својим левим крилом од 
правца Р ж а н е и Засаде. Десно од друге чете и на 
главном правцу удара на врх Планиница одређена 
је трећа чета теренског батаљона са задатком да у 
садејству са другом четом четвртог батаљона изврши 
напад на врх Планинице, нанесе непријатељу што 
веће губитке, разбије и протера га. Прва и друга 
чета теренског батаљона као и прва и друга чета 
четвртог батаљона распоређене су на линији фрон-
та од Глушета па десно: Маслари, Лекиће, Кукаље. 
Минобацачко оделење четвртог батаљона постав-
љено је на врх Миројевице, поред Јанкове главе, 
са задатком да помогне у првом реду напад на 
Планинице а по потреби и на другим деловима 
фронта. 

Оваквим распоредом наших снага, вештим по-
дилажењем и изненадним нападом, непријатељ је 
био ;принуђен да се у расулу повуче са Нланиница 
и то правцем низ Точила, Би јели Крши, Завор и 
Рмуши Чуке. Друга чета четвртог батаљона задр-
жала се на јужним ивицама Планиница врхом То-
чила одакле је наставила гоњење непријатеља 
ватром. Трећа чета теренског батаљона запосела је 

положај на јужним и југозападним падинама При-
сојњече и десно до Шабарнице, тако да се нашла 
непријатељу, који је још држао Грушета иза леђа. 
Изненађен јаким ватреним ударом с леђа, неприја-
тељ није ни покушао да да било какав отпор него 
се дао у панично бекство. 

Овакво расуло непријатеља на Планиницама и 
1'лушету створило је могућност да наше јединице 
које су држале положаје и водиле борбу на ли-
нији: Грушета, Маслари, Лекићи, Кукаље, пређу у 
напад и силовитим ударом натерају га на бекство 
правцем Завор, Булиће и даље према Чакору. 

Немци и његови помагачи албански квислинзи 
били су тако разбијени и војнички дезорганизо-
вани да нису могли да се организују и пруже ни 
на јмањи отпор до Чакора. 

У овој борби батаљон је имао једног погинулог, 
Лекић Ђорђија Миладин, који је погинуо у Клече 
више Лаза и лакше рањеног Мирка Шошкића у 
јуришу на Планиницама. 

Непријатељ је на овом положају оставио 34 
мртва и преко 50 рањених. Заплењено је ратног 
материјала заједно са батаљоном четврте бригаде. 
Једна радио станица, један минобацач, 2 шарца, 
око 50 пушака и више стотина метака за шарац, 
10 коња и целокупна комора која се на њима на-
лазила. 

После ове важне и успешне борбе, батаљон се 
прикупио предвече на Бијелим Кршима, где су 
поднети извештаји команди батаљона о извршеним 
задацима. Одакле је извршен покрет и сутра 23. 
јула наш батаљон је запосео положај : Нрајеница, 
Ћафа , Пишево. 

Упадом непријатеља у горњи део Шекулара, 
овом приликом су убијени невини људи који нису 
хтели да беже од својих кућа то су: Милић Спа-
левић, Милан Рмуш, одборник општинског одбора, 
Стана Јашовић, домаћица, Лабуда, Даница, Драги-
ња, Рада, Пољка и Арсо Матовић, Јеремија Лекић, 
непокретни болесник да неби пао у руке неприја-
теља активирао је бомбу испод себе и погинуо. Од 
дејства топовских минобацачких граната којима је 
непријатељ засипао Шекулар погинули су: Мило-
сав Балевић, Вла јко Поповић и Видра Лекић. 

Теренски васојевачки батаљон одиграо је врло 
важну улогу у овој операцији не само да је дока-
зао војничке способности него и Шекуларцима по 
први пут бива јасно и доказан високи политички 
морал наших бораца који се боре против свих 
врста непријатеља и од тада су Шекуларци остали 
привржени револуцији и борби до коначног осло-
бођења. 

Они су борцима и за борце давали све што су 
имали и ако ни сами и за своје породице нису 
имали хране и других потребних намирница, али 
су делили и последњи залогај . Примера ради: 
Мирко Лекић, шаље на Планиници 50 литара 
слатког млека да се подели нашем батаљону. 

После ових и низа других успеха, теренски ба-
таљон 28. јула у Будимљу даје око 50% бораца до-
пуне четвртој црногорској бригади који одлазе за 
Србију од којих добар број постају подофицири, и 
официри, од којих још и данас има у нашој 
Армији. 

МАСЛАР МИХАИЛО 
капетан I класе у пензији 



ЦЕЦУНЕ 

На огранцима Комова и Проклетија, испод 
планине Зелетина је Цецуне. Оно је старо насеље. 
Ту постоје: римско, турско и српско гробље. По-
стоје називи неких места који наводе да је насеље 
некада било развијено и као неки мањи трговачки 
центар, где се размењивала роба са трговцима из 
Гусиња. На пример, место „Догање" (трговачке 
радње). Поред борби за национално ослобођење, 
водили су борбе са албанцима и турцима за осва-
јање планина — катуна (Елезов катун, Миса, 
Гребен, Штитска ријека, Репишта, Биштена итд.). 

Турске власти нису имале никада пуну кон-
тролу над Кутима и Цецунима. Цецуњани су 
одржавала тесне везе са Ђулићима, Бојовићима, 
Андријевицом, Кошутићима, Коњусима, а преко 
Коњуха, Комова са Лијевом ријеком и Кучима. 
Удаљеност од долине Лима и каравнских путева, 
током XIX века Цецунима је омогућавало да буде 
слободна територија. 

Мали је број Цецуњана умирао природном 
смрћу. Гинули су у борбама против Турака бранећи 
своја огњишта заједно са сељенима Ђулића, Бојо-
вића, Кошутића и Коњуха. Поколења памте ју-
наке: Баца, Уроша, Радоша, Вукашина, Васа, Дра-
гишу Богдана, Стефана и Војина Ђукића. Радуна 
Маркова, Милију, Вукосава, Милића, Вуксана и 
Милоша Нововића. Драга, Осгоју, Милоњу, Радо-
вана, Мину Вукадинова и Радуна Лалића. Сава, 
Радоњу, Милоша, Радоша, Милоњу и Радисава 
Фатића. Вучељу, Мирка, Радуна и Радоша Вуче-
љића. Старог Ђоку, Анта и Вукоту Ђокића. Вук-
сан-Леку, Илију и Рака Лекића. Миливоја и Спа-
соја Јововића, као и многе друге који су били 
бедем на граници према Турској. 

У последњим ратовима за национално ослобо-
ђење Цецуњани су стигли: на Гребен, Липовицу, 
Сикирицу, Чакор, Богичевицу, Ђаковицу, Брдањол, 
Гласинац и друга места наше земље. 

Напаћени у балканском, бугарском, Брегалници и 
првом светском рату, изгинули и израњавани, Цецу-
њани су дочекали слободу 1918. године, поносни на 
свој допринос борби за национално ослобођење. Ме-
ђутим, првих година слободе у Краљевини Југосла-
вији, су се убедили да жртве страдања и патње, 
које су подњели, биле су узалудне, за то настав-
љ а ј у борбу против заведеног режима. На свим 
парламентарним и општинским изборима Цецуња-
ни су у опозицији. Горштаци испод Баљице не 
мирују. Велике су и богате традиције Цецуњана са 
којима су се напајале младе генерације рата и 
револуције од 1941. до 1945. године. 

Напредне идеје међу већ припремљеном омла-
дином, преноси Богдан Нововић, као студент бео-
градског универзитета и касније као свршени 
правник. Богдан је постао члан К П Ј 1933. године. 
Са Богданом је и Мирко Нововић, ђак беранске 
гимназије и студент београдског универзитета, 
члан К П Ј од 1936. године, као и остали ђаци-сту-
денти. Тако да 1937/38. године почињу да се ства-

ра ју васпитно-читалачке групе. Прва таква група 
створена је септембра 1937. године у Цецуну: Милун 
Нововић, Јован Ђокић, Марко Лалић, Здравко 
Фатић, Душан Лалић, а руководилац групе Мирко 
Нововић. Друга група, Кути и Крушка : Радоња 
Савовић, Божо Савовић, Јелица Вучељић, Милутин 
Нововић и Паша Ђукић. Руководилац групе Војо 
Нововић. 

Овај рад из године у годину све више узима 
маха, број напредне омладине се повећава. Омла-
дина Цецуна узима видног учешћа у свим акцијама 
које Партија и СКОЈ преузимају, као што су 
избори 1938. године, прикупљање помоћи за дру-
гове који су на робији и затвору у Андријевици. 
Обилазак затворених другова, растурање летака, 
организовање излета и скупова и претварање истих 
у демонстрације противу ненародног режима бивше 
Југославије. 

Богданов је рад за овај крај , а посебно за 
Цецуне, од великог значаја, мада је он био по-
времено, јер се Богдан често морао скривати од 
ондашњих власти, зато је његов рад далеко већи 
у Београду и Србији где је службовао, док је 
Мирко више радио у општини андријевачкој и у 
Цецуну. У вријеме школских распуста (као секре-
тар Месног комитета К П Ј за срез андријевички) 
Мирко окупља омладину, организује СКОЈ и пар-
тијске ћелије. Он је организовао прву партијску 
ћелију у општини андријевачкој 1938. године. 

Њу су сачињавали: Мирко Нововић, Радуле Јеврић 
и Радован Бабовић, а касније је примљен Војо 
Нововић и Ђола Бабовић. 

Рад партијске и СКОЈ-евске организације од-
вијао се у строго илегалним условима. Међутим, 
утицај К П Ј и СКОЈ-а био је велики. Та ј рад се 
могао видети на саборима или сијелима, где су 
млади сељани а посебно омладинци пјевали напре-
дне револуционарне пјесме и јавно се изјашњавали 
за народни покрет. 

Избори децембра 1938. године показали су да 
је утицај напредних идеја био видан у Цецунима, 
што се огледа у великом броју гласова датих 
опозицији. Омладина Цецуна учествовала је у 
демонстрацијама у Андријевици 1940. године, као 
и у манифестацијама 27. марта 1941. године у 
Андријевици. 

Посље капитулације Краљевине Југоелавије, са 
фронта су се вратили Радуле Јеврић, Војо Ново-
вић и Ђола Бабовић, а нешто пре капитулације 
из Београда је дошао Мирко Нововић и Милић 
Кељановић. У међувремену за чланове К П Ј при-
мљени су Драгомир Драговић и Божо Савовић. Са 
Космета су дошли чланоби К П Ј Тодор Војводић, 
Спасоје Ђаковић, Милева Вуковић-Ђаковић, Ми-
ха јло — Микаш Лалић и Ацо Лалевић. Ћелија 
К П Ј била је сада бројно и квалитетно ојачана. 

Формирана су два оделења партијске организа-
ције, једно у Цецуну, а друго у Коњухе. У том пе-
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риоду организована су и два СКОЈ-евска актива, 
један у Цецуну који су сачињавали чланови 
СКОЈ-а села: Бојовића, Ђулића, Кути и Цецуна, 
а други Коњуха. У цецунски СКОЈ-евски актив 
били су: Божо Савовић, Радоња Савовић, Миливоје 
Остојић, Здравко Фатић, Милош Лалић, Јован Ђо-
кић, Божо Нововић, Милун Нововић, Драгољуб 
Драговић, Страдо Бојовић, Ба јо Бојовић и Ацо Бо-
јовић. 

Утицај партијске и СКОЈ-евске организације на 
становништво био је знатно порастао. Активност 
организације била је усмерена на раскринкавању 
издаје и развијању мржње према окупатору. По-
ред агитационо-пропагандног рада, партијска ор-
ганизација формира герилски одред и прикупља 

I оружје и муницију. Врши обуку омладине у руко-
вању оружјем. 

Обука омладине у руковању оружјем, прикуп-
љање муниције, бомби и оружја, била је свако-
дневна брига чланова К П Ј и СКОЈ-а . 

Цецун је мјесто где је одржан састанак Мјесног 
комитета К П Ј за срез андријевички 15. јула 1941. 
године, под руководством Богдана Нововића, у 
његовој кући. На састанку је прорађена директива 
ПК о почетку оружане борбе. 

16. јула 1941. године, увече. герилски одред је 
из Цецуна пошао у акцију у Сућеској. Добио је 
задатак да нападне мање окупаторске снаге на 
комуникацији Андријевица — Мурино. Међутим, 
у току ноћи окупатор се није кретао на овој ли-
нији. У зору је отпочела борба на комуникацији 
Андријевица — Беране, на мјесту Црвена Прла. 
Чувши борбу, одред је пошао према Андријевици 
и отворио ватру на италијански гарнизон. Чим је 
борба почела, одред се нагло умножавао. Борба се 
чула и на другом кра ју вароши. Андријевичани су 
отпочели борбу у вароши. Са свих страна чула се 
ватра из пушака и пушкомитраљеза. Устаничком 
снагом савладан је италијански гарнизон. 

Андријевица је ослобођена 17. јула 1941. године 
око 12.00 часова. Цецунски одред је одређен да 
одржава ред у вароши да не би дошло до само-
воље или пљачке. У ослобођеној Андријевици оку-

пљеном народу и герилским одредима говорио је 
политички секретар Месног комитета К П Ј за срез 
андријевички Богдан Нововић. 

Одмах по заузимању Андријевице, Италијани у 
Плаву и Гусињу почели су да врше испаде на 
слободну територију. Са Италијанима су се нала-
зили и квислинзи из плавске и гусињске општи-
не. Да би се спријечило дејство Италијана и квис-
линга, у срезу су формиране чете и батаљони и 
упућени ка Плаву и Чакору. Цецунска чета је у 
садејству са анђелатском, бојовичком, ђуличком, 
лушком четом и герилским одредом из Коњуха, 
разбила Италијане и квислинге на планини Зе-
летину и преко Гребена одбацила их ка Гусињу. 

Другог августа 1941. године, непријатељеке сна-
ге Италијани и квислинзи уз садејство артиљерије, 
гхадале су од правца Виситора и Гребена цецунску 
чету, која је држала положаје дуж целе Дрекине 
коте. Цецунска чета је одољевала овим нападима 
непријатеља иако бројно надмоћнијег, којега је 
подржавала артиљерија и чије су снаге бројале 
преко 600 војника. 

Када је по наређењу Команде напуштена фрон-
тална борба, од планине Мокре преко Виситора до 
Гребена, италијанска казнена експедиција са квис-
линзима заузела је слободну територију и Андри-
јевицу. Фашисти казнене експедиције предвођени 
издајницима, претресали су куће, пљачкали све 
што су нашли и односили са собом, убијали кога 
су год стигли и видели. Том приликом нашли су 
рањеног устаника и храброг борца-омладинца Ми-
луна А. Вучељића, заробили га и сутрадна стрије-
љали у Андријевици. 

Пошто је прохујала казнена експедиција (пља-
чка и паљевина), народ се вратио из збјегова. У 
том периоду поједини петоколонаши почели су да 
оптужују комунисте за устанак. Партијска органи-
зација и СКОЈ брзо су реаговали и нису дозволили 
реакцији да дигне главу. 

У октобру 1941. године формиран је андрије-
вачки партизански батаљон. Андријевичко-цецун-
ска чета ушла је у састав батаљона. Командир 
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чете био је Никола Ђукић, дипломирани правник 
и рез. поручник бивше војске, истакнути борац 
из устаничких дана, а комесар Милић Кељановић 
из Коњуха. Заменик комесара чете био је Војо 
Нововић. У овом периоду партијско руководство 
и руководство НОП-а среза смјестило се у Коњухе. 
То је период јачања нородноослободилачког покре-
та у Црној Гори, па и у андријевичком срезу. 
Оружане снаге НОП-а у октобру, новембру и де-
цембру 1941. године и јануару 1942. године имале 
су пуну контролу над територијом среза, изузима-
јући варош Андријевицу и комуникацију Андрије-
вица — Беране и Андријевица—Ллав—Гусиње. Мора 
се истаћи да је село Цецуне било слободна тери-
торија у којој је била власт НОП-а. 

После битке на Пљевљима, четнички покрет 
шири своје пипке уз долину Лима, четнички ути-
цај стиже до села Цецуна, али село остаје и даље 
привржено НОП-у. 

Партизани из Цецуна у саставу партизанске 
чете андријевичког партизанског батаљона, поред 
осталих акција учествовали су у акцијама на Тре-
шњевику и Сућеској. Са јачањем четничког покрета 
у долини Лима, Цецуне одолева четничком при-
тиску који узима јачег корена у селу Ђулиће и 
Кути. Цецуњани — припадници пћртизанске чете 
стално држе стражу и патролирају око села не 
дајући четницима да уђу у село. 22. фебруара 1942. 
године сецунско-андријевичка чета у саставу ба-
таљона, напала је четнике на Трешњевику. У тој 
борби погинуо је комесар чете Милић Кељановић, 
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а рањен Војо Нововић. Штаб батаљона и МК К П Ј 
после ове акције и борбе, вратио је борце у своја 
села. Настала је тешка ситуација у читавом срезу, 
па и у селу Цецуну. Четници организују војеку, 
заузимају Колашин и отпочела је четничка стра-
ховлада. Цецун и даље одолева у овако тешкој 
ситуацији не предаје се. Рад за НОБ још јаче 
се одвија и не престаје. Војо Нововић, иако тешко 
рањен у борби на Трешњевику, остао је у иле-
галности и лечио' се по земуницама и у шуми, 
будно чуван од својих сабораца. 

Кра јем марта 1942. године одржан је састанак 
бораца села Цецуна на месту Гавров Бор. Састан-
ку је присуствовао секретар партијске ћелије друг 
Ђола Бабовић и пренео директиву да се легализују 
некомпромитовани борци и они који могу да се 
заштите од хапшења преко својих рођака или 
пријатеља. Ђола је рекао да се може легализовати 
и командир чете Никола Ђукић, јер ће четни 
командир бити Саво Ђукић, пријатељ НОП-а. и 
активни учесник у устанку 13. јула 1941. г. Ова 
директива је врло негативно утицала на присутне 
борце који се нису помирили са тим. Сећају се 
преживели борци који су били на тој конферен-
цији Милун Нововић, Јован Ђокић, Милош Лалић, 
Милутин Нововић, Радоња Савовић, Милутин Ву-
чељић и Вујица Ђукић. Међутим, четници су врло 
брзо ухватили Николу Ђукића, Јована Вучељића 
и спровели их у колашински затвор. Обојица су 
стрељани 1943. године од Италијана у Андријевици 
са још 18 другова заробљених партизана среза 
Андријевица. 

Рад за НОП у Цецунима одвијао се у илегалним 
условима и није прекидан у току читавог рата, 
захваљујући илегалцима и омладини села, која 
је била привржена покрету, као и свим родољу-
бима старим и младим којима је слобода била 
изнад свега. Војо Нововић и Спасоје Ђаковић као 
руководиоци са осталим илегалцима, члановима 
КПЈ, СКОЈ-евцима, омладинцима, одборницима и 
свим активистима организовали су беспрекорне 
везе са илегалцима Коњуха, Полимља и околних 

села, као и са Андријевицом. Добро и организо-
вано радила је и обавештајна служба и никада 
се није десило да непријатељ дође у село а да 
није био откривен и народ био обавештен и скло-
њен у Баљицу, Ум, Подове, Полаче, Сиљева брда 
и Куцку ријеку. И тако је непријатељ био осујећен 
и предухитрен. Такође је било добро организовано 
прикупљање оружја, муниције, хране, одеће и 
обуће, а слободно се може рећи и љекова и сани-
тетског материјала. Склоништа и земунице су били 
добро камуфлирани гдје су се склањали другови 
илегалци и државне намирнице и друга ратна 
опрема. Информације су брзо преношене и свака 
нова вијест о успесима наших и савезничких ар-
мија, стизала је до сваког становника села Цецуна 
и околних села. 

Члановима К П Ј су несебично помагали и 
СКОЈ-евци Вида Нововић, Леша Ђукић, Душан 
Лалић, Јован Ђокић, Милутин Нововић, Паша Ђу-
кић, Милутин Нововић, Здравко Фатић, Марко 
Лалић, Милош Лалић, Ра јко Ђукић, Јован Вуче-
љић, Бранко Бојовић, Милован Јововић и Милутин 
Вучељић, и многи други омладинци. Поред омла-
дине уз покрет су били и старији: Саво Ђукић, 
Марко и Манојло Фатић, Мило, Милан и Ристо 
Нововић, Леко, Милован и Милорад Лекић, Мила-
дин и Милисав и Б о ж о Ђокић, Мина, Васо, Павле 
и Никола Лалић, Радуле, Владо и Радисав Фатић, 
Гавро, Радомир и Арсеније Вучељић и многи други. 
Илегалци и легализовани партизани успели су да 
чврсто вежу за НОП и организован рад и старије 
жене и ма јке партизана: Јевра-Дида Нововић, 
Ракита-Лала и Дмитра Нововић, Пољка и Ива Ђо-
кић, Стевка и Милица Лалић, Милка Ђукић, Рада 
Вучељић, Мика Грбовић, Анђа Јововић, Радосава 
Лалић и још многе друге. Не можемо а да не 
поменемо и старе ратнике: Луку, Милића и Вуко-
сава-Вука Лалића који су такође били за НОП. 

Кра јем 1942. године формиране су по селима 
војне илегалне десетине а цецунска десетина је 
прерасла у вод. Од 24 борца за водника је иза-
бран Душан Р. Лалић, а за заменика Милован 

Н О В О В И Ћ М И Л О , о д б о р н и к Л А Л И Ћ Л . М И Л Е Т А , ж р т в а ф а ш и з м а Л Е К И Ћ П А Н Т О , р а т н и и н в а л и д 



С Е Л О Ц Е Ц У Н Е 

Јововић. За политичког руководиоца изабран је 
Војо Нововић, а за његовог заменика Вешо Дра-
куловић. У састав вода су ушли Милун, Божо, 
Милутин и Богић Нововић; Јован и Б о ж о Ђокић, 
Божо и Радоша Савовић, Марко, Милош и Мина 
Лалић, Вуксан Грбовић, Ацо и Б а ј о Војовић, Вујица 
и Ра јко Ђукић, Здравко Фатић. 

У другој половини 1942. године кандидовани су 
у Цецуне за чланове К П Ј другови и другарице: 
Вешо Дракуловић, Вида Нововић, Јован Ђокић, 
Божо Савовић и Ацо Бојовић. Октобра 1942. године 
у К П Ј примљени су: Вида Нововић, Боса Нововић, 
Ацо Бојовић и Вешо Дракуловић. Овом састанку 
били су присутни Тодор Војводић, Спасоје Ђако-
вић, Војо Нововић и секретар В. Дракуловић. 

Рад А Ф Ж - а у селу Цецуну развијао се упоредо 
са борбом и жене Цецуна су заиста У на јтежим 
данима рата извршавале све задатке НОБ-е, а тих 
задатака је било много, за чије извршење је тре-
бало бити спреман и жртвовати себе. Петоколона-
ши и шпијуни који су из окола будно мотрили на 
Цецуне, били су моћни и њихове доставе значиле 
су хапшење и смрт родољуба и активиста НОБ-е. 
Ж е н е су биле најпогодније као курири, скупљале 
су храну за партизане, преле и плеле џемпере и 
чарапе за партизане, чувале стражу за време 
састанака и одмора бораца, неговале и чувале ра-
њене борце. Руководилац А Ф Ж - а у Цецунима за 
сво време рата била је Вида Нововић. 

У 1943. години у Цецунима још јаче нарастају 
снаге НОП-а, Цецуне постају сигурна партизанска 
база. Преко Цецуна из Албаније пролази Душан 
Мугоша са Војом Кушићем ка Врховном штабу. 
Од Врховног штаба ка Метохији пролази везом 
Станко Бурић и Војо Лакчевић. Све ове везе иду 
преко илегалних и легализованих партизана. У 
одржавању веза и преношењу обавештења, поред 
другова, истичу се и другарице: Лепосава Ђукић, 
Видра Лалић, Милосав Нововић, Ћана Лалић, Зор-
ка и Станица Нововић, Даница Лалић, Анка Во-
јовић-Ђукић, Боса Нововић, Зорка Бојовић, Милка 
Нововић и Веселинка Лалић. 

Политички рад се интензивно развија, стварају 
се нове групе омладинаца и примају се нови 
СКОЈ-евци, припремају и обучавају нови борци, 
проширује стари и бира нови народноослободилач-
ки одбор. На предлог Спасоја Ђаковића изабран 
је нови одбор јуна 1943. године за село Цецуне, 
испод Баљице на Равни Чукар. У нови одбор иза-
брано је пет одборника: председник одбора Милан 
Нововић, секретар Душан Фатић, одборници Драго 
Ђукић, Божо Ђокић и Павле Лалић. Мјесец дана 
касније одржан је састанак одбора на Мариној 
Главици под Крушком, више куће Павла Лалића 
и кооптиран је Никола Н. Лалић, као шести од-
борник. На том састанку је уместо Милана, који 
је отишао на другу дужност, за председника иза-
бран Мило Нововић. Касније је за председника 
изабран Ристо Нововић, а посље њега Драгић-Дра-
шко Остојић. 



Рад партијске и СКОЈ-евске организације у Це-
цунима не би могао да се непрекидно и интензивно 
одвија и да има тако велике успехе у повезивању 
са масама да комунисти нису обратили посебну 
пажњу људима које је четничка команда наиме-
новала за своје представнике у селу. За командира 
теренске четничке чете били су постављени прво 
Манојло Фатић, касније Вељко Р. Лалић. Обојица 
активни учесници јулског устанка и сарадници 
НОП-а. Манојло је био активни сарадник НОП-а 
и партизана и док је био командир четничке чете 
код њега су се скривали партизани-илегалци и 
виши партијски руководиоци, што га умало није 
коштало главе, када су четници посумњали у њега 
и сменили га са положаја командира четника. 
Манојло је прешао у НОВ и борио се часно до 
кра ја рата и добио чин потпуковника ЈНА. Вељко 
Лалић је као командир четничке чете давао подат-
ке о намерама и покретима четника. Вељко чини 
сталне услуге партизанима. У кући Вељковој су 
се налазили у једној соби илегалци и високи 
функционери НОП-а, а у другој соби четници. Је -
дан руководилац заборавио је новчаник и парти-
занска документа, Вељко је све то послао везом 
том другу. Такође, пошта која је ишла преко 
њега од Ђулића за четнике у Кути, Вељко ју је 
давао прво Љубу Поповићу, СКОЈ-евцу, који је 
становао у његовој кући, да је он отвори и пре-
гледа и што је интересантно за НОП узме, тј. 
препише, а онда ју је Вељко узимао, прегледао 
и слао даље. Под утицајем Лека Лалића, Вељко 
је приликом ослобођења Југославије емигрирао са 
четницима. 

Н О В О В И Ћ 
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Политички рад у Цецунима могао се одвијати 
у строгој илегалности, јер три-четири пута мје-
сечно су долазили четници са стране, углавном 
четници из Краља, под командом Душана Арсо-
вића. Главни терет политичког рада пао је на 
СКОЈ-евце. СКОЈ-евци села Цецуна су у потпу-
ности оправдали повјерење Партије, а то су једино 
и могли зато што су се повезали са свом омлади-
ном у селу и ту омладину активирали на линији 
НОБ-е. Политичку обавезу имамо да кажемо о 

активном и преданом раду СКОЈ-евца Љуба Про-
това-Поповића. Прото је са породицом као избје-
глица живио у кући Радуна Лалића, оца Вељка 
Лалића, командира четничке чете. Сва четничка 
пошта од штаба четничког батаљона долазила је 
на Вељка, била адресирана на његову чету или 
је требало слати у Кути, Вељко је прво давао 
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Љубу да је прочита, па је онда сам читао. У тој 
пошти су биле све та јне четничке организације, 
било да су требали да врше претресе и хапшења 
родољуба, или нападају склоништа и положаје 
партизана. 

НОБ у пролеће 1943. године се нагло развија на 
територији цијелог андријевичког среза. Илегалне 
десетине и водови вежба ју са руковањем оружја 
и у њима се развија интензиван поитички рад. 
Прикупља се оружје и муниција и други ратни 
материјал. Политичко руководство среза одлучује 
да се формира батаљон и 3. ма ја 1943. године фор-
миран је Андријевачки партизански батаљон на 
Зелетину изнад села Цецуна и Улотне. У батаљон 
су, као борци из Цецунског вода пошли следећи 
другови: Војо Нововић, Милован Јововић, Душан 
Р. Лалић и Јован Ђокић. 

Батаљон је као војничка јединица добио свој 
задатак а комунисти су на терену остали за из-
вршавање много тешких ратних задатака. Родо-
љуби су имали пуне руке посла, све офанзиве нису 
завршене, постоји још много битака у којима цио 
народ учествује. Окупатор и квислинзи врше 
офанзиве, не само против јединица НОВ-е, него 
и против цијелог становништва. То није мимо-

ишло ни Цецуне, које је захватила Шеста офан-
зива — октобра 1943. године непријатељске једи-
нице су упале у село и том приликом попалиле 
неколико кућа и убиле неколико старијих људи 
и партизана: Радуна П. Лалића — старог ратника 
и угледног човека, прије рата старешину села, по 
вољи народа а не пожељи власти, који је био 
истакнути родољуб. Изнурен и болестан није мо-
гао да отступа, зато је наоружан бомбом чекао 
непријатеља. Када је отшрафио бомбу, непријатељ 



га је предухитрио и том приликом је стрељан, 
непомичан у кревету. 

Арсеније Вучељић у Цецуну је познат као 
угледан човек и добар војник из ранијих ратова. 
Истог дан када су и Радуна убили су и Арсенија, 
као родољуба и оца раније стрељаног партизана. 

Миладина Ђокића, угледног човјека, старог рат-
ника балканског, бугарског и Првог светског рата, 
носиоца Албанске споменице и више високих рат-
них одликовања. У току НОБ-е није се двоумио, 
стао је на страну партизана. Такође је заробљен 
и стрељан у селу од стране Немаца. 

Ново Лалић, стари познати ратник из претход-
них ратова такође је у Шестој офанзиви стрељан 
од стране окупатора. 

Никола Ђукић, студент Београдског универзи-
тета припадао је радничком покрету од своје ране 
младости. Рат је затекао као дипломираног прав-
ника, рез. поручника. Због оданости антифашис-
тичкој борби и поседовања војничког знања, по-
стављен је за командира Цецунске чете првих 
устаничких дана јула 1941. године, у којој су били 
борци са територије Андријевице, Божића, Сеоца, 
Бојовића, Цецуна, Кути, Ђулића и Коњуха. Оку-
патору и четницима је успело да Николу ухапсе, 
дуго га држе у Колашинском затвору. Никола се 
у затвору држао добро. Окупатор је Николу из 
затвора довео у Андријевицу за време Пете не-
пријатељске офанзиве и стрељао га јавно. Никола 
је доведен на стрељање због његовог досљедног 
држања у затвору на линији НОБ-е. Николу су 
јавно стрељали као командира партизанске чете, 
храброг и истакнутог борца. За вријеме стрељања 
Никола се држао достојно, храбро-партизански. 

Јован Г. Вучељић, истакнути комунистички 
омладинац и СКОЈ-евац, добар и храбар партизан, 
ухваћен је на превару од стране четника и са 
Николом био заједно у колашинском затвору чије 
је држање било беспрекорно. Јовану су нудили 
четничку „слободу" јер му је Ника Вучељић 
ближи рођак био четнички функционер. Јован је 
на све те понуде и четничке услуге пљувао, пар-

тизански углед био му је в а ж н и ј и од живота. По 
предлогу четника доведен је заједно са Николом 
и стрељан јавно у Андријевици. Јован се храбро 
држао и пркосно гледао на непријатеља. 

Војо Нововић, члан К П Ј прије рата, на кога 
је брат Богдан имао политички утицај од његове 
ране младости. Воју су красиле најљепше људске 
и комунистичке врлине: храбар, веома искрен, 
скроман, од речи, до кра ј а одан социјалистичким 
идејама и Комунистичкој партији Југославије, као 
ретко ко волео је другове и пружао им искрено 
и свесрдно сваку потребну помоћ. Због таквих 
особина био је веома омиљен и поштован. Истак-
нута храброст код Воје била је запажена у првим 
данима устанка. У борби на Трешњевику, када је 
погинуо Милић Кељановић, тада је и друг Војо 
био тешко рањен. Као тежак рањеник живио је 
у илегалству не прекидајући рад, иако су то били 
тешки услови (пролеће 1942.) на ј тежи дани рата. 
Све задатке које је Партија постављала Војо је 
са задовољством примао и са највећом одговор-
ношћу извршавао. 

Када је НОВЈ ослободила 1944. године овај део 
нашег народа у срезу, који је на јдуже остао под 
окупацијом, територију Плава и Гусиња требало 
је ослободити. Друг Војо заједно са Бећом Б а ш и -
ћем, Јусуфом Реџепагићем и Аљом Хотом пошао 
је на та ј терен. Бећо, Војо, Јусуф и Аљо ишли су 
као партизанско руководство да обезбеде ослобо-
ђење тога кра ј а у духу и атмосфери братства и 
јединства. Вековне верске сукобе и разједињеност, 
требало је да замени братство и јединство. Онолико 
колико су Бећо, Јусуф и Аљо комунистички ра-
дили за братство и јединство муслимана са Црно-
горцима, толико је Војо искрено радио за братство 
и јединство Црногораца са муслиманима. Пали су 
Војо, Бећо, Ј у с у ф и Аљо на истом месту, истога 
дана и истог часа, братски загрљени у борби за 
исте идеале, за слободу свих, погођени метцима 
од стране заједничког непријатеља. Тако је овај 
велики јунак Револуције и борац Партије завршио 
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свој живот борећи се на овом осетљивом терену 
за братство и јединство. 

Богдан Нововић је најстарији и најискуснији 
комуниста у андријевичком срезу који је устанак 
дочекао као прекаљени борац, искусни члан КПЈ . 
Прије рата партијско руководство је Богдана уо-
чило као веома храброг и до кра ј а оданог члана 
Партије и поверавало му веома деликатне задатке. 
Богдан се учио и калио у београдској партијској 
организацији у којој је обављао одговорне д у ж -
ности. На територији Србије, ван Београда и на 
терену Косова, обављао је важне партијске задат-
ке. Радио је такође пре рата у партијској органи-
зацији Кос. Митровице, на захвалном задатку у 
раду са рударским радницима Трепче. Богдан је 
био познат београдској полицији, па је врло често 
морао да б јежи као илегалац. Богдан је био рево-
луционар, строг али ув јек и до к р а ј а објективан. 
Покрајински комитет за Црну Гору Богдана шаље 
у Андријевицу. У данима за припрему устанка 
1941. године, Богдан је предложен од стране ПК 
и изабран за политичког секретара среског коми-
тета у Андријевици. Богдан је организатор устан-
ка под чијим руководством је ослобођена Андри-
јевица, као прво слободно среско мјесто у Југо-
славији у тадашњој поробљеној Европи. Богдан 
је био за све комунисте, све борце и цио народ 
велики ауторитет, омиљен и веома цењен. Такве 
симпатије стекао је због своје личне храбрости 
због своје велике оданости НОБ-и и због посло-
вичне правичности. Није се увек слагао са неким 
инструкторима вишег руководства, који су устанак 
књишки схватили, ван живота, ван познавања 
околине, ван стварности. Тада и данас, после 36 
година, види се колико је Богдан био у праву. 

Богдан је погинуо близу Сплита, смрћу хероја, 
убија јући два италијанска виша, официра, омогу-
ћујући свом другу отступницу, јер су изненада 
упали у немачко-италијанску колону. Свом рат-
ном другу је рекао „припремај се и бјежи, ја ћу 
ове гадове да тучем, да се замјеним" и посљедње 
ријећи суму биле „поздрави другове". 

Бранко Бојовић, СКОЈ-евац, борац IV проле-
терске црногорске бригаде. Био је познат као од-

лучан и храбар војник. V току рата дошао је са 
својом породицом са Косова и настанио се у Це-
цуне код свог у ј ака Милорада Лекића. Борци 2. 
и 4. батаљона су добро познавали Бранка као 
сигурног и храброг војника, погинуо је у једном 
јуришу у околини Вир-Пазара, новембра 1943. 
године. 

Марко Лалић, СКОЈ-евац из Цецуна пошао је 
1943. године као борац Андријевичког партизан-
ског батаљона у IV црногорску бригаду. Храбар 
СКОЈ-евац, одличан војник, неустрашив у свим 
окршајима, пао је за слободу своје отаџбине у 
околини Плеваља у борби са немачким специјал-
ним скијашким јединицама. 

Вељко Ђ. Лалић, дошао је са Космета и наста-
нио се са својом породицом у Цецуне, гдје су ра -
није жив јели његови родитељи. СКОЈ-евац, пун 
елана и енергије, ентузијаста, пошао је у андри-
јевачки партизански батаљон у мају 1943. године 
и са својом јединицом прикључио се IV црногор-
ској бригади. Био је изузетно храбар борац, поги-
нуо је као добар и храбар борац у околини Под-
горице (Титоград). 

Здравко Фатић, припада плејади познатих це-
цунских СКОЈ-еваца којег су красиле особине 
храбрости, дружељубља, истрајности и непоко-
лебљивости. Здравко се као позадински радник 
калио и као борац 2. батаљона IV пролетерске 
бригаде, запажени јунак, постао је пушкомитра-

В У К О В И Ћ . О Л Г А , 
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љезац и примљен за члана КПЈ . Погинуо је ју -
начком смрћу убија јући немачког официра прили-
ком заузимања положаја на Црном Врху изнад 
Ибра у околини Краљева. Завршио је свој живот 
у наручју својих цецунских комуниста и сабораца, 
Леше и Милуна. 

Анка Бојовић-Ђукић, супруга Николе Ђукића 
и пре и после хапшења Николиног била је врло 
активна СКОЈ-евка. Када је Никола стрељан од 
стране окупатора, Анка је неустрашиво и са још 
више полета дан и ноћ радила на линији НОБ-е, 
брзо је запажена, примљена у чланство КПЈ . Анка 
својим радом, оданошћу и умешношћу се афирми-
сала као једна од најистакнутијих младих друга-



рица у срезу. Постала је председник среског 
А Ф Ж - а . Није се задовољавала са политичким 
функцијама, узела је пушку у руку и у јуришу за 
ослобођеше Берана 1944. године пала је јуначком 
смрћу. 

Божо Т. Нововић, имао је две велике љубави, 
НОБ-у и бабу Јевру. Баба Јевра је волела унука 
више него своје очи. Божо, иако веома млад са 
фанатизмом је волео партизане, и био је саставни 
део гериле и активни комуниста који су у селу 
радили. Као дечак од 15 година, због изузетне 
храбрости и непрекидног рада, постао је члан 
СКОЈ-а . Августа 1943. године, кад је окупатор и 
квислинзи напали Цецуне, Б о ж о је са пушком 
у руци тукао непријатеља и то бранећи своје село 
и слободу. Био је покошен непријатељским кур-
шумима и то на превару. Божо је цецунски Бошко 
Буха, који је остао у свим срцима, омиљен и за -
пажен као неустрашив борац а у исто вријеме до 
к р а ј њ и х граница скроман, истинит, објективан и 
поштен млади човјек. 

Видак Вучељић, цецунски омладинац и СКОЈ-
-евац. Храбар и скроман, одан, дружељубив, изу-
зетно поштен, из прилично сиромашне породице. 
Дошао је у коло најбољих младих прегалаца у 
НОБ-и. Од почетка устанка припадао је партиза-
нима. Пошао је у IV црногорску пролетерску бри-
гаду и био познат борац 2. батаљона. У много ју -
риша показао је јунаштво и у једном таквом ју -
ришу погинуо је храбри борац, јунак и омладинац, 
друг Видак Вучељић. 

тичкој партији Југославије. Милован је као прека-
љени борац водио посебно рачуна о исправности 
оружја а о томе се сам старао, по је често од 
офанзивних бомби правио дефанзивне, како би 
им ојачао њихово убојно дејство. Милован је био 
омиљен међу друговима због своје оданости и хра-
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Вучко Јововић, СКОЈ-евац и омладинац. Због 
истакнуте храбрости био је пушкомитраљезац као 
борац 2. батаљона IV црногорске пролетерске бри-
гаде. Добити пушкомитраљез у овој прослављеној 
бригади била је посебна част и углед борца. Вучко 
је погинуо јуначком смрћу 1945. године на Срем-
ском фронту. 

Милован Јововић, прекаљени устаник и заме-
ник командира илегалног вода, а касније борац 
анријевичког батаљона, показивао је свуда хра-
брост, дружељубље и оданост НОБ-и и Комунис-

брости, а посебно што је сваког друга обучио у 
руковању са оружјем. Поправљајући и о јачавајући 
убојно дејство бомби, августа 1943. године од једне 
експлозије бомбе угасио се живот овог храброг 
борца Милована Јововића. 

Лука Лалић, стари искусни ратник из претход-
них ратова носилац више високих ратних одли-
ковања и ратни војни инвалид, погинуо је јунач-
ком смрћу јула—августа 1944. године убија јући не-
мачког официра. 

Када говоримо о родољубима и борцима не 
можемо а да не кажемо и истакнемо Радисава Фа-
тића, познатог јунака и барјактара из ранијих ра-
това, који је носилац две златне Обилића медаље. 
Радисав је своје злато у ослободилачком рату осве-
тлио и није га предао окупатору, већ се определио 
за НОБ-у иако стар он је помагао партизане и бор-
це НОР-а. 

Вукосав-Вуко Лалић, такође је носилац златне 
Обилића медаље, познат не само у Цецунима, већ 
и широј околини, као стари ратник веома је био 
цењен и поштован. Вукосав се није колебао при-
шао је партизанима у борби против окупатора. 
Вукосав је био стар као и Радисав, али примеран 
родољуб. Доста је било старих родољуба и носи-
лаца високих одликовања који су давали примјер 
младим генерацијама, како се треба борити за 
слободу и није чудо што су младе генерације 
наставиле традиције својих предака и што је Це-
цуне у II Светском рату, НОБ-и и Револуцији дало 
110 бораца са пушком у руци. 

По линији власти од чланова сеоског одбора па 
преко општинског, среског, окружног до АВНОЈ-а. 
По линији Партије, од руководиоца СКОЈ-а, се-
кретара парт. ћелије, секретара Мес. комитета, 



секретара Среског комитета и секретара окружног 
комитета. А у јединицама НОВ-е од секретара 
парт. ћелије, батаљонског руководиоца, бригадног 
комитета, па до парт. руководиоца дивизије. 

По линији Армије, од к-дира оделења, десетине, 
к-дира вода, чете, к-данта батаљона до комесара 
дивизије. 

Све ове функције људи из Цецуна су обављали 
у току Револуције са пуно одговорности и енту-
зијазма. Часно. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

НОВОВИЋ Гавра БОГДАН, рођен 1906. године 
у Цецуне, члан К П Ј од 1932. године. Учесник у 
НОП од 13. јула 1941. године. Погинуо окто. 1943. 
године као руководиоц политодела I далматинске 
бригаде код Клиса. 

НОВОВИЋ Гавра ВОЈО, рођен 1912. године у Це-
цуне, члан К П Ј од 1937. године. Учесник у НОП 
од 13. јула 1941. године. Био на разним дужностима 
у МК СКОЈ-а и МК К П Ј среза андријевичког. По-
гинуо 1944. године у Дољи кра ј Гусиња. 

ФАТИЋ Радула ЗДРАВКО, рођен 1921. године 
у Цецуне. Ступио у НОП 22 априла 1943. године. 
Члан К П Ј од 1944. године. Погинуо као борац 4. 
прол. Бригаде на Ушће 1944. године. 

ЛАЛИЋ Нике МАРКО, рођен 1920. године у 
Цецуне. Ступио у НОП 22. априла 1943. године. 
Члан СКОЈ-а од 1943 а К П Ј од 1944. године. По-
гинуо као борац 4. прол. црногорске бригаде 1944. 
године на Црном Врху код Пљеваља. 

Н О В О В И Ћ В О Ј О , 
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ВУЧЕЉИЋ Ђорђија ВИДАК, рођен 1920. године 
у Цецуне. Ступио у НОП 22. априла 1943. године. 
Члан К П Ј од јануара 1944. године. Погинуо као 
борац 4. прол. бригаде (Црногорске) 21. 2. 1944. 
године у Врбици код Иванграда. 

БОЈОВИЋ Ћорђија БРАНКО, рођен 1922. го-
дине у Бојовиће. Послије капитулације Краљевине 
Југославије живио у Цецуне. У НОП ступио 1943. 
године. Члан СКОЈ-а од 1943. године. Погинуо у 
Црмници као борац 4. пролетерске Црногорске бри-
гаде децембра 1943. године. 

ЈОВОВИЋ П. ВУЧКО, рођен 1919. године у Це-
цуне. Ступио у НОП септембра 1943. године. Члан 
СКОЈ-а од 1944. године. Погинуо јануара 1945. го-
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дине као борац 4. прол. Црногорске Бригаде (Но- ЈОВОВИЋ Милован, погинуо 1943. године у 
вак Бапска — Срем). с е л 0 ц е ц у н е . 

ПЕРОВИЋ Крста ИЈ1ИЈА, рођен 1919. године у 
Цецуне. Ступио септембра 1943. године у НОП. 
Погинуо 12. децембра 1943. године као борац 4. 
прол. Црногорске бригаде у Црмници. 

НОВОВИЋ Божо, погинуо 1943. године од чет-
ника у Цецуне. 

ЛАЛИЋ ЛУКА, погинуо у Цецуне 1944. године. 

ПЕРОВИЋ Крста ЧЕДО, рођен 1919. године у 
Цедуне. Ступио у НОП септембра 1943. године. По-
гинуо 25. децембра 1943. године, као борац 4. про-
летерске Црногорске бригаде у Црмници. 

ЛАЛИЋ Ђура ВЕЛИЧКО, рођен 1920. године у 
у Цецуне. У НОП од септембра 1943. године. Поги-
нуо као борац 7. омладинске Црногорске бригаде 
у Лијевој Ријеци 1943. године. 

ВУЧЕЉИЋ ЈОВАН, стријељан у Андријевици 
1943. године. 

ЋУКИЋ НИКОЛА, стријељан у Андријевици 
1943. године. 

ВУЧЕЉИЋ МИЛУН, стријељан 1941. године у 
Андријевици. 

ЛАЛИЋ. М . Л У К А В У Ч Е Љ И Ћ . Г . Ј О В А Н Н О В О В И Ћ Б О Ж О 
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ЖРТВЕ ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА О Д Б О Р Н И Ц И 

Лалић Ново, Лалић Радун, Ђокић Миладин, 
Вучељић Арсеније, Лалић Милета, Фатић Радоје, 
Лалић Даница, Јововић М. Саво. 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ 

Нововић Мирко, Ђукић Вук, Лалић Мина, Ђо-
кић Јован, Нововић Ристо, Бојовић Зора, Нововић 
Станица, Лекић Панто, Ђукић Вида,- Лекић Дра-
гутин, Лекић Марјан 

БОРЦИ НОР-а 

Нововић Мирко, Нововић Богдан, Нововић Во-
јислав-Војо, Нововић Мило, Нововић Милан, Но-
вовић Милун, Нововић Ристо, Нововић Божо, Но-
вовић Зорка, Нововић Станица, Нововић Боса, 
Нововић Милосава, Нововић Милић, Нововић Мил-
ка, Нововић Ново, Нововић Богић, Нововић Љ. 
Радован, Нововић Свето и Вида. 

Лалић Марко, Лалић Михаило-Микаш, Лалић 
Душан, Лалић Мираш, Лалић Јован, Лалић Б р а -
нислав, Лалић Влајко, Лалић Ћана, Лалић Мило, 
Лалић Мина, Лалић др Милош, Лалић Видра, Ла -
лић Богдан, Лалић Никола, Лалић Павле, Лалић 
Добрашин, Лалић Новица Лалић Богић, Лалић 
Радош, Лалић Васо, Лалић Тодор, Лалић Н. Ни-
кола Лалић Перута, Лалић М. Радован, Лалић Ђ. 
Вељко, Лалић Вукашин, Лалић Ђ. Вишња, Лалић 
Радуле 

Ђукић Никола, Ђукић Драго, Ђукић Саво, Ђу-
кић Лепосава, Ђукић Рајко, Ђукић Мићун, Ђукић 
вук, Ђукић ЛекСо, Ђукић Р. Милић, Ђукић Ми-
љан, Ђукић Паша, Ђукић Мило, Ђукић Богдан Војо. 

Вучељић Јован, Вучељић Милутин, Вучељић 
Видак, Вучељић Милун, Вучељић Станиша, Вуче-
љић Владо, Вучељић Миомир. 

Фатић Здравко, Фатић Манојло, Фатић Петар, 
Фатић Душан, Фатић Марко, Фатић Владо. 

Лекић Марјан, Лекић Милован, Лекић Пашко, 
Лекић Милијана, Лекић Драгутин-Милорад. 

Ђокић Јован, Ђокић Ђока, Ђокић Божо, Бојо-
вић П. Ђуро Бојовић Бранко, Грбовић Вуксан, 
Перовић Чедомир, Перовић Илија Јововић Вучко, 
Радевић Раде. 

О Ф И Ц И Р И 

Нововић Мирко, Генерал потпуковник, Вучељић 
Милутин, капетан, Ђокић Јован, мајор, Лалић 
Бранислав, Потпуковник, Лалић Мило капетан, 
Лалић Добрашин, Капетан, Ђукић Лепосава, К а -
петан, Фатић Манојло, Потпуковник, Лекић Мило-
ван, Капетан, Нововић Мило Капетан I класе, 
Нововић Милутин, Мајор, Нововић Милун, Капе-
тан I класе, Ђукић Саво, Потпуковник, Радевић 
Раде Лалић М. Радован, Мајор, Фатић Душан, 
Лалић Душан, Ђукић Никола, Грбовић Вуксан. 

У 1941. години: 
— Нововић Богдан, члан среског НОО 
Чланови сеоског НОО: 

Милић Минин Лалић преседник са још че-
тири члана. 

У 1943. години (јула) 
а) Први Сеоски НОО: 

Милан Г. Нововић, претседник 
Душан Фатић 
Драго Р. Ђукић 
Павле М. Лалић 
Б о ж о М. Ђокић 

б) Други сеоски НОО: 
Нововић М. Мило, председник 
Фатић Душан, Ђукић Драго, Лалић Павле, 
Ђокић Божо 

У 1944. години (маја) 
Драгић Остојић, Фатић Душан, Ђукић Драго, 
Ђокић Божо, Нововић Ристо, Лалић Никола. 

У срески НОО у 1943 и 1944. години били су: 
Марјан Лекић, Милан Нововић. 

Вијећници на Другом заседању АВНОЈ били су: 
Марјан Лекић а ЗАВНО Црне Горе и Боке: Марјан 
Лекић, Војо Нововић и Радован М. Лекић. 

ЧЛАНОВИ СКОЈ-а (од 1941 до 1945) 

Фатић Здравко, Нововић Божо, Марко Лалић, 
Милун Нововић, Јован Вучељић, Душан Лалић, 
Милош Лалић, Јован Ђокић, Вида Нововић, Ле-
посава Ђукић, Милосава Ђукић, Ра јко Ђукић, Ви-
дак Вучељић, Анка Ђукић, Зорка Нововић, Милу-
тин Нововић, Милутин Вучељић, Миомир Вуче-
љић, Даница Р. Лалић, Вера Лалић, Јововић Вучко, 
Влајко Лалић, Станица Нововић, Видра Лалић, 
Боса Нововић. 

ЧЛАНОВИ КПЈ ПРИЈЕ УСТАНКА 

Мирко М. Нововић, Богдан Нововић, Војислав-
-Војо Нововић, Микаш Ј. Лалић, а после устанка 
примљени су: Божо Савовић и Драгомир Дра-
говић. 

ЧЛАНОВИ КПЈ У 1942. години у село Цецуне: 

Војислав-Војо Нововић, Вешо Дракуловић, Ви-
дра Нововић а у 1943. години примљени су Божо 
Савовић, Јован Ђокић и Петросава Ђукић. Ме-
ђутим велики број чланова К П Ј је у 1943 и 1944 го-
дини примљен у НО бригадама. 

ОБРАДИЛИ: 
Милун Нововић, 
Јован Ђокић 
Милутин Нововић 
Лепосава Ђукић 
Видра Лалић 
Мило Нововић и 
Ристо Нововић 



У ПРОЛЕЋНИМ ДАНИМА 1941. ГОДИНЕ 

Повећа група студената београдског универзи-
тета из Васојевића, са којом сам и ја, враћамо се 
у свој кра ј са намером да се пријавимо у војску, 
да бранимо земљу од насртаја фашистичке Не-
мачке и Италије. Добар број од нас су чланови 
комунистичке партије и присуствовали су партиј-
ском састанку који је одржао секретар Градског 
комитета Београда Рифат Бурџевић-Тршо, који 
нам је пренио став Партије да треба да се укљу-
чимо у војне јединице и да се боримо против 
фашистичке најезде на нашу земљу. Та ј став је 
усвојен и од народних студената и уједињене сту-
дентске омладине па су и сви остали студенти 
похрлили да се нађу на бранику земље. Пуни смо 
снаге и полета јер смо 26, 27. и 28. марта осјетили 
на београдским улицама снагу маса које су сле-
диле ставове Партије и крчиле пут слободи. 

Стижемо у Мурину 6. априла 1941. године по-
сле напорног пута преко Чакора са неким изан-
ђалим и трошним аутобусом. Ту нам саопштише 
да је тог јутра Београд бомбардован. Немачке 
штуке са бомбама и митраљезима окомиле су се 
на голоруки и незаштићени слободарски град, који 
је 26. и 27. марта извршио снажан притисак на из-
дајничку владу Цветковић — Мачек и принца Павла 
и онемогућио издају. 

Враћамо се у мислима на изглед Београда и 
нагађамо који ли је дио града на јвише разорен. 
Чак се питамо да ли су наши другови већ отпу-
товали или је можда који настрадао приликом тог 
напада! 

Водимо врло ж и в е и понекад бучне дискусије. 
Свак би желио да к а ж е неку своју претпоставку 
и слутњу. Укрцавамо се после предаха и за кратко 
вријеме стижемо у Андријевицу. 

Доласком у Андријевицу дознајемо да је народ 
нашег кра ј а такође монифестовао спремност за 
одбрану земље и да је на збору говорио Вуле 
Ивановић, студент права. То нам је било драго. 
Ми смо својим саговорницима преносили утиске 
са манифестација у Београду, о данима пуним три-
умфа и слободе у главном граду а они нама опет 
о својој активности тих дана. Дознао сам да су 
из андријевичке основне организације КП1) већ 
мобилисани Радуле Јеврић, Војо Нововић и Ђола 
Бабовић и да се налазе код Тузи на албанском 
фронту, а да је једино остао на терену Радован 
Бабовић и још један број скојеваца и симпатизера. 
Расла је код нас неизвесност и бојазан да ли ће 
нас примити да идемо на фронт, пошто највећи 
број нас студената и ђака нисмо били завршили 
војску, а знали су да смо присталице револуцио-
нарног покрета јер је један број већ неколико пута 
био хапшен због револуционарног рада. Сјутра 
дан смо се јавили начелнику Среза да нас упути 
на фронт, али се је он изговорио да нема оружја, 
па чак када смо му понудили да би ми ишли са 
војском и без оружја одбио је и то! То нас је још 
више раздражило, тако да смо јавно протестовали. 

Кроз 2—3 дана и Штаб скопске армије је одсту-
пио кроз Андријевицу, а 250 топова2) разних к а -
либара остало је на цести од Мурина до села Луга 
а да нијесу испалили ни једне гранате на непри-
јатеља. 

У 38. пешадијском пуку код Тузи — добар број 
војника су били чланови Комунистичке партије 
који су манифестовали спремност за борбу против 

агресора. Та ј пук је у првим сударима са Итали-
јанима имао успјеха. Међутим, због издаје старе-
шина и слабог снабдевања истог он и остале једи-
нице су морале да се повлаче ка Подгорици, а 
потом остављајући оружје и опрему враћали су 
се својим кућама пуни мржње према официрима 
и органима власти. Војници су узели пушке и 
муницију и упућивали се својим кућама. 

Осећајући расуло ми смо одлучили да прику-
пимо што више оружја и да наоружамо себе и 
своје симпатизере. Знали смо да до оружја можемо 
доћи једино од војника који су напуштали фронт 
код Гусиња или оних који су се повлачили од 
Подгорице преко Трешњевика. 

Кренуо сам из Цецуна и ја да тражим оружје. 
У Андријевици је владала узнемиреност. Са зеб-
њом у срцу су очекивали окупатора. Одлучио сам 
да идем код Баја3) у Краље па да са њим про-
дужим на Трешњевик и да сачекамо наилазак 
војника. Б а ј а сам затекао кући и одмах смо се 
дали на посао. Војници су нам радо дали пушке 
и муницију. Ослободили су се терета и продужили 
пут кућама. Чим сам се наоружао кренуо сам на-
траг да би прешао цесту прије доласка окупатора. 
Ба јо ми је показивао пут до цесте. Силазим на 
пут и стављам пушку под мантил. Изненада зачу-
јем тутњаву мотора. Немачки тенкови, танкете 
и борна кола наступали су у групама од Бијелог 
Поља ка Подгорици. Изненађен и збуњен склонио 
сам се на ивицу цесте док прође прва група, а 
потом пожурим ка Бандовића мосту да бих што 
прије прешао Андријевицу и умакао ка Цецунима. 
Хука тенкова се и даље чула и мијешала са 
рафалима. Срели су групе војника са оружјем и 
натјерали их да сложе оружје по цести, а потом 
прешли тенковима преко њега, а када су неки 
почели да б јеже са оружјем отворили су ватру на 
њих и покосили их! Што сам се ближио Андри-
јевици то ме је више обузимао страх да су Немци 
већ стигли у Андријевицу. Међутим, у Андрије-
вици је владала гробна тишина. Ја журим да 
што прије умакнем са цесте и пођем у село. Једна 
жандармеријска патрола ме заустави и покуша да 
ми одузме пушку, али се ја успротивих и прекорих 
их коме сада желе да служе? Они се поколебаше, 
оставише ме на миру да наставим пут ка селу. 
Осјећао сам се срећан што сам дошао до пушке. 
И остали, па чак и нејаки омладинци, су се по-
старали да набаве оружје. Тако је и Божо Ново-
вић, младић од 16 година — ученик V разреда 
гимназије натерао бабу да му купи пушку. Баба 
Јевра сирота, а разборита жена и разборито да би 
испунила унуку жељу продала је овцу па му ку-
пила пушку. Јован Вучељић, скојевац — ђак VI 
разреда гимназије, јединац, син Гавра Вучелића 
једног од сиромашних али честитих сељака, после 
дуге препирке успио је да приволи оца да му 
купи пушку. Сваки се је довијао како је знао али 
се број пушака у нашим селима брзо умножавао, 
тако да скоро није било отреситог човјека или 
младића а да није имао оружје. Сељаци говоре 
између себе када купују пушке „Нека се нађе злу 
не требало"! 

Вратили су се с фронта Радуле, Ђола и Војо 
пуни утисака о издаји и раду V колоне у Армији. 
Сви су донијели оружје са собом. Сада нам је 
партијска организација комплетна и ојачана Ми-
лићем Кељановићем — Унамуном4) и два новопри-
мљена члана Партије студентом Драгомиром Дра-
говићем и учеником гимназије Божом Савовићем. 



Т о . н а м је знатно појачање, јер поред њих на те-
рену општине Андријевице имамо и добар број 
скојеваца и напредних омладинаца, ђака и сту-
дената који су се вратили кућама. Наш утицај на 
становништво је знатно порастао. Оформили смо 
два одељења Партијске организације у општини, 
једно у Цецуне, а друго у Коњухе и два скојевска 
актива, један од скојевац из Бојовића, Ђулица, 
Кути и Цецуна, други у Коњихе. У њима је било 
око 40 омладинаца. У Цецунски скојевски актив 
су били Божо и Радоња Савовић и Миливоје Осто-
јић-Поп из Кути, Здравко Татић, Милош, Вељко 
и Душан Лалић, Јован Вучељић, Јован Ђокић, 
Милун, и Божо Нововић из Цецуна, Драгомир и 
Драгољуб Драговић из Ђурића и Страдо — поп, 
Ацо и Б а ј о Бојовић из Бојовића. 

Наша Партијска организација се бројно и ква-
литетно повећала доласком са Космета чланова 
КП Ђеда Војводића, Спасоја и Сава Ђаковића, 
Милеве Вуковић у Коњисима и Аца Лалевића и 
Микаша Лалића у Цецуне. У Цецунима је пристигао 
и Богдан Нововић, правник и стари револуционар 
који преузима руковођење са среским комитетом. 

И даље се наша активност усмерава на раскрин-
кавању издаје и развијању мржње према окупа-
тору. Али ми поред тога активно радимо у оформ-
љењу и учвршћењу герилских одреда и прикуп-
љању оружја и муниције. Чак смо одлучили да 
извјесним људима који би се могли наћи против 
нас отмемо оружје . 

У разговору једне вечери дознао сад да један 
студент стипендиста бивше Ј Р З је добио од једног 
комшије жандарма пушко-митраљез, чешку збро-
јовку са муницијом и да га је сакрио у трап на 
њиви где је засадио лук. Пошто је он важио у 
нашим очима као непоуздан и несигуран човек, 
који би се могао наћи на супротну страну, одлучих 
се да му преотмемо та ј пушко-митраљез и сме-
стимо га у магацин оружја и одред наоружамо са 
једним аутоматским оружјем. Пошто је Војо Ново-
вић био задужен да чува оружје то сам га позвао 
једне вечери да заједно пођемо. Спустили смо се 
по мраку низ шуму звану Грабље и упутили тек 
пробијеним колским путем ка Андријевици. Опре-
зно идемо. Настојимо да нас нико не примети зато 
се обазиремо, застајкујемо и осматрамо. Бојимо се 
да ћемо наићи на жандармеријску патролу или 
заседу, а избегавамо сваки сусрет било са ким. 
Знамо да италијани не излазе из Андријевице, а 
нарочито не ноћу! Примећујемо да жандармериј -
ска станица светли, мислимо да патроле још нису 
пошле на терен. Пењемо се уз шкарпу пута и по-
лако идемо уз брдо. Назиремо кућу за коју прет-
постављамо да је његова. Мјесец је осветлио Цр-
ногору и Мали камен и спушта се ка Злоречици. 

Ми смо близу куће. Кућа је у стрмени и сама, уз 
то они немају ни пса. Примјећујемо по орању леје 
у којима је засађен лук, то нас уверава да је то 
његова кућа. Закопамо голим рукама у меку земљу, 
тек засађеног лука на једном мјесту нијесмо наи-
шли на трап, одмах закопамо на друго место и 
осетимо испод земље даске које кад подижемо 
мјесец нас поче осветљавати, што нас изненади 
те се пренусмо, али нам омогући да у трапу јасно 
видимо пушко-митраљез на ногарима постављен 
са муницијом и две крагујевачке бомбе. Брзо га 
зграбисмо и од журбе и усхићења заборависмо да 
затрпамо трап. Брзо одмичемо уз страну умићући 
месечевом одсјају и кријући се заладцима док смо 
дошли на ливаде које су власништво села Цецуна. 
Знојави од умора и жеђи одморимо се поред извора 
који избија испод ж и л а једног огромног буковог 
стабла, а потом пресрећни враћамо се опрезно у 
село. 

Неколико дана после тога друг који ми је рекао 
где се налази пушко-митраљез саопшти ми да је 
пушко-митраљез украден. Ја изразих ж а љ е њ е што 
нам га није дао него дозволио да му га неко по-
несе. Он се сагласи са тим и поверовао сам да 
не сумња у мене. Касније су ми рекли да је 
сазнао истину. И он је тада био задовољан што 
је допринео и нехтећи да партизански одред, ко-
јем је и сам припадао, располаже са пушкомитра-
љезом. Наш магацин оружја се све више попу-
њавао а поред тога сви одрасли људи су углавном 
располагали својим оружјем које су вјешто крили. 
Уосталом то је била традиција наших људи, па 
смо је само подржавали, јер смо били увјерени да 
ће се борити заједно с нама против окупатора! 

МИРКО НОВОВИЋ 

* 

* * 

' ) О с н о в н у о р г а н и з а ц и ј у К П ф о р м и р а о с а м у А н д р и -
ј е в и ч к о ј о п ш т и н и ј у л а 1938. г о д и н е , у њ о ј ј е п о р е д м е н е 
б и о Р а д у л е Ј е в р и ћ и Р а д о в а н Б а б о в и ћ , с т и м ш т о с м о 
п о с л е з а в р ш е т к а в о ј с к е п р и м и л и и В о ј а Н о в о в и ћ а , а 
п о т о м Ђ о л у Б а б о в и ћ а . 

2 ) О к о 150 љ у д и и з П о л и м љ а с у с к л о н и л и к р а ј Л и м а 
у в р б л > а к ј е д а н т о п 150 м м к о ј е г о к у п а т о р н и ј е о т к р и о п р и 
о д в л а ч е њ у т о п о в а . Т а ј т о п ј е у у с т а н к у у п о т р е б љ е н у 
б о р б и п р е м а П л а в у . П о п о в л а ч е њ у с а т о г ф р о н т а о н е с п о -
е о б љ е н ј е и о с т а в љ е н у п о ј а т и у Б р е з о ј е в и ц е . С а д а с е 
т а ј т о п н а л а з и у М у з е ј у Ј Н А у Б е о г р а д у . 

3 ) Б а ј о Ј о ј и ћ ј е п р и м љ е н у п а р т и ј у у П е ћ к о ј г и м н а з и ј и . 
У р а т у п о г и н у о к а о о р г а н и з . с е к р е т а р м е с н о г к о м и т е т а 
К П з а А н д р и ј е в и ц у . 

' ) М и л и ћ К е љ а н о в и ћ — У н а м у н о и с т а к н у т и б о р а ц и з 
р е в о л у ц и о н а р н о г с т у д е н т с к о г п о к р е т а б е о г р а д с к о г у н и в е р -
з и т е т а . Р а њ е н н а д е м о н с т р а ц и ј а м а 14. д е ц е м б р а 1939. г о -
д и н е . П о г и н у о 1942. г о д и н е н а Т р е ш њ е в и к у . Н а р о д н и х е р о ј . 

У АНДРИЈЕВИЦИ ЈУЛА 1941. ГОДИНЕ 

Петнајестог јула 1941. године одржан је саста-
нак МК К П Ј за андријевички срез у селу Цецу-
нима у кући Богдана Нововића, тадашњег секре-
тара МК, на којем је одлучено да се у андрије-
вичком рсезу отпочне са оружаном борбом, с тим 
да се путем засједа, препада и диверзија створи 
несносно стање за окупатора — Италијане. 

16. јула по подне одржан је састанак герилског 
одбора села: Цецуна, Ђулића, Кути, Бојовића и 
Анџелата на мјесту званом „Трноваче", сада је на 
том мјесту подигнута трафостаница одакле се раз-
води струја за село Цецуне и Ђулиће, на којем су 
у погодној форми пренесени ставови МК К П Ј за 
Андријевицу. На том састанку је одлучено, с обзи-
ром да су Цецуни, Ђулићи и Кути знатно удаљени 
од саобраћајница куда се окупатор креће па и од 



саме Андријевице где је био италијански гарнизон, 
да са једном десетином одреда се направи засједа 
16/17. јули у Сутјесци на путу Андријевица—-Му-
рино ради напада на окупаторске курире, камионе 
или слично. Замисао је била да се та акција изве-
де у пуној тајности. Остали дио одреда да буде 
у пуној приправности. У одреду је тада било 32 
човјека, добар број од њих су били омладинци 
које смо до кра ја априла в јежбали у руковању 
оружјем јер нису служили војску. У одреду је 
било 16 скојеваца, 6 чланова СПЈ, а остало су 
били симпатизери. Командир одреда је био Ј а к ш а 
Драговић, а комесар ја. Тада сам ја био секретар 
бироа ћелије општине Андријевица, а ћелија је 
имала два одељења — једно у Коњусима са 8 
чланова КПЈ , а друго у Цецунима, Кутима и Ђу-
лићу са 6 чланова КПЈ . 

Десетина је пошла по мраку путем до уставе 
у селу Анџелате, потом је скренула ливадом ка 
цести у Сутјеској да се не би срела са жандарме-
ријским патролама. Међутим, видјели смо кроз 
мрак неке силуете које су се кретале нама у су-
срет. Жандарми, сазнавши да је у Црној Гори 
устанак отпочео избјегли су из Андријевице да не 
би били са окупатором у случају напада на Ан-
дријевицу. Запитали су нас, кад су сазнали да 
смо партизани, да ли и они могу да воде борбу 
против окупатора. К а д су добили потврдан одговор 
продужили су ка Анџелатима, а ми ка цести у 
Сутјеској. Читаву ноћ смо били у засједи и ту 
нас је јутро затекло, али Италијани се тим прав-
цем нису кретали. У зору смо послали једног осма-
трача на стијену изнад пута, која је доминирала 
цестом од Андријевице ка Мурини па и самом Ан-
дријевицом. Извјестио нас је да нема никаквог 
покрета од Андријевице. Досадило нам се да че-
камо у засједи на цести па смо се сви попели на 
стијену и осматрали Андријевицу, а одатле смо 
у сваком случају могли брзо да стигнемо на цесту 
уколико се појави неки покрет од Андријевице ка 
Мурини. Примијетили смо два топа на ивици Ан-
дријевице окренута прем аселу Анџелатима. Ита-
лијани су се почели кретати око жандармериске 
станице по равници. Омладинци тек обучени у 
руковању оружјем, а жељни да испробају и до-
к а ж у своју спремност и способност за борбу, дого-
ворили су се о одстојању и тражили да гађају 
Италијане у Андријевици. По утврђивању да је 
одстојање ваздушне линије 800 метара почели су 
Да пуцају на Италијане који су се кретали по рав-
ници око жандармериске станице. Испаљењем сва-
ког метка видјели смо како се диже прашина из 
суве земље. Италијани су падали и дизали се па 
продужавали да б јеже по равници, а неки су оста-
јали да леже. То нас је охрабрило па смо почели 
групно да пуцамо, а затим донесемо пристигли ми-
траљез и отворимо ватру рафалима. Очекивали 
смо да топови почну да туку на нас, али они су 
остајали нијеми! Наш одред је пристизао, а и 
сељаци из околних села су вадили оружје из 
скровишта и хитали ка Андријевици. Неки, видећи 
нас да пуцамо, прекорили су нас зашто им не 
кажемо за отпочињање устанка, јер и они воле 
слободу као и ми! 

Видећи, да број оних који с оружјем иду ка 
Андријевици нагло расте, а пуцњава се умножава 
и ми се одлучимо да идемо ка Андријевици и да 
учествујемо у нападу на италијански гарнизон у 
Андријевици. Италијани у Андријевици на сваки 

наш пуцањ су се понашали као разбијена војска 
која безглаво јури само да склони главу, што нас 
је још више охрабрило. 

Брзо смо прошли мост на ријеци Злоречици, 
успели се уз стрмину и ушли у шуму изнад 
Андријевице, отворили ватру на бивше начелство 
среза, тадашњу карабињерску станицу. Уз нас су 
дејствовали доста бројни сељаци приспјели са ору-
жјем, група жандарма, а и једна група Андрије-
вичана, док је друга група Андријевичана отпочела 
борбу и у самом граду. И са другим страна су 
дејствовали устаници и ако недовољно организо-
вано, али ватра је била све јача и бројнија. Сли-
вали су се устаници са свих страна и други 
партизански одреди су придолазили и дјествовали 
на Андријевицу. Италијани су дејствовали неор-
ганизовано и под утиском губитака, које су дожив-
љавале њихове јединице, претходних дана у Црној 
Гори као и због врло јаке концентричне ватре која 
је уследила у нападу на андријевички италијански 
гарнизон, као и претрпљених губитака у овој бор-
би, ухватила их је паника и предали су се. 

Разоружање је било муњевито. Заробљено је 
око 195 војника и старешина италијанског батаљо-
на, убијено 46 и 12 рањено. Заплијењено 6 брдских 
топова 75 м/м са 80 граната, од којих су две биле 
неисправне, 4 минобацача 81 м/м са 10 граната; 
2 минобацача 50 м/м; 4 тешка митраљеза и 8 пу-
шкомитраљеза „Бреда"; 125 пушака — остале 
пушке су устаници при разоружавању понијели са 
собом; 4 камиона; 40 коња и мазги; 30.000 пушча-
них и митраљеских метака; 150.000 кг хране и 
одеће и опреме за 200 војника. 

Остали одреди и народ су дејствовали на ита-
лијанске посаде у Лијевој Ријеци, Матешеву и на 
Мурини. Тако је око 11 часова 17. јула ослобођена 
Андријевица, а скоро и читав срез изузев Плава 
и Гусиња. 

Постављамо страже на топове и магацине да 
се не би развлачила заплијењена имовина. 

Два до три часа после ослобођења Андријевице 
долази и секретар МК К П Ј за Андријевицу Богдан 
Нововић и пред масом устаника и окупљеног на-
рода одржао је краћи говор, у коме истакао да је 
устанички народ андријевичког кра ј а ослободио 
Андријевицу, али тиме је тек отпочела борба за 
слободу која ће се наставити до потпуног ослобо-
ђења читаве наше земље. У том циљу је позвао 
све способне људе из нашег кра ј а да се сврстају 
под барјак борбе за слободу и да сваки часно 
извршава свој дио задатка. МК К П Ј за Андрије-
вицу се нашао у врло сложеној ситуацији — осло-
бођен је срез и требало је решавати низ проблема 
на које се до тада није ни мислило, зато је још 
истог дана одржан састанак проширеног МК К П Ј 
за срез Андријевицу којем сам ја присуствовао 
као секретар бироа ћелије андријевичке општине. 
После детаљне анализе успјеха и слабости у до-
тадашњем раду К П Ј за андријевички срез и по-
требе даље активности закључено је да се: 1) фор-
мира команда за одбрану слободне територије, 2) 
да се формира команда мјеста, 3) да се формира 
срески национално ослободилачки одбор, 4) да се 
формира комисија за подјелу намирница избјегли-
цама из Метохије и сиромашном становништву, 5) 
да се продужи са даљим тумачењем циљева осло-
бодилачке борбе, 6) да се формирају чете и бата-
љони на територијалном принципу, с тим да им 
језгра буду већ постојећи герилски одреди, 7) да 



се формирају срески и општински национално-
-ослободилачки одбори и 8) да се настави започета 
борба до потпуног ослобођења наше земље. 

Следствено заузетим ставовима на проширеном 
састанку МК К П Ј за Андријевицу и одржаном 
говору од стране секретара МК при ослобађању 
Андријевице заплијењени топови су доведени у 
исправно стање и 18. јула је упућен један запли-
јењени брдски топ 75 мм за Колашин, а 2 топа 
за Беране као помоћ устаницима који су били 
опколили италијанске окупаторе у градове, али 
због недостатка тешког оруђа и контрадикторних 
директива нису успијевали да их разоружају . Ис-
паљивањем граната из тек приспјелог топа у Ко-
лашину принудило је Италијане да се предају. 

Формирана је команда за одбрану слободне 
територије, чији је командант био Величко Бојо-
вић, мајор, а комесар Богдан Нововић, а у штабу 
је било још неколико официра бивше југословен-
ске војске и Радуле Јеврић, члан К П Ј и други. 

Још 18. јула смо преузели жандармеријске ста-
нице у селу Ђулићи и Кутима и поставили омла-
динце да дежура ју у њима и да нас обавештавају 
о свему што се збива на територији, јер су их 
жандарми напустили. 

Одржали смо конференцију на равници поред 
гробља у селу Цецунима на којој је изабрана ко-
манда чете, а за командира чете изабран је Никола 
Ђукић — звани Којо, дипломирани правник и 
резервни поручник, за ађутанта Вељка Лалића, 
питомца војне академије, а за саветника Сава Ђу-
кића, пензионисаног мајора — иначе часна и ци-
јењена човјека чи ји су преци познати као истак-
нути борци за слободу у прошлим ратовима. Потом 
је изабран срески национално ослободилачки од-
бор за чијег предсједика је изабран Милић Лалић, 
један од угледних сељака села Цецуна, а мене су 
одредили да их представљам на конференцији у 
Андријевици. 

Нека села су изабрала одборе и одредила своје 
представнике на среску конференцију у Андрије-
вицу, док су друга села само упутила представ-
нике, а из појединих су дошли угледнији или боље 
речено активнији људи у општем покрету за сло-
боду на среску конференцију. 

МК К П Ј је журио са одржавањем среске кон-
ференције да би на њој образложио циљеве борбе, 
мобилизаторски дјеловао на присутне и организо-
вао народну власт. На збор 19. јула су позвани 
и поједини истакнути интелектуалци који су до-
шли у свој кра ј да преживе. 

Збор је одржан са око 300 присутних у шљи-
вику Дедовића код Андријевице. Секретар МК 
К П Ј за Андријевицу је отворио збор истичући да 
је борба за слободу отпочела, да смо ослободили 
скоро читав срез, да се борбе воде и у сусједним 
срезовима, да је наша борба дио борбе која се 
води против фашизма, а чија главна снага је Сов-
јетски савез и ангелски и амерички савезници, да 
је нужно да формирамо срески национално-осло-
бодилачки одбор као нову власт. Одмах после 
њега узео је ријеч Вукић Масловарић који је 
истакао да јој није вријеме за борбу, да су омла-
дина и комунисти преуранили и да ће тиме Васо-
јевиће довести у безизлазну ситуацију. Да треба 
причекати да велике земље одлуче битку на бој-
ном пољу, па тек ми да устајемо. Затим у истом 
смислу је говорио Милутин Јелић, директор гим-
назије, настављајући да напада комунисте као 

младе и усијане главе које се не конеултују са 
зрелијим и искуснијим људима и тиме доводе у 
опасност читав кра ј . У том дијалогу оштрих на-
пада на омладину, а прије свега на комунисте од 
стране реакционарних интелектуалаца да би до-
шао до и з р а ж а ј а истакнути члан К П Ј Спасоје 
Ђаковић се попео на шљиву и оштро напао Ма-
словарића и Јелића који желе умјесто да се 
укључе у покрет борбе за слободу да омаловаже 
најоданије борце за слободу, да их дискредитује 
и да пољуља вјеру народа у оправданост борбе 
и изгледе на успјех. Ђаковић је истакао да борба 
против фашизма је ствар не само СССР-а и ко-
муниста већ и Енглеске и Америке које су на 
челу са Черчилом и Рузвелтом ступили у коали-
цију против фашизма. Када нас господа Маслова-
рић, Бакић и Јелић позивају да одустанемо од 
борбе тиме помажу окупатору и вјерно му служе. 
Тиме та господа која је удобно жив јела у старој 
Југославији додворава се окупатору и желе да 
створе удобан живот и под окупацијом. Оваквим 
њиховим ставом они објективно издају борбу за 
слободу. Та ј његов иступ унио је живости у да-
љој дискусији. ПОТОМ је усвојен предлог за из-
бор среског национално-ослободилачког одбора. 
Исте вечери одржан је састанак новоизабраног 
среског националноослободилачког одбора у кући 
Дедовића, на којем је изабран за предсједника 
Мирко Вешовић, дипломирани правник (који није 
био присутан ни збору ни том састанку), а за се-
кретара Спасоје Ђаковић. На том састанку је за -
кључено да се формирају националноослободилач-
ки одбори у свим селима и општинама гдје нису 
били изабрани и да се продужи са активношћу 
на решавању проблема. 

Пошто су квислинзи из Плава и Гусиња почели 
да врше испаде на слободну територију а и због 
бојазни од дејства Италијана и квислинга из Пећи 
и Метохије преко Чакора формиране су чете и 
батаљони које су послане на Чакор и према Плаву 
и Гусињу. Гро снага је упућено према Плаву па 
и двије батерије, једна од 3 брдска топа 75 мм, 
чији је командир био Владимир Јочић, арт. по-
ручник, и батерија од 1 топа 155 мм, чи ји је 
командир био Петар Шошкић, судија — резервни 
арт. капетан. Топ 155 мм је сакривен у селу Уло-
тина после капитулације Југославије и по ослобо-
ђењу Андријевице извучен је и употребљен у на-
паду на квислинге према Плаву. Испаљивањем 
првих граната према Плаву квислинге је ухватила 
паника и устаници су избили на лијеву обалу 
Лима до Плавског језера. 

Цецунска чета је одбила квислиншке предстра-
же на Зелетину да би у садејству са Анџелатском, 
Бојовичком, Ђуличком и Лужачком четом и ге-
рилским одредом из Коњуха, кога је предводио 
командир Војводић Димитрије — Зеко, разбила је 
квислиншке снаге јачине око 300 људи и одбацила 
их на планину Гребен према Гусињу. 

У међувремену док су чланови К П Ј и Скоја и 
најдоследнији активисти ослободилачког покрета 
били на фронту и водили оружану борбу према 
Плаву, Гусињу и на Чакору и ако довољно не 
снабдевени и оскудно опремљени, реакционарна 
интелигенција Андријевичког среза видећи да јој 
опада утицај међу масама развија активност у 
позадини у циљу слабљења отпора и стварања 
убеђења код народа да је борба преурањена и без 



изгледа на успјех и тиме стварала осјећај да је 
најбољи излаз да што прије дођу Италијани и да 
се са њима нађе неки договор бацањем кривице 
на комунисте. 

Да би се спречило разорно дјеловање реакцио-
нарне интелегенције МК К П Ј за Андријевицу и 
председник среског национално-ослободилачког од-
бора Мирко Вешовић заказали су збор представ-
ника свих села и представника јединица са поло-
ж а ј а према Плаву, Гусињу и Пећи. 

Уочи тог збора Милутин Јелић, Вуксан Бакић 
и други реакционари су одржали зборове по неким 
селима на којима су истицали да је борба без из-
гледа на успјех и да је треба обуставити и тиме 
сачувати људе. 

На збору је присуствовало око 350 људи. Збор 
је отворио 25. јула на Радуновцу предсједник на-
ционалноослободилачког одбора Мирко Вешовић, 
истичући да су поред нашег среза ослобођени 
Беране, Бијело Поље, Жабљак , Шавник и друга 
мјеста у Црној Гори, а да се у обручу држе Под-
горица, Никшић и Цетиње, да се борба развија и 
у Србији и другим крајевима наше земље. 

Указао је присутним да је у овој ф а з и нужно 
да се уједине напори фронта и позадине за ус-
пјешну борбу са окупатором. 

Богдан Нововић је испоручио поздрав присут-
нима са фронта, обавештавајући их да су квис-
линзи протјерани од Пепића до моста на Лиму 
код Плавског језера и да постоје изгледи да их 
се протјера и из Плава уколико не услиједи ита-
лијанска офанзива. 

Тада су устали да говоре Масловарић, Јелић, 
Бакић и други реакционарни интелектуалци, исти-
чући да су комунисти и омладина усијане главе 
које су покренули овај народ у борбу кад је оку-
патор нај јачи, када продире ка Москви и тиме ће 
изазвати његов бијес и он ће привући нове снаге 
и попалити и побити овај наш дивни народ. 

Они су истицали да велике силе, а прије свега 
Енглеска и Америка, нису ни ушле у рат својим 
јачим снагама, и зато је ова ваша борба бесми-
слена. 

Радован Зоговић је иступио са тезом да су га 
учитељи Масловарић и директор Јелић учили да 
смо ми Васојевићи племе Црногорског народа, Цр-
ногорци део Југословенских народа, а Југославија 

дио словенских народа и да када је фашистичка 
неман навалила на словенске народе наша је ду-
жност да све своје снаге употребимо у том правцу 
да му то спријечимо. Истичући то он се окренуо 
Масловарићу и Јелићу добацујући им шта он као 
њихов ђак треба да мисли о свом учитељу и ди-
ректору када га данас позивају да се не бори. 

Реакционарна интелегенција видећи да је изгу-
била политички утицај покушава да их застраши 
потезањем оружја на истакнуте револуционаре. 

Збор је осудио реакционаре и тиме поспјешио 
борбу за слободу. 

Устаници су имали почетне успјехе на свим 
фронтовима, али Италијани покрећу из Метохије 
и Албаније нове снаге — трупе ојачане са мусли-
манским и шиптарским квислинзима, нападају 
концентрично на наше још добро не организоване 
снаге, а уз то слабо опремљене и још слабије снаб-
дјевене, делимично неодлучно вођене од официра 
бивше војске који су зазирали од комуниста, што 
је омогућило лакши продор Италијана и до паље-
вина које су квислиншке снаге наступајући чи-
ниле уништав.ајући све што је људска рука ство-
рила. Запаљена су села Велика, Г. Рженица, Нов-
шиће, Војно село, Брзојевице, Пепиће, Крушево 
и друга. Италијани су да би обезбиједили несметан 
продор кроз Палимље извукли артиљерију на Гре-
бен и Зелетин и са батаљоном своје војске ојача-
ним са квислинзима штитили бок надирућим глав-
ним снагама кроз Мурину и Полимље ка Андри-
јевици. 

Паљевине и јаке италијанске и квислиншке 
снаге изазвале су панику код становништва. Тиме 
је био отворен пут италијанским трупама ка Ан-
дријевици. Италијани су ушли у Андријевицу 7. 
августа увече. 

Ми смо се оријентисали да ојачамо и учврстимо 
партизанске одреде и учвршћујемо пољуљани ути-
ца ј међу народом и тиме развијамо спремност за 
борбу за слободу. Тако настаје један процес који 
се одвија са већим или мањим осцилацијама. Ос-
цилације су знатније после битке на Пљевља де-
цембра 1941. године, да би се од априла 1943. године 
развио полет који је био у сталном успону до 
ослобођења. 

МИРКО НОВОВИЋ 

НА ДУГАЧКОМ ПУТУ 

(СЈЕЋАЊЕ НА БОГДАНА НОВОВИЋА 
СЕКРЕТАРА МК — АНДРИЈЕВИЦА У 
УСТАНКУ 1941. г.) 

Прикупили смо се у шуми источно од Лучких 
колиба пред сами мрак 14. 6. 1943. г. Стигао је и 
штаб Прве далматинске бригаде у којој је Богдан 
био члан полит-одјела. Сада смо прилично бројни, 
јер су се прикупили борци из разних јединица, 
које су водиле борбу на Сутјеској. За нама, доље 
у магли, остали су Тјентиште и Сутјеска крвави 
и нијеми. Њемци са Зеленгоре повлаче се преко 
Калиновика према Сарајеву, а ови са Сутјеске 
према Фочи. 

— Аух бре, за мало остадосмо брез себе! — по-
кушавао да се нашали Богдан, уморан спуштајући 

своју давно укрућену ногу на нарамак лиснатих 
грана поред ватре у штабу нашег б а т а љ о н а . . . 
„Овако се гради историја, моји друшкани" — го-
вори групи бораца, ко ји су се узмували око ватре 
са невеликим парчадима модрог коњског меса на 
спицама. „Ово је превазишло све до сада — као 
за себе да говори — али ово је и ако тако страшно, 
толико велико да се никад неће заборавити!" . . . 

Њега познају сви борци у бригади. Они га воле, 
јер је са њима свуда и на јуришу и одмору иако 
је тешки инвалид. Он им на један, њему својствен 
начин говори. Говори им истину о ситуацији, па 
ма како била тешка, у веселом тону. Шали се са 
њима, кара их и помаже савјетима. Они га добро 
разумеју и зато га воле. У најтежим моментима, 
када су шансе за пробој из обруча биле мале, а 
нарочито пред јуришем на Сутјесци, он се знао 
вјешто наругати тешкоћама и унијети располо-



жење међу борцима. Није дозволио ни себи, ни 
околини гдје се кретао, да се појаве смркнута лица 
међу борцима. Он, тешки инвалид, са укрућеном 
ногом још из малих дана, непрекидно са великом 
лулом у устима, доспијевао је задивљујуће свуда 
и уносио расположење. Умијо је како се то знало 
коментарисати у бригади „да потрефи жицу". Мило 
нам је када је са нама, а посебно ове вечери. 

Уз смијех, шалу и доста вицева објаснили смо 
неке моменте из јуриша на Сутјеској, иако су они 
у ствари наметали друго расположење. У томе није 
поштеђен био од нас нико, па је то у овим сумор-
ним данима добро дошло. 

Покушали смо да се мало одморимо и спавамо 
поред ватре. Не иде. Ко би могао? Сједимо и са 
нама поприлично бораца. Неки од њих у недостат-
ку порција, у швабским шлемовима кува ју коприве 
и сријемушу, а неки пеку пужеве. Неки пак дре-
муцкају са пушкама преко крила. Одавно тако на 
окупу нису били као ове ноћи. Чак од Брезана у 
мају, ово је прва ноћ, како се могу да испруже 
слободније и буду заједно. Чу ју се гдје неки у сну 
причају, јуришају или траже храну. Напетост није 
још попустила, јер је ово прва ноћ одмора од 
поодавно, а нарочито јуриша на С у т ј е с к у . . . 

Богдан причом растјерује сан. Прича догађаје 
из свог дјетињства, са школовања у селу под Зе-
летином и у Беранама. Прича о сиромашном дје-
чаку, још тада тешком инвалиду, који је морао 
по два пута недјељно ићи у своје село из Берана 
да донесе хране. За једно смо били у гимназији. Те 
дане и дане на студијама у Београду претресали 
смо уз шалу и с јећање на не баш веселе године 
живота. 

Дани устанка, гдје је он као секретар МК ру-
ководио, изгледају поприлично давно, јер су одво-
јени временом пуним великих збивања. Ипак, врло 
добро се сјећам неуморног Богдана око припрема 
и организације устанка. Устанка против окупатора 
у кра ју ко ји је обиловао бројном и јаком реакци-
јом. Свуда је доспјевао. На партијске састанке 
организација, на омладинске скупове и њихове 
в јежбе са оружјем. Свуда на сваком пункту гдје 
се вршила припрема устанка. Озбиљан и строго 
критички посматрао је ствари, али са пуно разу-
мјевања и воље упућивао је људе на правилност. 
Дан прије почетка устанка у срезу обишао је 
неколико одреда, који су добили задатак за герил-
ске акције на комуникацијама. Видио сам га и 
слушао у тим обиласцима. Видио сам га послије 
борби и јуриша 17. 7. 1941. г. при ослобођењу 
Андријевице. Као да сада чујем говор у ослобо-
ђеном граду, када је у име К П Ј - е објавио почетак 
борби против окупатора и ослобођења среза као 
дјело борбе народа Југославије на чијем је челу 
К П Ј - е и позив грађанству на ред и дисциплину 
и евестрано ангажовање за даље борбе које ћемо 
водити. Чести су његови одласци јединицама на 
положаје према Плаву и на Чакору. Стизао је 
неуморно свуда. Озбиљан у процјени ситуације и 
давању задатака, а весео и близак у односима са 
људима. Дивио сам му се, као и сада, на његовој 
ведрини у пркос великих тешкоћа које је савла-
ђивао. 

Неколико пута ме је, ове вечери, потсјетио на 
интересантне моменте из дана устанка. „У почетку 
акција око Андријевице имали смо у одредима не 
велик број бораца, а за напад на сам град, имали 
смо све што је могло „пушку дићи", почео је Бог-
дан. Није то стихија, како се то код нас у почетку 

тумачило. То је било велико повјерење маса у 
К П Ј - е и од раније, а поготову онда, када су се 
освједочили да ми стварно идемо на беспоштедну 
борбу против окупатора за ослобођење земље. Ту 
је поштен човек онога кра ја одмах нашао себе. 
Реакција иако доста бројна и ј ака није смјела 
остати сама — изолована, па иако им се није ра-
товало, придружила се је устанку. Ми нијесмо 
ишли одмах на освајање градова. Ишли смо према 
директиви на герилске акције. Расположење маса 
за снажан удар по непријатељу ми смо ипак бла-
говремено осјетили и ставили им се на чело у 
ослобођењу среза, а и касније у одбрани слободне 
т е р и т о р и ј е . . . Да, било је у томе збивању и гре-
шака и то можда озбиљних, али није ни чудо, јер 
је то био почетак и није то само било код нас у 
с р е з у . . . Отишао сам са тим убјеђењем са оног 
терена. Тамо је сигурно тешко, с обзиром на при-
суство бројних петоколонаша, и бојим се оним дру-
говима који су тамо о с т а л и " . . . Нијесмо опазили 
зору која нас је затекла у разговору. 

Прелазак цесте Калиновик—Фоча куда су по-
шле наше главне снаге. Често на путу видимо 
много разбацаних швабских шлемова, а и мртвих 
шваба. Има поред пута и св јежих хумки и непо-
копаних другова. Све нам ово обељежава пут пре-
ма Јахорини. У селу Сијерчу дошли смо до нешто 
хране. Позвао ме је Богдан и показао руком на 
једну групу бораца, која је јела пријесно телеће 
месо, немајући времена да га пече или кува. „Од 
овога се морамо чувати и несмијемо дозволити да 
их превазиђу тешкоће", рече он. 

У селу Боговиће под Романијом на реферисању 
код друга Тита је и Богдан. „Чули ти Старога како 
гледа на нашу борбу у Сутјеској и како му је 
тешко пао губитак толико другова? Чини ми се 
да сада далеко више схватам величину и тешкоће 
борби које смо имали у V офанзиви и побједу коју 
смо и з в о ј е в а л и " . . . И тако, често смо били заједно. 
Било је доста шала. Шалио се често и са друго-
вима у свом штабу. Све то некако није било само 
за смијех већ је то и те како васпитно утицало. 
Знао је у томе наћи мјесто и мјеру. 

Озрен планина у ист. Босни —• Пошћелава брдо. 
На наша два батаљона са једне стране јуриша 300 
четника, а са друге бојпа усташа и чета из XIII 
њемачке СС дивизије. Обезбјеђујемо двије бригад-
не болнице и два штаба бригаде. Ситуација доста 
опасна, јер су нас притјерали ка врху брда и 
окружили. Богдан се и овдје шали и поручује 
борцима, који иду на јуриш, да му од сваке групе 
непријатеља доведу з а р о б љ е н и к е . . . Разбили смо 
непријатеља. Иако онако „ћопав" како је често 
себе називао, Богдан је био на јуришу са борцима. 
Увијек заједно са јединицама „борбено и весело" 
како је то стално говорио. 

На Петровом пољу у централној Босни, послије 
врло успјеле акције на Беговом Хану, наставили 
смо причу о нашем срезу-устаничким данима и 
претпоставкама како је сада тамо. 

„Ми смо успјели одмах да средимо борце у 
војничке формације иако то у борби за Андрије-
вицу нијесмо имали. То нам је и те како било 
нужно, јер је територија среза, сем Плава и Гусиња 
била слободна. Веома је в а ж а н састанак Комитета 
одмах по ослобођењу Андријевице 17. јула послије 
подне. Истог дана ми смо упутили формиране је -
динице према Плаву и Чакору. Око 80 бораца са 
два заплијењена топа (један је био неисправан) 
послали смо за Беране као помоћ у ослобођењу 



града. Један топ са послугом послат је борцима 
код Колашина такођер као помоћ у борби за ње-
гово ослобођење. На састанку Комитета одлучено 
је да се преко партијских организација — ћелија 
одмах изаберу делегати из општина — села за 
избор среског одбора који ће се обавити у Андри-
јевици. Дан за овај збор заказан је 19. јули прије 
подне у шљивару Дедовића кра ј само града. За 
сазвани збор смо се озбиљно припремили да се 
понесемо са реакцијом у срезу, која је била не 
само бројна, већ добро организована и способна. 
Она је хт јела у припреми устанка да се стави на 
челу маса и скрене их са пута борбе против оку-
патора, а касније послије ослобођења среза да 
пред тим масама наш успјех у борби прикаже као 
своју заслугу и да према томе она треба да пре-
узме власт. Ми смо овдје, зна јући их добро, морали 
дјеловати смишљено, енергично и брзо, па су наши 
потези стекли повјерење народа и његову подр-
шку. Тешки су били обрачуни са главешинама 
разних професија типа Милутина Јелића, Вуксана 
Бакића, Вукића Масловарића и многих из других 
покрајина који су се сјатили у околину ове при-
граничне вароши. Ово је такођер имало своју ж е -
стину у припреми сутанка, па смо за заказани збор 
очекивали на ј јачу борбу са њима. На овај збор 
поред делегата позвани су скоро сви виђенији 
људи у срезу, међу којима је било наравно и при-
личан број реакционара. Овај збор је и преломна 
ситуација у борби против реакције и наша прва 
победа над њима послије ослобођења града. 

Изабран је национално ослободилачки одбор 
среза који је преузео функци ју народне власти. 
Изабрана је команда оперативног сектора за ру-
ковођење борбом против Италијана и њихових 
помагача из Пећи и Плава и Гусиња, који су се 
већ били устремили на слободну територију. Иза-
брана је и команда мјеста у Андријевици. И у 
једној и у другој команди ми смо примили неке 
од ових главешина који су се мање истицали, 
барем у почетку, у свом реакционарном дјеловању 
против устанка. У изабраном среском одбору који 
је бројио колико се сјећам 20 одборника и уколико 
је било реакционара уопште се нијесу запажали. 
Углавном у одбору су били наши најбољи људи 
и пријатељи наше борбе. 

Други заказани збор у Радуновцу исто код 
Андријевице за 21. јула 1941. године потврдио је 
наша предвиђања. Овим се збором жељело постићи 
пуна сагласност у погледу даљег вођења одбрам-
бених борби према слободној територији коју је 
угрожавао окупатор и његове слуге из Пећи, Пла-
ва, Гусиња и Врмоше, а у исто вријеме пријетила 
опасност од јаче интервенције из Подгорице. Овдје 
на овом збору, срески ослободилачки одбор као 
на јвиши орган власти у срезу требао је да енер-
гично интервенише у погледу стабилизације поло-
ж а ј а које су држале јединице среза према окупа-
тору и да разбије настојања реакције која се до-
некле пласирала са паролама „да се свако врати 
својој кући, а да комунисти се сами понесу са 
Италијанима" и др. Тога дана на збору била је 
жестока борба против изразитих представника 
реакције који су у саставу изабраног среског од-
бора видјели, а нарочито у његовом предсједнику 
Мирку Вешовићу и секретару Спасоју Ђаковићу 
и мени као секретару Комитета, своје на ј јаче про-
тивнике. Они су посебно истицали јачину итали-
јанских снага које нападају према Мурини и Це-

цунима пОткрепљујући тиме своје пароле и пла-
шили масе осветом. Ми смо успјели да их на овом 
збору тучемо и раскринкамо пред масам иако је 
ту било доста њихових присталица. Ово је била 
наша на јкрупнија побједа над њима у устаничким 
данима и скоро се може изравнати са ослобође-
њем Андријевице . . . " 

. . . Ови се моменти не заборављају. Знам како 
ће реакција, на челу са њиховим поменутим гла-
вешинама, окомила на Богдана осећајући у њему 
нашу на ј јачу снагу. МК партије успио је врло 
брзо да прозре намјеру пете колоне и њену жељу 
за преузимањем власти у народу и командовањем 
војним јединицама, те низом предузетих мјера 
разбио је одмах у почетку сваку наду у томе. 
Народна власт је организована и успостављен је 
ред на ослобођеној територији. Организована је 
подјела хране из заплијењених магацина бројним 
сиромашним сељацима, а нарочито избјеглицама 
из Метохије. У свему овоме су се осјећале велике 
вриједности Богданове. Успијевао је да са збора 
у маком мјесту среза брзо изађе на угрожени дио 
фронта и да се опет послије стабилизације поло-
ж а ј а брзо нађе на заказаном збору гдје су р ј еша-
вана питања значајна за наше даље вођење борбе. 
Реакција је знала и осјећала шта у свему овоме 
Богдан значи и зато је посебно на збору на Раду-
новцу, кад је Богдан враћа јући се са положаја 
поднио кратак извјештај и објаснио ситуацију 
на фронту изручио поздраве бораца и његова обе-
ћања да ће ударити по непријатељу у позадини, 
осула на њега сву своју жестину и запријетила 
му физичким уништењем. 

Ову тему смо често подстицали у предасима 
борби које смо водили било у јединицама Прве 
пролетерске било у јединицама Прве далматинске 
бригаде, а нарочито он као да је осјећао посебну 
потребу да то к а ж е или предосјећао да се неће 
вратити у к р а ј у коме је почео устанак. Поздра-
вили смо се на Петровом пољу, јер смо по зада-
цима ишли у разним правцима. Његов пут је био 
према С п л и т у . . . 

Велика је и симпатична фигура Богдан Ново-
вић. Његова виталност и поред тјелесних недо-
статака, ведар дух повезан са изразитом храброш-
ћу, својственом горштацима његовог краја , чинили 
су да га људи са којима сарађује брзо з а в о л е . . . 

Септембарски дани 1943. године у ослобођеној 
Далмацији послије капитулације Италије. Богдан 
стиже свуда на задатке који су били разноврсни 
и бројни. Траже га свуда да им помогне и у фор-
мирању нових јединица и да пружи помоћ орга-
нима власти. Свуда га радо и са пуним повјерењем 
примају. Траже га његови борци из Прве далма-
тинске који су преузели руководеће положаје, да 
им да савјет. Он то чини неуморно и са великом 
љубављу. „Ја не могу без посла и чини ми се, 
рекао би често у шали, да би ме без њега не-
с т а л о " . . . 

Непријатељ надире из Сиња према Сплиту. 
Богдан је са својом бригадом на положајима кад 
је најтеже, да би у предасима борби опет „тркнуо" 
до неког одбора или команде мјеста да им се нађе 
при р у ц и . . . 

Једне септембарске вечери на цести преко 
Клиса враћа јући се из Сплита, где је неколико 
пута говорио раздраганој маси грађана, која га је 
грлила и носила на рукама, у своју јединицу на 



Козјаку, упао је у јаку засједу. Њемаца код места 
Грло. Са њим, у аутомобилу поред шофера, била 
су три друга. Запраштале су пушке и машинке. 
Шофер је побјегао. Богдан је наредио тројици 
другова да и они б јеже и да ће их он штитити 
ватром из пиштоља. Дугачки р а ф а л из пиштоља 
усмјерио је на повећу групу Њемаца која је, сма-
трајући да је ствар готова, отворила врата на 
аутомобилу. Пали су њих двојица одмах поред 
врата. И други р а ф а л је опаљен на збуњене Њем-
це. То је помогло двојици другова да се из ауто-
мобила срећно извуку и изгубе у помрчину. Трећи 
друг је погинуо поред кола покушавајући да сво-
јом ватром појача Богданов отпор. Његова је од-
лука била кратка и јасна. Из кола он не може 

да бјежи, а Њемцима се предати неће жив. Треба 
се тући до последњег метка и помоћи другима 
да се извуку, а последњи метак — зна се — оста-
вио је за себе.1) 

Његова бригада потукла је Нјемце код Клиса 
и поред изрешетаног аутомобила нашла три мртва 
Нјемца, а у колима мртав је сједио Богдан. Нјемци 
су и над њим мртвим искаљивали свој бијес ре-
шетајући га дугачким рафалима. Борци су га 
познали, и са сузама у очима изнијели су његово 
мртво тјело и сахранили га исте ноћи на једној 
малој рудиници близу цесте и на помолу ка Клису. 

' ) П о с т о ј и д р у г а в е р з и ј а њ е г о в е с м р т и , г д е с е о н с а м 
н и ј е у б и о н е г о с у г а Н е м ц и п о с л е д у ж е г о т п о р а с а в л а -
д а л и м и т р а љ е с к и м р а ф а л о м . 

СЈЕЋАЊЕ ВОЈА ЛЕКОВИЋА1 НА 
БОГДАНА НОВОВИЋА 

Богдан Нововић је предратни комуниста. Не 
знам када је примљен у К П Ј и кога је примио. 

Богдана сам прво упознао, као истакнутог ак-
тивисту у СБОТИЧ2-у, где је био члан Управе 
а такође и партијски активиста. 

Богдана такође познајем као инструктора Град-
ског комитета К П Ј за Београд. Неколико пута је 
обилазио партијску ћелију Савеза приватних на-
мештеника у име Градског комитета К П Ј Бео-
града. Ова партијска ћелија је радила у оквиру 
СБОТИЧ-а. Чланови ове партијске ћелије били 
су: Милада Рајтер, Б л а ж о Радуновић, Рената 
Абраванел — Борка, то је другарица Јована Ћоро-
вића), Моша Бошковић, Јован Ћоровић, Војо Ле-
ковић и други. Сви смо ми много цијенили Богдана 
Нововића. 

Богдан Нововић је учествовао у свим демон-
страцијама у којима је под руководством К П Ј 
учествовао Београдски пролетаријат, народни сту-
денти и остала народна омладина. 

Све ове демонстрације биле су онда организо-
вани протест против ненародних режима. Пароле 
на овим демонстрацијама биле су против рата, 
против фашизма, за одбрану земље, против ску-
поће, за пуштање на слободу политичких затворе-
ника, за слободне синдикате, за аутономију Уни-
верзитета. У свим овим демонстрацијама, Богдан 
је био неустрашив. Учествовао је и у демонстра-
цијама 14. децембра 1939 године, када је погинуло 
и рањено неколико истакнутих комуниста. И у 
овим демонстрацијама Богдан је показао изузетну 
храброст, и ако је имао неспособну једну ногу. 
Због свега тога комунисти су га много вољели. 

Богдан се одликовао племенитошћу много је 
волио људе. То је период до априла 1941 године. 

Прије априлске катастрофе, Ц К К П Ј је донео 
одлуку, да сви чланови К П Ј пођу у своја места, 
да се пријаве Војној команди и да траже да их 
пошаљу на фронт са задатком да се боре против 
освајача. Комунисти су добили задатк да дижу 
борбени морал код војске за одбрану земље. Та-

1 В о ј о Л е к о в и ћ ј е б и о ч л а н и с е к р е т а р О б л а с н о г 
к о м и т е т а К П Ј з а С а н ц а к у т о к у Н О Р - а , к о м е с а р Г л а в н о г 
ш т а б а з а С а н џ а к . П р о г л а ш е н ј е з а н а р о д н о г х е р о ј а . Д а -
н а с ј е ч л а н С а в е т а ф е д е р а ц и ј е . 

! С Б О Т И Ч — С а в е з б а н к а р с к и х о с и г у р а в а ј у ћ и х , т р г о -
в а ч к и х и и н д у с т р и ј с к и х ч и н о в н и к а Ј у г о с л а в и ј е . 

кође су добили задатак да уколико дође до капи-
тулације, организују извлачење људи како неби 
били заробљени од стране окупатора, и да што 
више извуку оружја . 

Богдан је као члан К П Ј прихватио ову дирек-
тиву Ц К К П Ј отишао из Београда и дошао у свој 
родни кра ј у Црну Гору. Међутим, једнога дана 
у октобру мјесецу 1941. године, тада смо имали 
слободну територију на подручју Санџака са сје-
диштем у Новој Вароши, појавио се Богдан Но-
вовић и мени као свом старом познанику и другу 
из Београда, рекао да је дошао због сукоба са 
неким руководиоцима НОП-а. Нагласио је да му 
је било немогуће да остане тамо, па је дошао код 
нас, да се придружи и да за једнички наставимо 
борбу. Ми смо Богдана примили са великим задо-
вољством јер смо га познавали, као комунисту и 
неустрашивог борца. Будући да смо Богдану без-
резервно веровали, поставили смо га за Коман-
данта мјеста ослобођене Нове Вароши. Као иску-
сан комуниста који је имао пуно слуха за поли-
тички рад, Богдан Нововић је безпрекорно вршио 
дужност Команданта Мјеста. Постао је један од 
најомиљених комуниста у Новој Вароши у којој 
је било доста чланова КПЈ . 

Боград је био нарочито омиљен код омладине 
и пионира. Омогућио је пионирима да имају своје 
просторије гдје су се састајали. Ту је формиран 
Први пионирски одред у том крају . Било је дана 
када су пионири Нове Вароши излазили на улице 
и бурно акламовали и клицали Богдану Нововићу, 
као свом најбољем другу. 

Богдан је остао у Новој Вароши до 4. фебруара 
1942. године на положај Команданта мјеста. При-
ликом повлачења из Нове Вароши, Богдан је оти-
шао на Камену Гору. Врховни штаб Народно-
ослободилачке и добровољачке војске Југославије 
затражио од нас да им предложимо провјереног 
друга за команданта мјеста у Горажде. Ми смо 
предложили Богдана и он је и тамо савјесно вр-
шио своју дужност. 

После повлачења наших јединица са територије 
Источне Босне, Богдан Нововић се нашао у групи 
партијских активиста који су били у непосредном 
контакту са Врховним штабом. 

Од тада па до кра ј а рата нисам се више сусретао 
са Богданом Нововићем, али сам чуо да је погинуо 
јуначком смрћу на простору између Сплита и 
Клиса. 

ВОЈО ЛЕКОВИЋ 



ЈУНАЧКА СМРТ ДРУГА БОГДАНА 

Топао љетни дан гријао је камените падине 
Динаре и усијани ваздух немилосрдно је циједио 
зној из преморених тијела бораца. Талијани са 
четницима су нападали на Врлику, настојећи по 
сваку цијену да је заузму, јер им је барем неки 
и мањи успех био итекако потребан, послије више 
мјесечних непрестаних неуспјеха. Још од пролећа, 
кад се уз велику помпу објављивали да су пар-
тизани уништени у Далмацији, пошто је IX Диви-
зија, затим I и II Далматинска бригада и велик 
број бораца укључених у пролетерске јединице са 
рањеницима одступио преко Неретве, окупатори 
и њихове слуге су проглашавали кра ј партизанима 
у Далмацији. 

У Далмацији је уистини било остало само по 
неколико десетине бораца у партизанским одре-
дима у сјеверној, у средњој и јужној Далмацији. 
Међутим, прилив бораца није престајао. Активност 
ослабљених одреда није јењавала и убрзо је под-
ручје Далмације поново прекривено јаким једи-
ницама. Осамнаест батаљона је поново формирано 
и учвршћено, и када се дугом половином августа 
IX Дивизија — заправо — ослабљена I Далматин-
ска вратила на подручје Далмације послије епо-
пеје кроз IV и V непријатељску офанзиву борци 
и народ Далмације са поносом и снагом је дочекао 
своје напаћене али за то прослављене борце. 

Нашој срећи, поздрављању, причању није било 
краја . Међу борцима I Далматинске бригаде својим 
изгледом, цртама и неком присношћу и топлином 
упознао сам и друга Богдана Нововића, члана 
Полит. одјела бригаде. Послије првог дана узбу-
ђења и препричавања, спустила се тиха љетна 
ноћ. Четници и Талијани су били одбијени. Са 
Штабом IX дивизије дошао је и друг Лола Рибар. 
Покрајински комитет и штаб IV оперативне зоне 
и IX дивизије са Лолом су претресали ситуацију 
и доносили одлуку о поновном реорганизовању IX 
дивизије. Ја сам као начелник штаба групе одреда 
за Далмацију организовао положаје према Книну 
и обезбеђивао саветовање. 

Завршивши посао сјео да се одморим. Пришао 
ми је Богдан. Све га је интересовало. Расположење 
народа на ослобођеној територији, у градовима 
Далмације, како смо доживљавали IV и V офан-
зиву. Убрзо смо се спријатељили. И ја волим не-
посредне и отворене људе, и ја сам имао увијек 
поверења у људе, такав је био и Богдан. Иако 
тежак инвалид, ни једном речју се није пожалио 
на своју судбину, растао је и био сретан са растом 
и развојем устанка. Мени је другарица Црногорка, 
из Цеклина, од Стругара, испричао ми је живот 
неколико бораца из тог племена, који су сви ко 
један приступили НОБ-у. Касно, касно у ноћ мо 
се растали, поставши просто присни један дру-
гоме, кроз појединачно гледање на борбу, на људе, 
на живот, како су људи у партизанима знали се 
пријатељити кроз једно виђење, један доживљај 
и увијек остати добри другови. 

Слиједило је неколико дана реорганизовања и 
попуне јединица. Поново је реорганизована IX 
дивизија. Поред I Далматинске бригаде, која је 
попуњена од Далматинских одреда у њен састав 
је ушла III бригада, група ударних Далматинских 
батаљона, оформљена непосредно пре тог под ко-
мандом Иве Пуришића. Деветог септембра смо 
сазнали за врло радосну вијест: Италија је капи-
тулирала. 

Неколико дана се нисам видео са Богданом. 
За команданта IX дивизије постављен је друг 
Банина, за комесара друг Едо Сантини а за начел-
ника штаба Биочић Анте. Оформљење штаба, 
приштабских и пратећих јединица, позадина и 
снабдевање потпуно ме је ангажовала. Међутим, 
глас о капитулацији Италије захтевао је неодло-
жне и хитне акције. 

Командант и комесар су били заузети на саве-
товању. Ја сам као официр бивше Југословенске 
војске знао шта за војску и официре значи капи-
тулација. Бригаду Пуришића упутио сам према 
правцу да пресече везу Сињ—Сплит, а са I брига-
дом кренуо сам према Клису. У Клису се налазио 
ј ак Италијански гарнизон са утврђеним отпорним 
тачкама, са бункерима, жицом и минским пољима 
на свим прилазима ка Клису, куда води и пут 
Сплит—Сињ. Нарочито је добро био утврђен за-
сеок: Грло, излаз према Сињу, окружен бункерима 
бодљикавом жицом и минским пољем. Посада Та-
лијана у Клису и околини, варирала је од 250—750 
бораца. Моменталну ситуацију ни бројно стање 
посаде нисмо знали. Командант бригаде је био 
друг Миладин Ивановић. Врло трезвено, стало-
жено и разборито је руководио, давао задатке и 
употребљавао бригаду. У њега је човек могао има-
ти пуно поверења као у чврстог и постојаног борца 
и руководиоца. Док смо из околине Врлике, преко 
Мосећа маршовали према Клису, узпут смо дис-
кутовали о начину дејства, о мерама које бригада 
у датом моменту мора да предузме. 

Мене је интуитивно вукло нешто у наизглед 
сувише смјело и дрско. Миладин је правилно из-
нео ситуацију, да се што више приближимо Кли-
су, извидимо еитуацију и према томе дејствујемо. 
Потпуно правилно, само је у мени тињао осећај 
расула војске у момнту капитулације. То сам знао 
из искуства. Бригад је пристизала, а ја сам са 
мојим куриром, малим Јуром, директно цестом 
кренуо према Грлу — Италијанском упоришту. 

Ж и ч а н а врата су нас пропустила, дочекао нас 
је један Италијански мајор и поздравио. Ја сам 
знао Талијански толико да сам се могао споразу-
мјевати, и позвао ме је у канцеларију на разговор, 
док су војници приредили праве овације добро-
дошлице: „евива партиђани". У канцеларији ме је 
сачекао десетак официра, и убрзо телефонски по-
зив из Сплита. Друг Лола Рибар и Вицко Крсту-
ловић били су у Сплиту, у хотелу „Парк" на 
преговорима са Италијанском командом за Далма-
цију и командом дивизије „Бергамо". Лола је био 
на телефону. Кратко сам му изнео положај наших 
јединица и намера. Одобрио је наш став и наредио 
да одмах уђемо у Клис и заједно са Италијанском 
посадом организујемо одбрану. (Немци су се спу-
стили у Сињ и надирали према Сплиту). Хитно 
сам послао курира у сусрет наших јединица и 
убрзо је у Грло дошао Банина и још неки другови 
са једним батаљоном I Далматинске бригаде, а и 
Богдан са њима. Затим је Банина разговарао теле-
фоном са Лолом и Крстуловићем. Ја сам био од-
ређен да одем у Сплит на преговоре као престав-
ник IX дивизије. Талијани су нам ставили на 
располагање војни аутомобил и пратњу. 

Док сам се са Банином договарао, гледам Бог-
дана, некако се нервозно врпољи, устаје, шета, 
нешто би да каже, па опет тако стоји. На кра ју 
га Банина упита: „шта је Богдане". „Хтео бих у 
Сплит, ако је некако могуће са Тоном. Зажелео 



сам се људи и да видим ту јединственост народа 
у борби за ослобођење". Наиме, тих дана су сви 
извештаји и курири из Сплита причали о неза-
памћеном јединственом и одлучном ставу Сплита 
за организован устанак ради ослобођења народа 
Сплита и разоружавању неких Италијанских је -
диница. Тако смо ја и курир мали Јуре и Богдан 
сјели у Талијанска штабна кола у пуној ратној 
опреми и наоружани, уз пратњу Италијанских мо-
тоциклиста кренули за Сплит. Било је то око 12 
часова. 

Дан је био сунчан. Солинско поље зелено, ви-
ногради пуни грожђа, смокве пуне плодова, народ 
успут радостан, раздраган у групама и групицама. 
У Солину код моста преко Јадра, група мјештена, 
Богдан би да станемо, али ауто јури према Сплиту. 
Кроз Сплит иста слика, цио град је искићен црве-
ним и националним заставам са петокраком. Про-
лазимо поред реалке, поред пазара, поред желез -
ничке станице и улазимо на Бачвицама код хотела 
„Парк" у којему је смештена Италијанска команда. 
Дежурни официр нас обавештава да су начелни 
преговори Талијанске и партизанске команде при 
кра ју и да мало причекамо. Ја и Богдан излазимо 
из хотела да се мало прошетамо. Видимо Бачвице 
су пуне купача све је набијено. Као да није рат, 
као да није капитулација. Чим смо дошли до 
улаза за плажу стотине омладине нас је опколило. 
Ори се „живели партизани". Убрзо смо на рукама. 
Носе нас на плато плаже. Тискају се око нас, љубе 
нас, грле. Поздрављају нас, хоће и желе сви да 
нас барем дотакну, нас у партизанским унифор-
мама, наоружане, а преко нас и све партизане. 
Усклици не престају. 

Питам на јближе: „Рат је, треба у борбу, а ви 
на плажи, зашто?". Одговарају да су хт јели одмах 
у јединице, али да им је преко Комитета саоп-
штено да сачекају к р а ј преговора, јер ће се орга-
низовано оформљавати и наоружавати јединице 
а затим слати у партизане. 

Гледам Богдана. Усхићен је тапше омладини, 
грли се, видим групице око њега, он прича а они 
га слушају. Све је већи круг око њега. Пљесак 
се ори непрекидно. Богдана су подигли на сто. Све 
се утишало, слушају га. Прича непосредно, од срца 
срцу, прича о циљевима наше борбе, о тешкоћама, 
о напорима и жртвама, о болестима и глади о 
Неретви и Сутјесци, али ништа не ж а л и јер види 
плодове наше борбе. Данас је прошао Солин и 
Сплит, видо је хиљаде раздраганих грађана, срет-
них што су дочекали да се улицама виоре заставе 
са српом и чекићем. Народ се таласа, они даљи 
не чују, гурају се напред, стално нови пристижу, 
Богдан је неуморан у разговору са људима. Течно 
и лијепо говори. Маса га са дивљењем слуша и 
раздрагано поздравља. После тога још један говор 
на тргу у Центру, затим пут у Мосор на састанак 
са штабом и Обласним комитетом. Ту већ присти-
жу оформљене јединице од по сто људи из Сплита. 
Организовао се евакуише војни материјал. Све ври 
као у кошници. 

Ја сам добио задатак да организујем непосредну 
одбрану Сплита, а IX дивизија да продужи по до-
садашњем плану, да спречава продор Немаца од 
Сиња ка Сплиту. Добио сам детаљна упутства. По-
сле подне смо кренули натраг. Уморни и сретни. 
Већ је сунце зашло. 

На путу према Клису, између Солина и Клиса 
налазио се један јаки бункер. Натраг нас није 

возио Италијански аутомобил. Покрајински одбор 
нам је ставио на расположење један такси са шо-
фером Варгом. Препричавали смо успут утиске. 
Богдан је сав просто сретан, усхићен, пун одушев-
љења. Прича мени а прича као и за себе: сад знам 
зашто смо се борили, за срећу народа. Јесили 
видео лица оних људи. Јесили видео оно одушев-
љење? никакви напори ни жртве нису тешки кад 
се подносе на добробит свог народа, а поготово 
када осјетиш да си допринео и срећи тог народа. 
А то сам данас ја доживео. Чини ми се да сам 
остварио све снове. Све оно што нам је партија 
налагала и што нас је учила да је поштено и 
људски, то данас цио народ овог кра ј а признаје 
као своје, а сутра ће цијела земља. 

У том препричавању стигли смо до близу твр-
ђаве Клис. Уставио нас је стражар на спуштеној 
рампи. Од правца Клиса трчао је један борац, 
према ознакама на рукаву видео сам да је то био 
водни делегат. Некако у исто вријеме ме је један 
Италијански официр — мајор, из бункера изве-
стио, да се на улазу у Клис од Сиња, у засеоку 
Грло воде борбе јер га Немци нападју, и овај 
делегат, некако престрашен извештава да Немци 
нападају Грло и Клис и да само наше страже 
нису повукли. 

Све ми је изгледало не јасно, јер сам знао да 
је Немаца врло мало још увек у Сињу, да је једна 
наша бригада у Дицму, на путу Сињ—Клис, а у 
Грлу смо јутрос оставили један батаљон I Далма-
тинске бригаде, који је добио задатак да у садејству 
са Италијанском посадом (око 400 војника) бране 
у Грлу прилаз Клиса. Грло је било врло утврђено 
и погодно за одбрану а поготову сама тврђава Клис 
могла је дуже времена одолети свакој опсади. 
Замолио сам поново Италијанског мајора да назове 
посаду у Грлу и да извиди ситуацију. Он је поново 
телефоном проверио и мени пренио да су у Грлу 
још наводно партизани, али да Немци жестоко 
нападају. Ја сам се решио да што хитније одем 
у Грло и учествујем у организовању одбране, а Ита-
лијане јаче ангажујем у вези постигнутог спора-
зума у за једничкој борби. Саопштио сам Богдану 
моју одлуку и замолио га да се он аутом врати на 
Мосор међу наше јединице због ноге. Од тог 
бункера до Грла има око један километар преко 
превоја погледао ме је мало љутито и са прекором. 
Сјећам се добро његових ријечи, као и да је нешто 
и предосјећао: „немој ми тако нешто више ни 
спомињати, није ми жао ни кад би данас погинуо, 
јер ми је ово био најсрећнији дан у животу. Ако 
ме нога боли, могу пуцати као и сваки други". 

Можда му небих дозволио да иде самом да ја 
сам нисам био увјерен да наш батаљон није још 
у засеоку Грло. Јер, просто тако је био добро 
утврђен, опасан жицом и минама, да и не рачу-
на јући на помоћ Италијана, био сам сигуран да 
су га наши могли држати. С друге стране и теле-
фонски разговор је то потврђивао. Међутим, била 
је друга ситуација. 

Италијани су се сложили да за једнички бранимо 
Грло. И војници су се држали уговора. Међутим, 
Италијански официри су ступили у везу са Нем-
цима и минобацачима изнутра, ватром по нашим 
линијама, омогућили продор Немаца у Грло. Ита-
лијански гарнизон се предао а наш батаљон се 
морао извући и I Далматинска запосјела је поло-
ж а ј и спречила продор Немаца од Клиса према 
Сплиту. Незнајући за све то кренули смо према 



Клису и засеоку утврђења Грло. У колима смо 
сједели шофер и поред њега Богдан, а позади 
са лијеве стрнае сам био ја затим курир и де-
легат вода. Врло брзо смо стигли у Грло. На 
малом проширењу које окружује неколико кућа 
смо опазили Немце изненада. Излазна рампа на 
путу је била спуштена. Један Немац је стао пред 
ауто и зауставио нас. И ја и Богдан смо тражили 
од шофера да продужи кроз рампу али је све било 
касно. Читава чета нас је полукружно опколила. 
Са једне стране био је поток — вододелница. Н а -
шли смо се у правој клопци у безизлазној ситуа-
цији. Био сам увјерен да нам је то крај . Ж и в у 
руке Немцима нећу пасти. У магновању ми је било 
све јасно, и мени је данашњи радосни дан изгледао 
као на јлепши поклон који ми је живот могао 
окружити. При повратку из Сплита на часак смо 
свратили у моје село Каштел Сућурац, где сам 
загрлио сина од две године и решио сам да пробам 
немогуће. Ј а к сам, млад сам, силом ћу со пробити 
кроз обруч и покушати побећи кроз мине и жице. 
Савезник ми је био пун руксак. Највероватније 
ће ме погодити, или ћу нагазити на мину или се 
запетљати у жицу. Имао сам револвер и три ручне 
бомбе. Изгледи су врло мали, али ако погинем то 
ће бити у борби. 

Немци су викали, покретима су нас пожуривали 
да излазимо. Шофер је изашао први. Ја сам се 
обратио Богдану заборавши на тренутак да је не-
способан за брзи покрет, једноставно сам изразио 
своје размишљање: Богдане да бежимо. 

Врто ми је остао упечатљив сваки тренутак 
овог догађаја јер се њега често сећам. Мало се 
насмешио као да смо на излету а не непосредној 
смртној опасности: „Тони, знаш да немогу". Мало 
је застао па рекао: „ти покушај , ја ћу пуцати у 
Немце и ти бјежи". Немци су постајали све не-
стрпљивији. Ја сам се обратио делегату који је 
седео са моје десне стране: отварај ватру и искачи. 
Међутим, он је седео без покрета. Немци су отво-
рили врата и један је са машинком дао знак да 
излазим. Немаца се скупио читав круг око кола. 
Било је пет до шест редова около, очекујући наш 
излазак, верујући да су дошли до великог плена. 
После сам дознао, сутрадан, када смо заробили 
групу Италијана које су Немци спроводили у Сињ, 
да је онај Италијански мајор у ствари телефони-
рао посади немачкој да долазе партизански руко-
водиоци, а није питао ко је у Грлу. Послије свих 
оних доживљаја у току дана, при изласку из 
кола, Немци около су ми се учинили некако мали 
и силовито сам се сјурио у њихове редове. Богдан 

је тог момента из пиштоља почео кроз прозор 
аутомобила брзом паљбом да пуца у Немце и они 
изненађени и одгурнути од мене створили ми 
могућност да се пробијем. Скочио сам с пута у 
вододерину. Та ј моменат нећу и немогу никада 
заборавити. Б а ш кад сам се одгурнуо с пута, да 
што даље скочим у камење вододелне, окренуо 
сам инстиктивно главу према аутомобилу. То је 
требао да буде и мој последњи поздрав са Богда-
ном, јер сам знао да ће Немци после онога што је 
урадио сигурно стрељати а можда и мучити. Ме-
ђутим, друг Богдан је био јунак, јунак над јуна-
цима. Много сам храбрих партизана срео, али хра-
бријег не. Његов благи и сталожен осмјех, његова 
присебност до краја , да пуца у Немце до послед-
њег метка, а затим смрт јунака који не може 
замислити да ж и в падне у руке непријатеља. 

Био је сумрак кад се то све догађало и када 
сам окренуо главу у магновању видео сам кроз 
прозор аутомобила бљеском осветљену силуету 
Богданове главе. Бљесак је извирао из отвора ре-
волверске цеви уперене у уста, којом је Богдан 
последњим метком скратио свој живот и погинуо 
смрћу достојног хероја. Драги друже, хвала. 

Можда није важно, али додао би, успио сам 
побећи из обруча. Згуснутост Немаца, збрка око 
продора и пуцњава, створила ми је неколико дра-
гоцених секунди, док су се Немци средили, тако 
да сам био одмакао 20—30 корака. Упао сам у 
групу разоружаних Италијана, Немци су пуцали 
у збрци и хаосу, који настао међу Италијанима 
успио сам се пробити из обруча. 

И Далматинска пролетерска бригада, сви борци 
и руководиоци, који су познавали Богдана искрено 
и дубоко су били ожалошћени када су дознали за 
смрт свога омиљеног друга и руководиоца. У више-
дневним борбама наносећи Немцима тешке губит-
ке, успешно су одољевали свим нападима непри-
јатеља, сталним противнападима наносили му те-
шке губитке, док их нису присилили само на 
одбрану. Успјешна одбрана Сплита одјекнула је 
у цијелом свијету и много допринела да се права 
истина о борби у Југославији и о улози партизана 
упозна. И живот друга Богдана је уграђен у борбу 
за успешну одбрану Сплита. Борци су били без-
поштедно храбри дијелом и за то, да би наносећи 
што више губитака непријатељу одали пошту свом 
омиљеном другу и руководиоцу Богдану Нововићу. 

4. VI. 1978. године Анте Биочић, 
генерал-мај ор 

у пензији 

БИОГРАФИЈА 

МИОДРАГА-МЕДА ЋУЛАФИЋА 

Рођен је у селу Лугама. Члан СКОЈ-а је од 
1938. године. Члан К П Ј је од 1940. године. Био је 
руководилац СКОЈ-а . Као члан партије учествује 
у припремама Устанка, а затим активно учествује 
у Устанку. Истиче се храброшћу у борби противу 
непријатеља. Био је врло популаран као члан 
СКОЈ-а и КПЈ . Имао је пуно организацијског сми-
сла за организацију рада са Скојевцима и напред-
ном омладином. Послије јењавања Устанка Медо 

упорно ради са друговима у герили на обавешта-
вању о ситуацији код нас и у свијету и на прикуп-
љању оружја и опреме за герилце. Припадао је 
лушком партизанском воду. 

Када су ојачали четници, ситуација у срезу је 
постајала све тежа. Почетком 1942. године четници 
су отпочели фронталну борбу противу партизана. 
У томе их је обилно помагао окупатор наоружањем 
и опремом. 

Андријевички батаљон Комског НОП Одреда од 
октобра 1941. године изводи акције на рушењу 
комуникација, кидању телефонских линија и на-
падима на италијанске колоне. Медо је увијек у 
првим редовима. Када су Полимска и Андрије-



вичка чета овог батаљона 22 фебруара 1942. године 
водиле борбу на Трешњевику противу четника, 
Медо као члан Среског Комитета Ској-а органи-
зује прикупљање хране и одеће и са групом омла-
динаца носи храну партизанима на Трешњевик, 
али их четници пресретају у селима Ђулиће и 
Коњухе и заробљавају, па их предају четничкој 
команди у селу Краљима. Ту су их држали неко-
лико дана, па су Меда са још двојицом спровели 
за Колашин у злогласни четнички затвор, гдје су 
их малтретирали и судили им. Њихово држање 
у затвору је било примјерно. Послије извјесног 
времена Медо са још једним другом б јежи из за -
твора и долази код партизана који су их стрије-
љали. Требало је да прође доста времена док су 
рехабилитовани. 

БИОГРАФИЈА 

ВУКА Р. ЋУЛАФИЋА 

Рођен је у сиромашној сељачкој породици 1917. 
године. Основну школу завршио је у селу Уло-
тини, а гимназијску поламатуру у Пећи. Припадао 
је напредном омладинском покрету са којим је 
био повезан од ране младости. У СКОЈ је примљен 
уочи II светског рата. Због тешког материјалног 
стања 1939 године отишао је у фунансисте. Рат га 
је затекао на вежби у 22 артилеријском пуку у 
Плевљима. Послије капитулације бивше Југосла-
вије дошао је у Улотину. Учествовао је у Устанку 
13. јула 1941. године. Послије Устанка примљен је 
у К П Ј у основној организацији села Улотине. По-
слије Устанка послат је у Чајниче да формира 
партијску организацију, коју је формирао и остао 
тамо до кра ја новембра 1941. године, а затим уче-
ствовао у борби на Плевљима, па је послије тога 
опет послат у Чајниче да формира органе народне 
власти, гдје је остао до јуна мјесеца 1942. године, 
када је ступио у 3. Санџачку бригаду која је тада 
формирана. У истој је био комесар чете, а затим 
комесар батаљона и заменик комесара бригаде 
1944. године. Послије овога прешао је на рад у 
ОЗНИ за Југославију гдје је остао све до 1963. 
године на разним дужностима, када је пензионисан 
у чину пуковника. 

Завршио је Вишу Партијску Школу „Ђуро Ђа-
ковић" и Вишу Војну Академију Ј Н А у Београду. 

Носилац је „Партизанске Споменице 1941. го-
дине" и других високих ратних и мирнодобских 
одликовања. 

У рату популаран као врло храбар и због пра-
вилних међуљудских односа истицан као примјер 
друга и старешине. 

БИОГРАФИЈА 

ЉУБА РИСТОВА ШОШКИЋА 
Рођен је у селу Улотини. Учесник балканских 

и првог светског рата. Био у заробљеништву у 
Нађмеђеру за вријеме првог светског рата. Као 
земљорадник осјетио је на својим леђима експлоа-
тацију ненародних режима бивше Југославије. 
Тридесетих година и даље опредељује се за на-
предне идеје. Омладина у њему налази правог 
пријатеља у борби за спровођење напредних иде-
ја. Љубо као стари прекаљени ратник и велики 

патриота своје земље даје упутства за борбу про-
тив свих оних коју су против слободе народа. 
Увијек гласа за кандидате на листи опозиције. 
Врло интелигентан и бистар чита разне књиге из 
области белетристике, историје и марксизма. Њего-
шев „Горски Вијенац" зна напамет и врло често 
цитира стихове из истог. Весео по природи и дру-
штвен преноси слободарске традиције на млађе 
генерације. 

1941. године послије капитулације бивше Југо-
славије, Љубо са читавом својом бројном поро-
дицом узима учешће у Устанку 13 јула и даље 
све до кра ја рата остаје доследан револуционарним 
традицијама и непоштедној борби противу окупа-
тора и његових слугу. Прије II светског рата и у 
току рата Љубова кућа је стециште напредних 
људи и омладине. У њој се одржава ју састанци 
и доносе одлуке за дејства. Савета Љубова жена 
носи храну илегалцима и мушки издржава батине 
злогласног четничког команданта Лукачевића. Љ у -
бов син Којо гине као комесар чете у IV. Црногор-
ској бригади. Видо од комесара чете завршава 
каријеру као командант прослављене IV. Црногор-
ске бригаде и унапријеђен је у чин генерала. Р а -
дојица је секретар Среског Комитета К П Ј за 
Андријевицу и 1963. године умире на дужности 
Секретара за Правосуђе Црне Горе. Из Љубове 
куће су 4 члана носиоци „Споменице 1941. год." 

Љубо као стари ратник заузима посебно мјеето 
у герили села Улотине. Резервни је наредник бив-
ше црногорске војске. Његова искуства су драго-
цјена за борбу илегалаца противу непријатеља. 
Он свуда показује примјер како избјећи замку 
коју непријатељ припрема. Он је увијек на н а ј -
опаснијим мјестима. У најкритичнијим моментима 
он без размишљања убија непријтеља који је 
спреман да убија или заробљава партизане. Он 
не губи никада присуство духа. 

Он је у рату и одмах послије рата члан сеоског, 
општинског и среског НО. 

Правичан у рату да казни изразите неприја-
теље и да опрости грешку залуталима у редове 
четника, такав је и као одборник када треба учвр-
стити народну власт, обнављати опустошени к р а ј 
и свакоме одмјерити према заслузи. 

Делегат је на засиједању АВНО ЦГ у новембру 
1943. године, на коме је изабран за вијећника. 

Члан је народног суда у Андријевици. 
Неисцрпан је у давању помоћи млађима све до 

своје смрти. 
Носилац је „Партизанске Споменице 1941. год." 

БИОГРАФИЈА 

ИЛИЈЕ С. ШОШКИЋА 
Рођен је 1881. године у селу Улотини. Учесник 

је у балканским и I. светском рату. Носилац Бијеле 
Обилића Медаље и других ратних одликовања. 

Послије I. светског рата политички се опре-
дијелио за напредни покрет, који се је у Улотини 
почео развијати почетком четрдесетих година. На-
предна омладина прва доноси идеје о развитку 
радничког покрета. Земљорадник који је на својим 
леђима осјетио политику угњетавања ненародних 
режима бивше Југославије без резерве се прикљу-
чио раду омладине. Његов рад је запажен на орга-
низацији сељачке самопомоћи. Ради непрекидно 
противу режима и гласа за опозицију. 



Због таквог става према ненародним режимима 
бивше Југославије хапшен је неколико пута. Такво 
д р ж а њ е Илије имало је позитиван утицај на сву 
његову дјецу, која су 1941. године пошла у борбу 
против окупатора и његових слугу. Од његово ше-
сторо дјеце: ћерка Дара гине на фронту, Деса је 
носилац „Споменице 1941.", Драгутина батина зло-
гласни четнички војвода Лукачевић од чијих по-
следица касније умире, Срето је рањен у борби. 
Срето, Ђукан и Драгутин излазе на кра ју рата као 
официри ЈНА. 

Илију четници хпасе 1942. године заједно са 
Сретом и суде у Колашину, а затим предају Ита-
лијанима који их спроводе у логор у Вар. Његово 
д р ж а њ е је било право држање старог ратника и 
патриоте који слободу цијени изнад свега. 

По изласку из логора Илија је члан сеоског 
и општинског НОО у Полимљу. Он свим снагама 
ради на обнови попаљеног и опустошеног краја . 

Ведар, насмијан, дружељубив, достојанствено је 
живио и као такав умро. 

БИОГРАФИЈА 

РАДОЈИЦЕ Љ. ШОШКИЋА 

Рођен је 15. II 1921. године у селу Улотини у 
сиромашној сељачкој породици. Завршио је основ-
ну школу. Због сиромашног стања није могао на-
ставити школовање, већ је остао да ради земљу. 
У раној младости оејетио је власт ненародних 
режима и захваљујући утицају свога брата Вида 
правилно се оријентисао и определио за напредне 
идеје. 1939. године је постао СКОЈ-евац, а од апри-
ла 1941. године члан КПЈ . Учествовао је у Устанку 
13. VII 1941. године. Послије јењавања Устанка 
био је у герили. Учествовао у битци на Пљевљима 
где је премрзао и враћен на терен. Послије овога 

у илегалству све до 1943. године, када у мају ступа 
у Васојевички батаљон. Са доласком бригада ко-
месар је чете и комесар Команде мјеста у Андри-
јевици. 

По завршетку рата од 15 маја 1945. до децембра 
1946. године организациони је секретар Среског 
Комитета К П Ј у Андријевици. Од децембра 1946. 
године до марта 1947. године у партијској школи 
Ц К К П Ј Србије. Од марта 1947. године до јануара 
1948. организациони секретар Среског Комитета 
К П Ј у Андријевици. Од 1. јануара 1948. до новем-
бра 1948. год. политички секретар Среског Коми-
тета К П Ј у Андријевици. Од 16 новембра 1948. до 
јануара 1949 године члан ЦККПЦГ. Од јануара 
1949 до новембра 1950 год. Секретар Среског Коми-
тета К П Ј у Андријевици и претсједник СНО Ан-
дријевица. Од новембра 1950 до 1. IX 1951. године 
Инструктор ЦКСКЦГ. 

Од септембра 1951 до 31. III 1953. године у Ви-
шој Партијској Школи „Ђуро Ђаковић" у Београ-
ду. Од 31. III 1953. до 22. XI 1953. члан Републичког 
Вијећа ССЈ за Црну Гору. 

Од 22. XI 1953. до 23. X 1956. организациони 
секретар Среског Комитета К П Ј у Иванграду. Од 
23. X 1956. до 31. XII 1957. политички секретар 
Среског Комитета К П Ј у Иванграду. Од 31. XII 
1957. до 13. IV 1958. год. народни посланик. Од 
13. IV 1958. год. до 10. XI 1960. потпредсједник Ре-
публичког Вијећа ССЈ за Црну Гору — Титоград. 

Од 13. IV 1960. год. до 8. X 1962. народни посла-
ник, Секретар одбора за организацију власти и 
Општу управу ЦГ. Члан организације политичког 
еекретаријата ЦКЦГ. Послије рата наставио са 
школовањем и 1962. године завршио Правни Фа-
култет. Примјеран борац и руководилац. 

Умро 1963. године на дужности Секретара за 
Правосуђе ЦГ. 

Носилац „Партизанске Споменице 1941. год.". 

КОЛАШИНСКИ ЗАТВОР 

Довели су ме у Колашински затвор јуна 1942. 
године. Четнички суд ме је осудио 20 година ро-
бије и губитак часних права доживотно. Председ-
ник већа био је Милорад Јојић, а чланови чет-
ничког суда су били још четворица, сећам се 
Кљајић , Милован Лабовић и Бојичић из Виницке. 
За вријеме суђења четнички суд је показао око 
50 четника из Полимља који су захтијевали да 
ме стријељају. Била сам у старом затвору. Дожив-
љ а ј а имам много, изнијећу неке: 

Нас је било у соби око тридесет затворених 
партизанки. Често се та ј број повећавао. У мојој 
затворској соби била је између осталих и Бућа, 
ма јка Томаша Ж и ж и ћ а и њена кћерка Даница. 
Павле Ђуришић обилази затвор и пита поједина-
чно због чега је ко ухапшен. Бућа одговара Павлу 
ја незнам што сам ухапшена животами Томашева. 

Прозвали су Воја Анђелића, мислим да је био 
професор, за стрељање. То је било негде пред вече. 
У затвору су са мном биле Војова сестра Јулка 
и супруга Деса. ПриМијетили смо. Деса је изашла 
у двориште, склопила руке око врата Воју, чет-
ници без велике муке нијесу могли да је одвоје. 
То је био језив случај. Све смо плакале. Ми смо 

знали када ће кога да стријељају, јер су их у 
суседној просторији, која је била четничка канце-
ларија откивали окове. Стријељања је било много. 
Док сам ја била у затвору, стријељали су отпри-
лике око петстотина партизана и партизанки. 

Радмила Ћоровић, јеврејка, супруга Јована Ћо-
ровића, била је у истој затворској соби где и ја. 
Добила је неку инфекцију, пребачена је у бол-
ницу. Бита је оперисана. Одмах после операције 
Павле је једнога дана три пута тражио да је до-
веду у затвор. Довели су је и одмах је прозвали 
и повели за стрељање. Када је изашла држала се 
јуначки, окренула се к нама и са смехом рекла, 
ја одох другарице, држите се добро, побједа је 
наша. 

Дара Анђелић, сестра Војова и Љубова је била 
са нама у затвору. Прозвали су и њу за стрије-
љање. У истом затвору били су јој још двије 
еестре и брат. Дара се држала јуначки, смрт је 
презирала, клицапа је слободи. 

Јевросиму Капетановић, четници су тукли до 
бесвести, није одала никог, па је њена храброст 
све задивила и затвореницима улила Вјеру у по-
беду. 

БОСА ЗЕКИЋ 



НЕКА СЕЋАЊА НА СТАРЕ ЉУДЕ 
ИЗ ЦЕЦУНА 

1. МИЛАДИН Антов ЂОКИЋ. Стари Миладин 
око 100 година, а на рачун старих се понекада 
знало шалити. Њему су синови пришили на капу 
одмах петокраку звезду после устанка. Када су 
дошли четници да заузму Цецуне као тврђаву за 
њих у оним данима, код кућа нису нашли никога 
од мушкараца сем по некога старца и старије 
жене са децом, наједном угледаше старога Мита 
и на капу виде четнички грб и они се обрадују 
мислећи да ће код старога наићи на симпатије. 
Када су га питали шта ти је то стари на капу. 
Мито није био сигуран да му је пришивен чет-
нички грб и поплаши се даће га малтретирати по 
обичају ако је петокрака на глави па ће рећи „Не-
знам богами децо нека говна ми је пришио Ђока. 
Четници се разгоропаде и почну да туку старога 
Мита са батинама и тако је он настрадао ни крив 
ни дужан. 

2. ГАВРО Божинин ВУЧЕЛИЋ. Последње село 
у горњем Васевићу које су четници освојили то 
било Цецуне. Формирају се четници и треба да се 
да заклетва Краљу! и отаџбини! Нареде да се цело 
село прикупи у ан Велике Лалић и доведу попа 
да их закуне на верност. Један по један текла 
је заклетва, неко да се само извуче, а један мали 
број мислио је да тако треба. Кад је дошао ред 
на Гавра Вучелића он неће да се закуне, од јед-
ном настаје галама и гужва у кафани, пријетња 
од стране четника, говорили су да ће га убити. 
Гавро распучи грудњак и к а ж е „Ево улите, мени 
је част погинути, ја нећу да будем слуга окупа-
тору" четници су све више насртали, окретали 
пушку ка њему, али Гавро све исто понавља. Го-
ворили су му да је комуниста, на то им је рекао, 
не комуниста нијесам, али нећу бити ни слуга 
окупатору. Послије свега расправе, свађе и пре-
пирке Гавро се извуче четницима из руку и по-
бегне кући али се није заклео на верност четни-
цима. 

3. С Т Р И Ј Е Љ А Њ А У АНДРИЈЕВИЦИ: 
Јули месец 1943. године, Италијани су из логора 

извели партизане и у сваком граду Црне Горе 
стријељали по 20 партизана и симпатизера. За 
стријељање у Андријевици јавио је поп тамошњи 
јер су га Талијани узели да причести оне који ће 
да буду стријељани. Приликом причешћа поп је 
сазнао за сва имена оних који су стријељани. Из 
Цецуна је било највише. Никола Ђукић, Јован 
Вучелић, Миливоје Остојић и Драгомир Драговић. 
Чим смо сазнали одмах је донесена одлука да се 
организујемо ради посете породицама стријеља-
них. Прво смо обишли родитеље Драгомира Дра-
говића, Дмитра и Милену, оца и ма јку Драгоми-

рову, они су се достојанствено држали да нису 
сузу пустили, онако како зна ју да буду комунис-
тички родитељи. Одатле пошли смо код Гавра 
Вучелића Јовановог оца и мајке. Гавро нас је 
изненадио својом храброшћу, он је одржао један 
мали али врло храбар и достојанствен говор. Ре-
кавши да је он сретан кад му ови људи долазе 
у кућу, да он у њима гледа свога сина који ће 
га осветити, да је он свестан да слобода не долази 
без крви. Затим смо отишли код Драга Ђукића и 
Милке, брата Којовога и мајке. Овде се нисмо 
изненадили јер је ово била и остала партизанска 
породица. Одавде полазимо за Кути. У Кути смо 
морали да будемо врло опрезни, јер у Кути у то 
вријеме живели бивши жандарми и граничари, 
шверцери акако је граница непосредно ту то су 
и четници имали своју солидну базу која је слу-
ж и л а и за прелазак границе када бих навалили 
партизани а Прекцале у Врмошу им је гарантовао 
потпуну безбедност. Рачуна јући на све ове еле-
менте, морали смо војнички да се обезбедимо — 
војнички да поседнемо Кути па онда да одредимо 
групу људи која ће отићи да из јави саучешће ро-
дитељима поповим Богдану и Беши, овде исто 
тако наишли смо на храброст и гостопримство. 

Четници Лека Лалића су сазнали да смо ми 
у Кути и пошли за нама и у догање поставили 
заседу, а ми смо требали да прођемо кроз Цецуне, 
Ђулиће и даље за Коњухе. Наша претходница се 
са њима сукобила у Догање код воденице Вуче-
љине како то народ је зове и ту нам је погинуо 
Радоња-Рашо Масловарић, а са њихове стране је 
рањен један, према некаквом казивању та ј човек 
и данас је жив, али је тада остао без ока, а са 
Рашом је био један наш друг чијега се имена не 
сећам он је остао ж и в захваљујући великом мраку 
и киши. Чим су испалили први метци који су 
погодили смртно Радоњу Раша, четници су се дали 
у паничном бекству што ми нисмо могли да иско-
ристимо због лошег времена, ово се догодило к а -
сно у ноћи, а ми смо Раша тек сутра у јутро 
предели у Цецуне, јавили Рашовим родитељима 
и они су дошли за њега. Приликом предаје Рашо-
вих посмртних остатака говорио је Милош Џудо-
вић, о Рашу као борцу и другу и четничкој издаји. 
Цецуњани као и увек са дубоком жалошћу су 
срели мртвога Раса и тражили да се сахрани у 
њихово гробље — Цецунско пошто Божићани нису 
дали у њихово гробље да се сахрани партизан. 
Рашови родитељи нису пристали већ су Раша 
понели кући и сахранили га на свом имању код 
своје куће. Испред Цецуњана са Рашом се опро-
стио Саво Ђукић мајор бивше југословенске во ј -
ске. 

Сећања написао 
МИХАИЛО-МИКАШ ЛАЛИЋ 

ПОГИБИЈА АНКЕ ЂУКИЋ-БОЈОВИЋ 

Услед VII. непријатељске офанзиве у пролеће 
1944. године уследила је евакуација свих припад-
ника НОП-а и теренских политичких радника са 
територије среза беранског и андријевичког. Ева-
куација је извршена у правцу Матешева. На Ма-
тешеву је формиран Комски одред од батаљона 
Народне власти за срезове: берански и андрије-

вички у којима су ступили теренци — партијско 
политички радници из оба среза. 

У Андријевичком батаљону народне власти, 
поред нас осталих били су и: Милан Перовић на 
дужности помоћника комесара батаљона. Анка 
Ђукић Војовић на терену је била секретар среског 
одбора А Ф Ж - а . 

Са Матешева, под борбом са четницима, бата-
љони су кренули ка Трешњевику, на самом брду 



погинуо је Тојо Лалић из Виницке борац беранског 
батаљона. Оба батаљона су, потискујући четнике 
пошла у правцу Берана. Требало је помоћи 7. 
Бригади у ослобођењу Берана, јер се у њима била 
сконцентрисала већа група четника, а међу њима 
било је и недићеваца из Србије. 

На прилазу ка Беранама добијено је погрешно 
обавештење „да су Беране четници напустили и да 
у италијанским бункерима на печичком брду нема 
никога, јер су четници одступили". Јединице оба 
батаљона, сем треће чете андријевичког батаљона, 
која је остала на Буче у заштитницу, пошле су 
у по бијела дан 30. априла 1944. године у правцу 
Берана, прешле ријеку Бистрицу а низ печичко 
поље и село Пешца. Таман су дошли до половине 
горњег печичког поља, онако распоређени, за сваки 
случај, стрељачким стројем, а из италијанских 

бункера четници су осули ватру по њима на бри-
саном простору. 

Тада је погинуо Милан Перовић, Анка Ђукић-
-Бојовић, Мика Башић, Милка Арсенијевић, Ми-
кета Вулевић, Драго Лончаревић, син Ђура Ђор-
ђијевића из Андријевице, дечко од 15. година и 
још много других, чијих се имена сада не сјећам. 
После борбе од печичана се сазнало да су четници 
масакрирали погинуле и рањене, нарочито Анку 
Ђукић и Мику Башић, а малом Ђорђијевићу су 
сипали со у ране, а онда га вукли за ноге од Пе-
шоца до Лима и бацили га у Лим, к а ж у да је био 
жив. 

Истог дана на дно Буча погинуо је Саво Ново-
вић борац треће чете андријевичког батаљона, 
иначе стари борац и ратник. 

ЈЕЛЕНА ВАСОВИЋ 

ЦРТИЦЕ ИЗ ЦЕЦУНА 

Међу учесницима 13-јулског устанка од првог 
дана био је и Милован Јововић. Учествовао је у 
свим акцијама и борбама на том терену, а припадао 
је ударној десетини из села Цецуна. 

Он се за напредни покрет опредијелио још 
прије рата и у том времену извршавао много за -
датке. Као самоуки мајстор познавао је многе за -
нате, а имао је и доста алата, што му је знатно 
користило, нарочито за вријеме рата. 

Добро се разумео у оружје и могао је лако да 
га растави, очисти, па и да га поправи ако затреба. 
Нарочито се био извјештио за демонтирање руч-
них бомби, које је потом преправљао. Од офан-
зивних италијанских бомби, правио је дефанзивне 
ручне гранате, а бомбе је умио и да направи од 
водоводних цијеви. 

Поправљајући аутоматско оружје и о јачавајући 
ручне гранате, у једној од партизанских база из-
над села Цецуна, изгубио је живот. Зачула се 
снажна експлозија, која је угасила живот борца, 
друга и човјека, који се свим својим бићем посве-
тио револуцији. 

КРАТАК И ЧАСТАН ЖИВОТ 

Божо Нововић се као посмрче, јер му је отац 
умро непосредно после I светског рата, од после-
дица тешких рана, а ма јка се преудала убрзо 
после очеве смрти. Одгајила га је бака по оцу, 
Јевра Нововић-Дида, која је проживјела многе 
ратне страхоте. У I светском рату поред сина, 
Божовог оца, изгубила је и супруга. 

Божо је основну школу завршио у Цецунима, 
а у Беранама четири разреда гимназије. Б а ш у 
то вријеме избио је априлски рат, па се он поново 
нашао у свом родном селу, јер није хтео да на-
стави школовање под окупацијом. 

Још као ученик гимназије опредијелио се за 
напредни покрет. У томе је на њега много утицао 
Мирко Нововић, као и неки други старији кому-
нисти. 

Послије априлског слома он је успео да оствари 
своју упорну дечачку жељу и набави пушку. Њ е -
гови старији другови, који су га прихватали као 
себи равног, били су често забринути због његове 

младости и неискуства. Тешко је било обуздати 
његову храброст и младалачко нестрпљење. 

Божо је предано радио за покрет све до кра ја 
августа 1943. кад су њега и групу комуниста на-
пали четници на положајима Брдо Стубичко, За -
бучка, Стубице и Полаче. Жестоке борбе трајале 
су цијелог дана. Четници су успјели на подмукао 
начин да преваре младог и неискусног борца, под-
ражава јући гласове његових рођака. Тако су га 
измамили из заклона, а затим изненада отворили 
на њега ватру и убили га. 

То су прво виделе и похитале му у помоћ дру-
гарице из одреда, Видра Лалић и Леша Ђукић. 
Оне су под непријатељском ватром успеле да дођу 
до њега и пренесу га у заклон, али је већ било 
касно: његов млади живот био је угашен. 

Трагична вест потресла је све борце и његове 
другове, али их је подстакла и на још већу мржњу 
према окупаторима и домаћим издајницима. У 
незадрживом налету четници су одбачени с поло-
ж а ј а и претрпјели тежак пораз. 

ОД НЕПРИЈАТЕЉА САРАДНИК 

Априлски и мајеки дани 1942. године били су 
за комунисте у околини Андријевице нарочито 
тешки. Они су морали да се повлаче у дубоку 
илегалност, а непријатељ је био јак. Б а ш у то 
време дошао је код мене Спасоје Ђаковић, да кре-
немо у акцију од нарочитог значај .а. 

Требало је да обиђемо неколико кућа у којима 
су живели најактивнији четници тога краја , да 
поразговарамо с њима, припретимо им да не зло-
стављају народ и да их придобијемо онолико ко-
лико можемо. 

Тако смо нас двојица, под окриљем мрака, оби-
шли неколико кућа у селу, улазећи без бојазни. 
Приступали смо пристојно, али врло одлучно. То 
су махом биле поштене породице, па је с њима 
требало поштено и разговарати. 

Нарочито се сјећам разговора са једним тадаш-
њим становником Цецуна. У овој причи назваћу 
га Христом. Он се био загријао за четнике и си-
гурно би постао наш љути непријатељ, да га те 
ноћи нисмо посјетили. 

Није му био пријатан наш долазак, нарочито 
у почетку, јер је, како нам је сам рекао, био 



сигуран да нас у том кра ју уопште нема, па је 
зато и почео да сарађује са окупатором. 

Објаснили смо му — ако нас он није видио, 
то не значи да нас нема. Напротив, има нас свуда 
и у свако доба можемо да знамо за његово кре-
тање, и да га казнимо, ако и даље буде сарађивао 
са окупатором. Али ако се буде понашао како 
треба, нећемо му ништа учинити, јер ми нисмо 
као четници, да убијамо невине људе. 

Христо је увидио своју грешку и обећао да ће 
све учинити да се искупи. Одмах нам је предао 
неколико бомби и нешто муниције за пушке и 
пиштоље. Поред тога нам је обећао да ће набавити 
љекове и санитетски материјал, а то нам је наро-
чито било потребно, јер смо имали рањеног друга, 
Воја Нововића. 

Заиста, Христо је брзо набавио лекове и то 
нам доносио у неколико наврата. 

Али то није било све. Он је међу својим прија -
тељима одједном почео да хвали наш покрет, да 
говори како су партизани ти који се храбро боре 
против окупатора и његових слугу, па је то изно-
сио и на неким мањим скуповима. Уз то често нас 
је обавјештавао о кретању непријатеља и о њего-
вим плановима. Сва та обавештења била су тачна. 

Као и Христо, тако су и многи други које смо 
Спасоје Ђаковић и ја посјетили те ноћи, остали 
наши пријатељи и сарадници. 

ПРВИ МАЈ 1943. У ОКОЛИНИ 
АНДРИЈЕВИЦЕ 

У селима Цецуне, Кути, Ђулићи, у Горњем 
Полимљу и у Коњусима, као и у цијелој околини 
Андријевице, комунисти су нарочито брижљиво 
припремали прославу 1. маја. У припремама су 
учествовали сви скојевци и многи напредни омла-
динци. 

Неколико дана прије тога, пошто није било 
хартије, на лепо углачаним дашчицама исписане 
су разне пароле. Те пароле састављали су стари 
комунисти Тодор Војводић, Војо Нововић, Спасоје 
Ђаковић, Видо и Радојица Шошкић и други. Бо је 
за писање парола и други прибор набавили су 
скојевци и омладинци из Цецунске ударне групе. 

Непосредно уочи 1. маја Цецунска група се са-
стала на мосту, званом „Камењача" у Дидиној 
колиби. Састанком су руководили Војо Нововић, 
Спасоје Ђаковић и Вешо Дракуловић. Образоване 
су и распоређене групе и свакој је дат задатак 
гдје треба да постави већ спремне пароле. 

За село Кути одређени смо Божо Савовић и ја. 
Требало је прво да на двије цецунске кафане 
ставимо неколико парола и нацртамо петокраку 
и срп и чекић. 

Прве пароле поставили смо на згради кафанице 
коју је држала наша омиљена баба Јевра (Велика 
Лалић). Мало даље ставили смо пароле и на кући 
Драгише Вучељића, који је такође држао к а ф а -
ницу, а још неколико петокраких с паролама по-
ставили смо и испред гробља, где су се људи 
на јчешће окупљали. 

Требало је потом кренути у село Кути. Да сти-
гнемо до њега, морали смо да пређемо преко моста, 
али на мосту су биле четничке страже. Пошто је 
ријека била набујала од отопљеног снега, није 
било могућно ни да је прегазимо ни да је пре-
пливамо. 

Док смо се Божо и ја договарали шта да учи-
нимо, два четничка стражара напустила су мост 
и отишла да се огрију у колиби на другој страни. 
Искористили смо прилику и прешли преко моста, 
па смо се одмах распоредили и поставили пароле 
на погодна мјеста. Ж е љ е л и смо да неколико парола 
поставимо и на школску зграду у којој су биле 
избјеглице из Гусиња и Плава. Међу њима је било 
и нешто жандарма, који су углавном били непри-
јатељски расположени према нама. 

Испред школе нас је сачекао велики вучјак, 
али се брзо умирио и за све вријеме док смо тамо 
били, умиљавао се око нас. Б о ж о је исписао на 
зиду школе неколико парола и нацртао велику 
петокраку звезду, док сам ја за то вријеме био 
на стражи. Завршили смо посао и бацили кантице 
и четкице, а онда је требало да се вратимо. Већ 
смо хт јели да кренемо преко моста, када је онај 
пас залајао. Притрчао је групи четника, која је 
баш тога тренутка излазила из оне колибе, да 
постави нову стражу на мосту. Тиме нас је пас 
упозорио на опасност. Срећом, по мраку смо се 
помјешали с четницима, непримећени прешли пре-
ко моста и вратили се у село. 

На сам Први мај, још у зору, били смо први 
на зборном мјесту. Убзо су пристигли и остали 
другови. И док смо препричавали шта је ко учи-
нио те ноћи, задовољни што нам је акција свима 
успјела, стигла је група из Коњуха, коју су пред-
водили Ђедо Војводић и Спасоје Ђаковић. Они су 
нам само показали према Коњуху и рекли: „Ви-
дите ли оно?" 

Имали смо шта и да видимо: На Малом Кршу 
изнад Андријевице вијорила се на дугачком јар-
болу велика црвена застава. Када смо то угледали, 
нашој радости није било краја . Загрлили смо се 
и честитали друговима који су поставили заставу. 

Наравно, заставу су видели и окупатори и чет-
ници, али неколико дана нијесу смјели да крену 
горе да је скину, већ су је само гађали топовима. 

Истог дана сазнали смо од другова из Полимске 
групе да су и њихове акције успјеле, а тако је 
било и на околним теренима. 

ПРВА УДАРНА ДЕСЕТИНА 

Прва ударна десетина која се налазила на те-
риторији села Цецуна средином 1942. године, имала 
је задатак да врши диверзију и саботаже и да се 
обучава у руковању оружјем. Исто тако требало 
је да прикупља храну, муницију, одјећу и љекове, 
и да растура летке. 

У њен задатак спадало је и да сакупља разна 
обавјештења о кретању непријатеља, његовим сна-
гама, акцијама и плановима. Осим тих за једничких 
задатака свако је имао и посебно задужење. 

Десетином је руководио Душан Лалић. Поред 
њега десетину су сачињавали: Милован Јововић, 
заменик десетара и чланови Ацо Бојовић, Божо 
Нововић, Марко Лалић, и Здравко Фатић. Вешо 
Дракуловић је био члан десетине, а касније и 
секретар Партијске ћелије. Чланови су били још 
и Милун Нововић, Милош Лалић и Јован Ђокић. 
Поред њих, Спасоје Ђаковић, је заједно са Војом 
Нововићем имао задатак да политички ради с десе-
тином, а повремено је наилазио и Видо Шошкић 
као војни инструктор и провјеравао војничко зна-
ње десетине. Ова десетина је каеније почетком 
1943. године прерасла у вод. 



Од те десетине, само је мањи број преживио 
рат, док су остали дали животе за револуцију и 
слободу. 

Милован Јововић погинуо је док је преправљао 
бомбе. То се догодило у Полачама, августа 1943. 

Б о ж о Нововић погинуо је као борац Цецунске 
чете Комског одреда на Бреговима, такође августа 
1943. 

Марко Лалић погинуо је као борац II батаљона 
IV Пролетерске црногорске бригаде у околини 
Плеваља, кра јем фабруара или почетком марта 
1944. године. 

Војо Нововић, погинуо је као војно-политички 
руководилац на терену у Комском одреду, у око-
лини Гусиња августа 1944. 

Здравко Фатић, погинуо је као пушкомитраље-
зац II батаљона IV Пролетерске црногорске бри-
гаде на Црној Чуки изнад Ибра, августа 1944. 

Душан Лалић, преживјео је рат, али је погинуо 
као задругар, возећи трактор. У то вријеме био 
је руководилац задруге у Савином селу код Врбаса. 

Ацо Бојовић, умро је од последица рана, које 
је задобио у току рата, као борац у Првој проле-
терској бригади. Подлегао је 1952. године у Новом 
Саду. 

Вешо Дракуловић, сада је активни пуковник 
ЈНА, живи и ради у Београду. 

Милун Нововић, је пензионисани официр ЈНА 
у Иванграду. 

Милош Лалић, као љекар ради у Беграду, к р а ј 
рата је дочекао као заробљеник у Немачкој. 

Јован Ђокић, сада живи у Београду као пен-
зионер СУП-а. 

ЛОЗИНКА: РАКИЈА 

Средином маја 1943. године, Васо Чулафић и ја 
добили смо задатак да одемо у Морачку Кост, село 
далеко преко Таре. Требало је тамо да успоставимо 
везу са друговима на том терену. Васо је тамо 
имао у ј ака и делимично знао пут. Али није се 
могло ићи на јкраћим путем, него је требало да-
леко заобилазити и тражити тешко проходне пла-
нинске стазе, јер је у то вријеме већ беснела 
V непријатељска офанзива. 

Као старији и исуснији Васо је био вођа. Пут 
нас је водио од села Цецуна, преко Мојанске реке, 
чувене воде Маргарите, одакле је требало да се 
спустимо до Таре испред Увача и нађемо гробље 
на другој страни Таре, одакле води пут за Мора-
чку Кост. 

Тек што смо кренули, једва смо избјегли чет-
ничку засједу и патролу. Ноћ нас је затекла близу 
Комова у једном камењару. Сутрадан смо прошли 
без тешкоћа и спустили се испод Стрменица до 
мјеста које се звало „Сватовско Гробље". Ту смо 
наишли на страже четника Ђорђа Лашића, због 
ко јих смо морали далеко да заобилазимо. Цијелог 
дана смо се пробијали кроз непријатељске патроле 
и засједе и у сам мрак избили на врх Вадиду. Ту 
смо први пут сјели, да бисмо осмотрили мјесто 
где ћемо проћи преко Таре. Гледајући низ стрмину 
Васо се нашалио: „Видиш, низ њу ћемо сада не-
како сићи, али када се будемо враћали, ако оста-
немо живи, ово ће нам брдо извадити душу!". 

До Таре смо се спустили по мраку, али морали 
смо дуго да чекамо да бисмо прешли преко 
друма, којим су стално наилазили непријатељски 
камиони са упаљеним фаровима. Некако смо си-
шли до обале. Тара је била брза, хладна и дубока. 
Није било другог начина, него да се прегази уста-
ласана река. Васо ме је охрабрио, па смо срећно 
прешли на другу страну, мало се одморили и 
колико толико просушили одјећу. У то је почела 
киша, а с њом се спустио такав мрак да се није 
могао видјети ни прст пред оком. Ипак, Васо је 
некако пронашао пут који је водио од гробља до 
села. Али ту смо упали у нову невољу, јер је 
околина била пуна четника. Готово смо се суда-
рили у мраку са једном њиховом патролом. Ми-
слећи да смо њихови, један је проговорио: „Куда 
ћете?" Васо је остао хладнокрван и немарно одго-
ворио: „Идемо до куће да узмемо нешто за јело 
и боцу раки је да се мало огријемо!". Четници нас 
пропустише, док један иза наших леђа добаци: 
„Мало ће бити, донесите више!". 

Васо му је одговорио да ће бити ракије, досјет-
ка нам је успјела, па смо тако срећно наставили 
пут. 

ЈОВАН ЂОКИЋ 

И ЖЕНЕ СУ БИЈ1Е АКТИВНЕ 

Знам пуно жена које су за вријеме рата 
радиле за партизане, помагале, оснивале одбор 
А Ф Ж . Председница је била Анка Ђукић, секретар 
Боса Нововић, у одбору је била Лекса, покојног 
Милована Нововића, шћер Браша Остојића, била 
је и Видра Лалић. Као омладинке биле су Милосава 
Нововић. Ђурђа Нововић. Та ј одбор је основан 
марта месеца 1943. године. Присутни су били по-
којни Војо Нововић, Ђедо Војводић. Ми смо ку-
пиле прилоге, помагале смо. Помагале су и остале 
жене. Покојна Јевра Нововић послије смрти њеног 
унука, помагала је партизане. Слала је њену уну-
ку да извештава партизане у шуму. 

Анка Ђукић-Бојовић је била наш руководилац. 
Окупљала је жене, ишла је са нама на састанке. 
Ишли смо кад је Радован Лалић био у шуми, у 
Баљицу, Анка нам је много помогла, читала је са 
нама. Добра је била као комшинка, као жена, за 
борбу и за данашњицу је живот дала с њеним 
мужем. 

Скојевци су били 1941. и 1942. године и Божо 
Нововић, Јован Вучељић, касније стријељан, Мар-
ко Лалић, Здравко Патић, Ново Нововић. 

Земуница је била на јприје код Томице Јовови-
ћа, они као и жена му био јако стар. Божо је ту 
провео зиму до прољећа. Био је једно вријеме и 
код Васа Лалића, код Милете, код Мила, код 
Риста Нововића. 

ЂУРЂА НОВОВИЋ 



РАЗГОВОР О ПЕТОКРАКИ 

Још 1940. године док сам се у Андријевици на-
лазио, били су ухапшени ту код аутобуске станице 
у једној згради Мирко Нововић и Душан Лалић. 
Ја сам био понио мало хлеба Душану. И прије сам 
знао за то да постоји али тада сам први пут видео 
петокраку звијезду на зиду. Ту је био Леко Марја -
новић и још њих седам осам који нијесам позна-
вао. Питао сам их за ону петокраку: „Шта ви је 
ово?" К а ж у : Ово је наш борбени знак. Хлеб сам 
предао Душану Лалићу. 

Знам да су у Цецунима радиле добро омладин-
ска и партијска организација. Богдан Нововић је 
био јако познат и чувен човјек, кућа комунис-
тичка. 

Партијски секретар био је Богдан. Ја сам тек 
у рату сазнао за Спасоја, за Дједа и ове, а за 
Богдана сам знао прије. Војо Нововић радио је 
у омладинској организацији. Видело се и у току 
рата да је ту партија много учињела, организација 
је била веома добра. Нисам био присутан кад су 
вођени разговори о припреми за устанак. Знам да 
смо на Петровдан били у Репиштима. Неколико 
омладинаца „ћућори" један између себе. 13. јула 
почео је напад на Андријевицу. Б а ш сам спремао 
нешто за јело и поставио зовем ове моје, нема 
никог. Питам где су? Одоше на устанак на Тали-
јане. Отрчао сам онамо у Обзовик, нисам имао 
пушке, па одем код ујака , покојног, знао сам да 
има пушку. Прођемо поврх куће и из кужине из-
вучем пувку, па низ Балчу право. 

Кад сам стигао у Андријевицу било је већ завр-
шено. Италијани капитулирали, стражари, тамо 
где је карабињерија била, не да ју им да пију воду. 
Богдан Нововић се попео на неки сто и држи 
говор у име Комунистичке партије. 

Сјећам се кад су партизани пошли на Трешње-
вик да се боре са четницима. Послије повратка са 
Трешњевика дошли су у нашу кућу. Командир 
чете био је Никола, Ђукић, са њиме били су Б а ј о 
Бојовић, Светозар, Ацо и Чедо Бојовић, Вуле Лон-
чаревић, брат Ђуров. Ми смо без оца били сиро-
тиња. Код нас се нашло скровиште за оружје. 
Илегалцима је то познато. На Трешњевику у борби 
са четницима Војо Нововић је рањен. 

Сјећам се кад су дошли Талијани са комесаром 
Куртонијем и милицијом Ђока Рачића, запалили 
су кућу Воја Нововића. Ми смо отрчали да некако 
угасимо, али то није ништа помогло, кућа је саго-
рела. Једном приликом отишли смо да луч гото-
вимо, примијетили смо да се пуши ту је био рањен 
Војо Нововић то је било код Греде Мицић. Дим 
се извлачи и питамо: Шта је? Покојни брат к а ж е : 
„Није то ништа, магла се извлачи" Кад је у Це-
цуне наступила казнена експедиција Милована су 
шчепали и повели преко Ђулића за Коњухе на 
Царине, и натерали га да гроб самом себи копа. 
Ми смо били у збјегу у Чукарима, изнад Коњуха 
до самог Кома. 

Били су ухваћени и затворени покојни Божо 
Нововић, покојни Марко, брат мој и Милутин Ву-
чељић, од стране четника 1942. године и затворени 
у Ђулиће. Требало је да предају пушке. Они су 
пушке имали али их нијесу предали. Ми смо били 
принуђени тада да продамо земљу једном стрицу 
и да створимо пушку да се понесе и да се преда 
у Ђулиће. Лексо Нововић је био кмет, а Лекић 
командир четничке чете. Илишли су на њиву и 
омеђили парцелу, те смо понијели ту пушку и 
предали за покојног Божа . 

МИЛОВАН ЛАЛИЋ 

КОПАО САМ СЕБИ ГРОБ 

На устанак сам био у Андријевицу. И јуна ме-
сеца 1943. године б јежали смо у Баљицу и горе 
смо коначивали преко дана кад се раздани дола-
зили смо у село. 

Таман сам дошао нешто да доручкујем, бло-
кирали су ми кућу. Отац ми .је био болестан и 
Талијани су ме спровели из Цецуна на мост Об-
зовички. Све су пустили, али мене нису и повели 
су ме преко Ђулића, Коњуха па послије у Царине, 
Два сина Томе Фатића су сведоци кад су ме повели 
код цркве к р а ј гробља на Цероне, поред самог 
Кома на Албанској граници те сам самом себи 
гроб копао. Терали су да им кажем о раду кому-

нистичких кућа. Ја сам говорио да мени то ништа 
није познато. Онај старјешина ме је ударио два 
пута по ушима, тако да више ништа чуо нисам. 
Послије су ме опет вратили у логор под стражом, 
спровели су ме у Андријевицу, доље сам био 
десетину дана у затвор. Четници су ме поново 
хапсили са још неким Цецуњанима и спровели су 
нас у Ђулиће у затвор. Било је људи који су 
долазили да интервенишу за поједине говорили 
су: „Тај је четник или је симпатизер четнички" 
И те су пустали. За мене су знали да сам симпа-
тизер партизански и нису ме пустали. Много јада 
сам тад видео. 

МИЛОВАН ЛАЛИЋ 

ЦЕЦУНЕ — ПАРТИЗАНСКА БАЗА 

Послије Устанка 13. јула 1941. године, форми-
рана је Коњушко-Цецунска партизанска чета. Ко-
мандир њен је био Никола Ђукић. Цецуњани су 
се достојно држали. 

Цецуне је заиста било за сво вријеме рата 
партизанско село. Чак су га звали „мала Русија". 
Иако су Талијани поново дошли и заузели власт, 
та чета наша је функционисала до кра ј а марта, 
редовно смо држали страже. Послије су четници 
узели маха и оформљена је четничка организација, 

ми смо престали да стражаримо. Година 1942. и 
првих два три мјесеца 1943. године били су нам 
понајтежи. Настале су четничке офанзиве. Фор-
миран је батаљон партизански изнад нашег села 
— маја 1943. године. Сјећам се добро кад су дошли 
покојни Божо Савовић и покојни Војо Нововић 
у Репишта, те су мене, Мила Нововића и Драга 
довели преко Крушковог бријега, дошли смо у 
Стубице горе. Спасоје Ђаковић тада држаше са-
станак у Стубице. Почеле су жестоке борбе са 
четницима. Божидар Нововић је погинуо од чет-
ника, погинуо је и Рашо Масловарић, погинуо 



Лука Лалић са сином, па Ново Лалић, Радуле 
Лалић, Миладин Јововић-Ђокић, попаљено пуно 
кућа итд. Куће су палили четници, балисти са 
Косова и балисти из Албаније, једни пођу, други 
дођу, и запале оно што је остало. 

Богдана Нововића и Војову запалио је Ђоко 
Рачић и покупили су неке људе њих 18 и одвели 
за Ђулиће. Био сам ухапшен и ја. Ја сам после 
састајања отишао доље на Ђулиће с Вељком Лали-
ћем командиром четничке чете на кога смо имали 
утицај те су пустили Мила Нововића и још неке. 

Паљевина села била је више пута али се оних 
од јула и октобра месеца 1943. године добро сећам. 

Кућу покојног Луке Лалића и Драшову запалили 
су Немци, кад је Лука убио Немца. 

Бећо Башић, Јусуф Реџапагић и Аљо Хот, са 
још двије партизанке имена им не знам, дошли су 
били овде у Цецуне одбор. Ја сам их повео и 
оставио код Милове куће да коначе. Ујутру су 
одатле отишли и срели су покојног Воја Нововића 
на Лугове. Не знам које све био с њиме, Рекли су 
Воју „Да се вратиш" Он пође с њима. Пођу сви 
у Гусиње, јер је требало да наступи тако нека 
црногорска бригада. Отишли су натраг, у Дољу. 
Тада су тамо погинули. 

РИСТО НОВОВИЋ. 

ПРОЗИВКА НА ГРОБЉУ 

О Богдану Нововићу што се тиче његове ф у н к -
ције у Партији, то је опште познато. У селу смо 
сматрали Богдана Нововића као главног комунисту 
и као човека који све може да учини, уради, јер 
је био предратни комуниста. 

Прогоњен и ћеран, а нама је његова ријеч била 
светиња. Његово присуство и његов ауторитет били 
су велики. Што је било напредно и добро од њега 
потекло. Војо као сељак овога села уживао је 
велик углед. 

Мислим није било бољег прегаоца за Партију 
и бољег јунака и организатора. Ми смо велику 
наду полагали у њих што гођ су нам рекли, сма-
трали смо да је истина, да мора бити тако, да нико 
не може бити преварен, издат. С пуно повјерења 
смо гледали у њих. Та кућа је учињела по моме 
мишљењу да је Цецуне било добро и поштено 
село, почивало је на њиховом поштењу, њиховом 
чојству и јунаштву. 

Ми смо веома изненађени што Богдан није на-
родни херој, што Војо није народни херој. То 
овако сви у души болујемо, мада ми в јеру ј емо у 

Партију да она више зна. Сматрамо да су били 
јунаци и од ријечи, су. Било је и других добрих 
комуниста. Мирко Нововић је отишао у Прву про-
летерску и народни је херој. 

Маја месеца 1943. године дошао је Душан Ар-
совић у Цецуне на гробље и одвајали су Цецуњане 
који су се сматрали партизанима иако смо се фор-
мално водили у четничку чету. 

Наредили су да народ посиједа. Питали су ко 
је какав. Прво су наишли на Сава Ђукића, оћерају 
га у Бару. Тамо оћерају и Манојла Фатића, па 
онда Мила Нововића, Гавра, Босу Вуксана, за 
мене су питали Милорада Лекића њима је нешто 
шапнуо Милош Лекић и одлуче да и мене оћерају 
у бару. Замном Влада Фатића, Здравка Фатића па 
све Фатиће за њима Арсовић и четници повели 
су нас у Ђулиће. Одвели под оне шљиве Радомира 
Вуковића и Драгиша Вучељић рече Арсовићу: 
Друже Арсовићу, ја нећу с комунистима. Он га 
удари кундаком. Душан му замјери што га назва 
друже. Послије су нас спровели у жандармеријску 
станицу. Стражили су нас неки омладинци ђулич-
ки, и били смо ту једно десетак дана. 

ДУШАН ФАТИЋ 

ИЗЛАЗАК ИЗ ЗАТВОРА 

Маја мјесеца 1943. године били смо ухапшени 
нас 18 из Цецуна као партизани и партизански 
симпатизери. У затвору смо остали пет дана. Једне 
вечери су дошли четници и мене и Вуксана извели 
из затвора и повели код команданта батаљона чет-
ничког у Ђулиће Стефана Шујовића Драговића. 
Он је наредио да идемо да речемо партизанима да 
не нападају на штаб четнички, да ће они пустити 
све ове из затвора. Партизани су рекли да идемо 
код барјактара ' Радисава Фатића и да он нама 
у Ђулиће, и са поруком четницима да одмах пуште 
партизане иначе ћемо их напасти. 

Бар јактар је отишао са нама у Ђулиће код 
Стефана Шујовића и они су одмах пустили све 

партизане из затвора, довели у кафану у Ђулиће 
где је био и штаб четнички. Одатле смо сви пошли 
у Цецуне. 

Рекао би неколико ријечи о Марку Лалићу и 
Здравку Фатићу. 

Марко Лалић је погинуо негде доље у Санџаку 
у Четврту црногорску бригаду. Здравко Фатић је 
погинуо негде у Србију. Они су били скојевци и 
једни од на јхрабријих војника, како казу ју дру-
гови који су били у Четврту црногорску бригаду. 
Били су тамо и руководиоци. Здравко је био вод-
ник једног вода, Марко је био десетар. Видак Ву-
чељић је погинуо исто у IV бригаду. 

МИЛО НОВОВИЋ 

МОЈИ РАТНИ ДРУГОВИ 

С мном у борби били су Здравко Фатић и Марко 
Лалић. Ми смо такорећи вршњаци, ту смо негде 
20 и 21. годиште. Били смо у току рата овде у 
Цецунима, и ја сам овдје живјела , једно вријеме 
сам била руководилац СКОЈ-а 1941. до 1942. го-
дине. Онда ме је заменио Вешо Дракуловић, тада 
је и примљен у Партију, ја сам остала као члан 

СКОЈ-а иако сам прије тога била кандидат за 
Партију. С њима сам пошла у партизане, 1943. 
године. Неко је отишао раније, неко касније, да-
тума се не сјећам, знам да су били са мном за је -
дно у јединици у истом батаљону и истој чети 
покојни Марко и Здравко. 

Покојни Марко Лалић је погинуо на Чемерном, 
то је једно мјесто од Пљеваља далеко једно три 
сата, планински крај . Отишао је једног јутра у 



извидницу, отишла су са њим два Шуковића, 
добро се сјећам. Марко се више није вратио. 

Наишли су Нијемци, изненадили су ту нашу 
извидницу, убили су Марка, а ова двојица су се 
вратили. О њему као другу, као скојевцу, могу 
све на јљепше да кажем. Био је почетак 1944. го-
дине кад је погинуо. Био је омиљен друг, врстан 
борац, изврстан ратник, јунак прави. 

Покојни Здравко је тада био жив. Вратили смо 
се из Србије, били смо у околини Иванграда, ишли 
пут Чакора 1944. године, пресрели смо ону диви-
зију „Принц Еуген" се звала. На Чакору су је 
разбиле наше јединице, Ми смо тада добили пра-
вац да идемо пут Плава и Гусиња. Сјећам се да 
смо се толико радовали да идемо тамо. 

Тако смо стигли до такозваног Бијелог брда. 
То је између Космета и Краљина. Ту смо ми по-
сматрали читав дан ту „Принц-Еуген" дивизију, 
која је била разбијена. Немци су ишли тачно пут 
наших положаја . Сјећам се добро баш смо добили 
ручак, било је негде око 12 сати. На команду 
заузели положај . Било је брдо и нека чука, ми-
слим да се зове Црни врх, пошли смо тамо. Коман-
довали су: „Чету на положај" , та ј врх да зау-
змемо. Међутим, Немци су већ били ту. Пошла је 
наша чета у напад, четврти батаљон је био пред 
нама, трећи иза нас све у саставу Четврте црно-
горске. Покојни Здравко Фатић, имао је пушко-
митраљез у рукама, пуцао је, храбро се борио. 
Имао је заклон од огромне букове шуме, касније 
се избацио и открио је свој положај , тако је 
„Шарац" њемачки дохватио по лијевој страни и 
прекинуо. 

Ја и Милун остали смо видјели кад је Здравко 
убио њемачког официра, пре тога. Ја и Милун 
смо први пришли пут њега, он се само скљокао 
уз ону букву, последње ријечи су му биле да 
кажемо „где је остао, ако преживимо рат". Био је 
одличан скојевац, одличан друг, одличан комуни-
ста и тако је завршио свој живот. 

Формирали смо скојевску групу 1941. године 
овде у Цецунима. Било је нас прилично скојеваца. 
Многи су живи а многи нијесу. Радили смо актив-
но, помагали смо Покрет. На ту скојевску групу 
падао је сав терет ондашњи, јер су комунисти 
мање више жив јели илегално, ми смо преносили 
преко својих леђа све. Сјећам се да сам преко 
скојевске групе научила да рукујем оружјем, пу-
шком, пиштољем, пушкомитраљезом, У томе сам 
се обучавала овде у Цецуне. Руководиоци су били 
чланови Партије, они који су отслужили армију, 

учили су нас да рукујемо свим оружјем. Никада 
нијесмо имали провале у тој скојевској групи. 
Радили смо, чини ми се да смо све задатке на 
вријеме извршавали. Знам да је ту била Вида 
Нововић, Боса Нововић, онда Даша Ђукић, по-
којни Марко Лалић, Здравко Фатић, Душан Ла-
лић. Био је Драгомир Драговић, премда мислим да 
је већ био члан Партије, он се исто био са нама 
повезао. Доље није било скојевске групе у Ђулиће, 
касније је била Маца Драговић, па онда Зорка 
Нововић, Митар Лалић, касније ови млађи, већ 
њих не познајем, Станицу, Мићуна, Нова, то је 
млађа генерација, Мила Нововић, онда Чана Ла-
лић, онда су биле неке код покојног Милете Ла-
лића-Љуба Шошкић, Сенка Дракуловић, Сенка 
Шошкић, Бранко Бојовић, Милосава Нововић, Божо 
Нововић, много нас је било, свима тим скојевцима 
мање више било је ограничено кретање у току 
читавог рата, премда ми о томе нијесмо водили 
рачуна, Морамо да захвалимо Вељку Лалићу, који 
је био онда командир чете четничке, који је нама 
као скојевцима омогућавао да се крећемо по Це-
цунима, да је био можда неки други, ми то не 
бисмо могли. 

Та скојевска група је била повезана са партиј -
ском организацијом, Мирко Нововић док је ту 
био на терену, касније, ми смо те задатке преко 
Виде извршавали, она нам је била веза. Од иле-
галаца Спасоје Ђаковић је са нама одржавао 
редовну везу. Када сам ја са другим скојевцима 
ишла у Балицу код илегалаца, Вељко Лалић је 
видно и знао али никад нити је што предузео 
против илегалаца нити је рекао Леку Лалићу. 
Носили смо храну и све друго што је требало за 
партизане. То смо купили у селу. 

Једном приликом ми к а ж е покојна баба: „Леле, 
шта доживљесмо, а да моје унуче иде од куће 
до куће и да проси по селу". Ми све омладинке 
смо ишле од куће до куће и нигдје нисам наишла 
у Цецуне да ме је неко одбио, неко ми је дао 
чарапе, мало вуне, шал, рукавице, све је то давано. 
Мислим да смо ми у Цецунима имали и групу 
А Ф Ж и пионирску организацију и омладинску 
организацију онда се звала УСАОЈ. Мислим да 
можемо због тога да се поносимо. Сматрам да смо 
прилично допринијели Н.О. борби у току рата. 

Случај рањавања Милића Шошкића и његов 
пренос са Улотине речито новори о солидарности 
Цецуњана, кад су они људски и другарски посту-
пили према том рањеном партизану, јунаку. 

ЛЕША ЂУКИЋ 

САХРАНА ПОГИНУЛОГ ПАРТИЗАНА 

Никољдан, дошла је експедиција Талијана отво-
рили борбу у Улотину и ранила Милића Шошкића 
а погинули су још један Влаховић и један Шош-
кић. Милића су рањеног пренијели овде у Цецуне, 
он је ту био и ту је и умро. Ми смо га Цецуњани, 
помоћу још других партизана из Коњуха I Бојо-
вића понијели у Улотину и тамо је и сахрањен. 
Т а ј Милић је био и на Пљевљима са партизанима, 
отуд као рањен враћен, и овамо се борио јуначки. 
Знам смјестили смо га у потоке у кућу Драгиша 

Вучељића, у једну малу приземљушицу. Ту је и 
умро. Једно јутро саопштили су да је умро и да 
треба да га носимо за Улотину. Ми смо га понијели 
мада су у то вријеме четници били веома снажни. 
Међутим, нису смјели нас да нападну. Наши дру-
гови су стражарили поврх куће Милићеве горе 
у оне Главице а ми старији били у кућу на жалбу 
и понијели га на гробље и сахранили. Милић је 
био популаран и учествовало је доста народа на 
сахрану, мада су четници били на власти. 

МИЛО НОВОВИЋ 



ЧАСНА РИЈЕЧ НИКЕ ВУЧЕЉИЋА 

Већ прве устаничке године основана је парти-
занска чета у Цецуну, која је изводила разне ак -
ције : рушила мостове, кидала телефонске линије, 
водила борбе против четника и окупатора и друго. 
Командир чете био је покојни Никола Ћукић, а 
комесар Војо Нововић. 

У прољеће 1942. када су четници харали Васи-
љевићима, под притиском великих непријатељских 
снага, Цецунска чета је расформирана. Неки борци 
су се легализовали, а предају су одбили покојни 
Јован Вучељић, Драгомир, и Милош Лалић, и још 
неки чи ја имена више не памтим. Склонили смо 
се у Полаче гдје смо били два дана и за то вријеме 
покојни Гавро Вучелић доносио нам је по нешто 
хране. Када му је понестало, мене су другови по-
слали у Цецуне да донесем нешто за јело. Оставио 
сам пушку код свог брата Јована и сишао у село. 
Чим сам стигао, појавио се четник Радоје Лалић 
с још неким Ђулићанима. Од свих који су се 

ПОЧЕТАК И КРАЈ ЗЛОРЕЧКОГ ВОДА 

Потстакнут сам етичким и партијским разлогом 
у ж е љ и да се писаном ријечи оживи тешка про-
шлост праћена и окупаторским терором, глађу, 
неописаним малтретирањем до звјерстава, а с дру-
ге стране, да сачиним свој прилог трајном неза-
бораву о раду и активности села Цецуна у НОП-у 
и НОБ. 

Представници Партије, на челу са покојним 
Богданом Нововићем и живим Мирком Нововићем, 
омладине и напредни Цецуњани показали су ак -
тивност и организовани, стваралачки рад већ на 
првом задатку који се састојао у сакупљању 
хране и одеће за избеглице Космета, које су ис-
пуниле све слободне просторије вароши Андрије-
вице, Иванграда, Колашина и других мјеста по 
Црној Гори маја 1941. 

Омладина села Цецуна је одмах сакупила око 
250 килограма кукурузног брашна, а другарице 
су од њега испекле неколико стотина хљебова, 
које смо ми на коњима прењели у Андријевицу 
и подјелили га изгладнелим избеглицама. 

Затим су почеле припреме за оружану борбу 
против окупатора и његових помагача, па прве 
саботаже на магистралном путу Андријевица — 
Сућеска клисура — Мурино, као и Андријевица 
— Висораван — планина Трешњевик. У томе је 
стигао и знак за Устанак. Једна од таквих акција 
изведена је 16. јула 1941. увече, чи ји су пуцњи 
били схваћени као зов за устанак. Послије неко-
лико сати народ се сјатио са свих страна, разли-
чито наоружан, па пошао на опсаду и јуриш на 
варош Андријевицу. 

После непуног месеца 8. августа, поново су Ита-
лијани окупирали Андријевицу, али не и села, па 
је Партија наставила рад на терену, организујући 
припаднике Покрета, пријатеље и симпатизере у 
водове чете и батаљоне. У селу Цецунима форми-
ран је Злоречки вод партизана, састављен од 
чланова КП, скојеваца и напредне омладине. Овај 
Злоречки вод, имао је два дијела: мобилни, од 19 
бораца, чији је сваки члан имао и своје властито 
оружје и био увијек спреман за акцију, и други 
без оружја од 18 људи. 

предали тражили су пушке, а како је код мене 
нису нашли, задржали су ме у затвору. 

Одлежао сам неколико дана у затвору, а затим 
су ме пустили, с тим да не смијем ићи даље од 
200 метара од куће. Свакога дана морао сам се 
јавити, а ноћу сам одржавао везу с братом Јованом 
и друговима све док ме поново нијесу ухапсили. 

Један од четничких команданата Ника Вучељић 
наговарао је нашег стрица Гавру да приволи Јо-
вана да се преда, па му неће ништа бити. Пред-
ложио је, ако Јован неће да се преда, да дође у 
одређено време кући Милисава Ђокића да прего-
варају, па ако се не договоре нека се врати. 

Ника је погазио реч те ноћи није дошао на 
заказано мјесто, већ је послао четнике који су 
похватали партизане и отјерали их право у Кола -
шин, а затим у логор у Бару, одакле су их довели 
у Андријевицу и стријељали. 

Јован Вучелић је био један од најбољих омла-
динаца из нашег села Цецуне. 

МИЛУТИН ВУЧЕЛИЋ 

Први, мобилни део сачињавали су: 
1. Мирко Нововић 
2. Војислав-Војо Нововић 
3. Ј а к ш а Драговић 
4. Страдимир-Страдо Бојовић 
5. Александар-Ацо Бојовић 
6. Никола-Којо Ђукић 
7. Светозар Бојовић 
8. Драгомир Драговић 
9. Јован Вучелић 

10. Миливоје Остојић 
11. Марко Лалић 
12. Душан Лалић 
13. Милован Јововић 
14. Јован Ђокић 
15. Милош Лалић 
16. Милутин Нововић 
17. Мина Лалић 
18. Александар Лаледић 
19. Батрић Бојовић 

Други део Злоречког вода сачињавали су дру-
гови: 

1. Божидар-Божо Нововић 
2. Вранислав-Бано Лалић, оба као курири Вода 
3. Ра јко Ђукић 
4. Лепосава Ђукић 
5. Зора Нововић 
6. Радоња Савовић 
7. Божо Савовић 
8. Станица Нововић 
9. Милун Нововић 

10. Милосава Нововић 
11. Здравко Фатић 
12. Божо Ђокић 
13. Вуксан Грбовић 
14. Даница Лалић 
15. Анка Ђукић 
16. Мило Нововић 
17. Радован Нововић 
Село Цецуни су својим житељима за све вријеме 

окупације живјело је револуционарним духом, на-
дахнуто борбеношћу. То је била једна од парти-
занских база увијек спремна да прими илегалце 
и теренце, иако је била окружена селима у којима 



је у другој половини 1942. године, већ постојала 
четничка организација. 

Напредна омладина села Цецуни с друговима 
из села Бојовића, дала је у том периоду значајан 
допринос опстанку и стабилности НОП-у као и 
припремама за даљи развој НОБ-е у свом крају. 
Повремене партизанске акције јачале су дух на-
роду а пропагандне, културно-забавне приредбе 
бодриле су. 

Једна од таквих борби, у којој је учествовао и 
наш Злоречки вод у саставу Комског батаљона, 
донела нам је фебруара 1942. године и тешке гу-
битке — погинуо нам је комесар чете, касније На-
родни херој Милић Кељановић, а рањен је пу-
шкомитраљезац и заменик комесара Војо Нововић. 

После ове акције Комски батаљон требало је да 
се пребаци до Никшића, гдје је био Саво Оровић 
са својим партизанима, или за Босну ка Проле-
терским јединицама. Убеђен сам, због наших пр-
вих, али великих и значајних жртава, у руковод-

ству Штаба батаљона и Комског одреда завладао 
је неки опортунизам и неверовање у сопствене 
могућности, тако да се одустало од плана за пре-
бацивање на друге територије, па је за прво ври-
јеме одлучено да се вратимо на свој терен у иле-
галство и опрез. Касније је уследила и друга од-
лука руководства Комског одреда из села К р а ј и -
шта, коју нам је пренео друг Ђорђе-Ђола Бабовић 
на састанку који смо одржали ноћу на месту звани 
Бор Гавров око 20. марта 1942. и да се цео Зло-
речки вод, без комесара Воје Нововића, који је 
био рањен и сакривен, легализује у својим селима 
да би се тиме скренула п а ж њ а непријатеља — 
четничке организације и тако лакше очува тајност 
склоништа Воје Нововића. Сви чланови вода по-
јединачно преузели су разна задужења на терену 
да би омогућили лакши опстанак илегалцима у 
шуми. 

ДР МИЛОШ ЛАЛИЋ 

РАТНА СТРАДАЊА 

Послије бјекства из Плава, испред фашистичког 
терора окупатора и његових слугу вулметара, јула 
1941. године, односно послије покоља православног 
ж и в љ а у Плаву и Гусињу, нашла сам се са мужем 
који је једва избјегао смрт и са четворв мале д је -
це у Андријевици. С нама је била и Цаља (баба 
Ђура Лончаревића) а превезао нас је Салих Колар 
из Гусиња. Почетком 1942. године прешли смо у 
село Кути. Од ствари нијесмо могли понијети ни-
шта осим нешто постељине да покријемо дјецу 
и себе, били смо без хране и других средстава за 
живот. У Кутима смо затекли пуно избјеглица из 
Гусиња који су били смјештени у згради основне 
школе. Ту су нас смјестили на неколико дана, а 
онда смо прешли у једну приватну кућу. Док смо 
били у школи доживљавали смо непријатне тре-
нутке. Тада су у Кутима на власти били четници 
на челу са Марком Вучелићем. Једног дана је 
дошао Божо Савовић да посјети избјеглице у шко-
ли. Ту се нашао и Ника Вучелић. Божо нас је 
поздравио стиснутом песницом са узвиком „Смрт 
фашизму". Ми смо занијемили од страха. Шта ће 
се догодити Божи? Погледавши га Ника му рече: 
„Младићу немој се главом играти, јер је можеш 
лако изгубиТи". Међутим, Божо се није обазирао 
на Нику, већ је продужио према нама да измје-
нимо неколико ријечи. Интересовао се за наше 
муке и невоље и питао да ли имамо хране и 
покривке. Другог дана су нам омладинке донијеле 
хљеба, млијека и сира да нахранимо дјецу као и 
нешто постељине. Вјерујем да је ово Божо орга-
низовао. 

Тих дана четници су се у школи заклињали 
краљу Петру другом. Захтијевали су да то учине 
сви мушкарци изнад 15 година, али се Божо томе 
одлучно супротставио. Наравно супротстављали су 
се и Никола-Којо Ђукић, Миливоје Остојић, и 
други. Одмах послије тога четници су затворили 
Николу Ђукића, Миливоја Остојића, Здравка Ву-
челића, и још неке и спровели их у колашински 
затвор. Овај четнички поступак изазвао је мржњу 
према четницима. Ж е н е су им отворено пребаци-
вале да издају своју браћу, цвијет омладине за 
интересе окупатора. Омладина Кути и Цецуна осу-
дила је овај четнички поступак. Говорило се отво-

рено да четници одводе своју браћу на кланицу 
у Колашин. Као повод за хапшење комуниста чет-
ници су узели раније одвођење мајора Јанковића, 
од стране партизана, у Колашин. 

У пролеће 1942. године ми нисмо имали ништа 
од хране. Недостајало је жито. Удружиле бисмо 
се нас неколико жена, међу којима су биле Божо-
ве сестре Стана и Милица, да идемо у брање стриј-
моше. Ишле смо према Крсту у правцу Гребена. 
Једном приликом док смо брале, запуцаше на нас 
пушке са Гребена. К а д зрна почеше да нам фијучу 
изнад и поред глава остависмо стријемошу и да-
досмо се у бијекство. На нас су пуцали вулметари 
из Гусиња. Тако смо се вратиле у Кути без стрије-
моше, а то је у то вријеме, био в а ж а н артикал ис-
хране. Мијешали смо је са мало брашна или са 
мекињама и тако правили хљеб кој и се звао „ту-
тован". 

Тог прољећа 1942. године пошла сам из Кути 
у Гусиње са мало коломбоћа (кукуруза). У Гусињу 
сам продала нешто ствари (један црвени чаршав-
-прекривач) и за та ј новац купила товар кукуруза. 
Требало је да ми га продавац (Ако Пепић) пребаци 
до кућа Бојовића у Грнчар. Пошто је већ било 
касно да кренем преко Липовице, заноћила сам у 
кући Алексе Бојовића. Сјутра дан узела сам 20 кг 
кукуруза да пренесем дјеци у Кути, а остало оста-
вила код Бојовића. Међутим, када сам пошла уз 
Липовицу запуцале су пушке. Како сам поред 
жита носила и мало дијете (шестомјесечну Бран-
кицу) од силног страха сам пала онако са дјететом 
и кукурузом. Када сам устала, на моје велико 
изненађење угледала сам двојицу комшија из Гу-
сиња Ибру и Мухарема (презимена се не сјећам) 
који као вулметари са упереним пушкама пови-
каше: „Казуј гдје ти је жито". Када сам одгово-
рила да немам више него ово мало у торби почели 
су да ми пријете како ће ме одвести Алим Прушу 
у Гусиње у затвор. Онако уплашен а и да ме не 
би малтретирали са малим дјететом које је пла-
кало, рекла сам да је жито код куће Бојовића. 
Тада су ме пустили са пријетњом да ће ме затво-
рити ако ме други пут ухвате са житом. Касније 
сам дознала од Рабије Бојовић (Алексине мајке) 
да је она у међувремену склонила око 20 кг жита, 
јер је чула пушке, а остатак од 50—60 кг опљач-
кали су поменути вулметари. Рабија нам је оста-



так жита након неколико дана донијела у Кути 
и тиме у многоме помогла да нам дјеца тих дана 
мање гладују. 

Из Кути само јуна мјесеца 1942. године прешли 
у Цецуне и настанили се у кући Мирка Ђукића. 
Овдје је ситуација била нешто боља и сношљивија 
него у Кутима. У Цецунима смо се осјећали сло-
боднији, па смо се боље смјестили и исхрана је 
била редовнија. Тамо смо затекли Спаса Дракуло-
вића (мог стрица) што је посебно утицало да се 
боље осјећамо. Цецуне је било више партизанско 
него четничко село. Звали су га „мала Москва". 
Тада се свуда „шапутало" да се у близини у шуми 
налазе партизани, те је то плашило четнике. Гово-
рило се да је Војо Нововић тешко рањен и да се 
са женом Босом налази у шуми. Пошто сам се 
упознала и спријатељила са кућом Милана и Воје 
Нововића, посебно са Видом, њиховом сестром, 
отворено смо разговарали о партизанима. Тада су 
избјеглице примале храну и ћебад од Италијана. 
Ја сам често одвајала по мало брашна, пиринча, 
масти и давала Види, јер сам знала да је Војо са 
женом ту негде у близини. Када је једном прили-
ком 1942. године моја седмогодишња девојчица Ду-
шанка однијела Види мало тог следовања, видјела 
је како у једној соби Вида журно покрива једног 
„чику" јастуком по глави. Чим се вратила кући 
Душа нам је ово испричала. Ми смо јо ј заприје-
тили да то више не понавља, јер би нас четници 
заклали и да то није био никакав чика већ да јој 
се то учинило. Наравно, ми смо знали да је то 
био Војо и на то смо Види скренули пажњу да 
убудуће пази када им неко долази у кућу. 

Касније сам помоћ за илегалце давала преко 
мог брата Веша који је у Цецуне дошао јула 1942. 
године. Пошто сам имала шиваћу машину, понекад 
сам нешто сашила или закрпила партизанима, то 
је углавном ишле преко Леше Ђукић. Када би 
мој муж некуда отишао, Вешо је долазио у нашу 
кућу и ту одржавао састанке са омладином. Сјећам 
се да су на те састанке долазили Душан Лалић, 
Марко Лалић, Б о ж о Нововић, Љубо Шекуларац, 
Ра јко Ђукић, Јован Ђокић, и други. Када су ма 
који од ових били код нас са Вешом, ја бих се 
нашла у послу око куће да чувам „стражу". Вешо 
је обично код мене остављао да му сакривам 
пропагандни материјал и неке књиге што сам са 
великим страхом чинила. 

Почетком 1943. године дошла је наша мајка 
Стевка из Подгорице. То вече умјесто да Вешо 
буде са својом мајком, он је отишао некуда у 
акцију и остао цијелу ноћ. Мајка је била забри-
нута али није много страховала и није стварала 
панику. Међутим, стриц Спасо и ја били смо стра-
шно уплашени и љути на Веша због тога што је 
баш те ноћи морао да нас остави с мајком. Пошто 
се сутрадан вратио „грдили" смо га пред мајком, 
а Спасо је говорио: „Ево, снахо, овако ти ја у 
страху и мукама живим од како је Вешо дошао 
у Цецуне. Омркне, а не знам хоће ли осванути". 
Мама му је на ово рекла: „Шта се ту може, он 
се опредјелио за партизане још 1941. године, а ти 
знаш да је и раније био комуниста. Не можемо 
га сада одвратити од тога. Најзад, то је борба за 
слободу." Те вечери смо дуго остали у разговору 
а Веше није било цијеле ноћи. Спасо и ја смо 
пошли на спавање а мама Стевка је остала поред 
прозора у баба Јетиној собици која гледа према 
потоку и Балици и тако дочекала свануће. Када 
је видјела да јој син Вешо иде низ поток, потекле 

су јој сузе радоснице. Сјутрадан се пронијела 
вијест да су партизани извршили акцију у Сутје-
сци у току ноћи, а ми смо помислили да сигурно 
због тога Веше није било цијелу ноћ. 

Сада бих жељела да испричам још један еусрет 
са вулметарима. Када сам други пут ишла за жито 
у Плав 1942. године путовала сам заобилазним пу-
тем: изнад Мурине преко Џамије па на Брезоје-
вице. У Плаву су нам биле остале неке ствари 
у кући Смаља Бандера који је спасио мог мужа. 
Ту сам узела завјесе и дала их за 20 кг. жита. 
У повратку сам поново морала да заобилазим Му-
рино да ме не би ухватили Италијани или вулнета-
ри. Међутим, негде изнад Мурине повикаше за мном 
стој! Било ми је јасно да ако станем да ми се 
може свашта догодити. Одлучила сам да бијежим 
и сјурим се низ један поток. Пошто сам се мало 
удаљила, сакријем се у један густ грм. Успут сам 
падала тако да су ми руке и ноге биле изубијане. 
Чула сам како кроз шуму иду два-три вулнетара 
и међусобно се питају: „Куд нам утече она Вла-
хиња. Мајку ј о ј . . . " Пошто се све утишало нађох 
снаге, послије силног страха, да кренем даље. Већ 
се спуштао први мрак када сам била испод Пре-
вије. Ту сам преноћила у једној избјегличкој кући, 
а онда сјутрадан наставила преко Превије у Це-
цуне. Када сам стигла кући и испричала мужу 
шта сам све преживјела рекао је да више никада 
нећу ићи по жито па макар поцркали од глади. 
Касније смо слали малу Душу која је обично 
ишла са групом жена и дјевојака у Гусиње и Вр-
мошу. Тако је јула 1944. године отишла у Врмошу 
са Даном Р. Лалић и другима. Када су се враћали 
из Врмоше преко Мојана на њих су запуцали 
албански фашисти, и том приликом убили Даницу 
Лалић, напредну омладинку, а остале жене, д је-
војке и дјеца су се разбјежали. Са њима је бје-
ж а л а и моја мала Душка која је носила 7—8 кг 
жита. Када је стигла кући, касно у ноћ, била је 
веома уплашена и узбуђена Данином погибијом. 
Послије овога ни њу нијесмо слали за жито. 

Дубоко ми се урезао још један догађај октобра 
1943. године приликом напада Њемаца и балиста 
са Косова, те Плава и Гусиња на партизанску сло-
бодну територију и Андријевицу. Том приликом 
сам чула за погибију Радомира М. Лончаревића, 
трговца из Гусиња који је изашао пред вулметаре 
са хљебом и сољу у намјери да на овај начин 
покуша спасити Андријевицу и народ у њој од 
убијања, пљачке и паљевине. Тражио је од њих 
„бесу" а они су на то одговарали куршумима и 
ту га убили. Мислим да су то били плавски и гу-
сињски вулметари, затим су кренули да пљачка ју 
Андријевицу и неке куће су и спалили, као на 
пример кућу Михајла и Милеве Куч. Прије овог 
трагичног догађаја чула сам за још један тежи. 
Наиме, приликом борбе за Андријевицу пала је 
једна граната усред града и од њене експлозије 
погибоше Љубо Протов Шекуларац и наш рођак 
Милутин Дракуловић из Војно села. Љубова поги-
бија одјекнула је болно, јер је био јединац међу 
седам сестара, а уз то веома омиљен у народу. 
Пошто је студирао медицину, звали смо га „Док-
тор". Погинуо је вршећи своју хуману дужност, 
превија јући рањенике. Тада су балисти и вулме-
тари уз подршку Њемаца жарили и палили све од 
Чакора до Андријевице, убијали, пљачкали и вр-
шили терор над недужним народом. Од великог 
страха маса жена и дјеце и стараца дигло се да 
б јежи према Комовима и Асанцу. Тада сам имала 



четворо дјеце од 2 до 9 година старости и с петим 
у стомаку (у другом стању). Понијели смо мало 
ћебади и брашна, да нам се нађе бар за дан-два. 
Носила сам и главу од шиваће машине, јер нам 
је она била драгоцијена, пошто сам шила народу 
и заједно са мужем који је такође радио као обу-
ћар — зарађивали по неку цркавицу за исхрану. 
Када смо б јежали изнад Ћулића преко Столца 
пуцали су на нас Њемци и балисти, тако да су 
нам меци звиждали изнад глава и падали поред 
нас, па смо једва извукли живе главе. Чуо се ври-
сак дјеце и рзање коња скоро све до Асанца. 
Умало су нам пресјекли одступницу и готово нас 
заробили. Када смо изашли на Столац видјели смо 
како горе куће, а посебно ме је дирнула паљевина 
куће Мирка Бабовића гдје смо до малоприје ста-
новали и из ње једва побјегли. Ту су нам изгорјеле 
многе ствари и скромно покућство. Тога дана 
смо одступали преко Асанца па све до Равна гдје 
смо заноћили, под ведрим небом, са малом и не-
јаком дјецом. Другог дана смо продужили према 
Царинама на којима смо остали 5—6 дана. Неко 
у катунима, неко под буквама. Ту су васојевичко-
-кучки катуни. Ту је био велики збијег састављен 
од партизанских и четничких породица које су 
такође б јежале испред балиста и вулметара. У 
збијегу су биле многе избјеглице из Гусиња. Тада 
сам срела проту Ђорђија Шекуларца. Био је тужан 
и ојађен због погибије вољеног јединца Љубе, који 
је управо тих дан погинуо у Андријевици. Прото 
је успут стално јадиковао и оплакивао свога сина. 
Ишао је као без главе говорећи ми: „Драго сине 
куд ја б јежим и мрчим, што ће ми живот без 
мога Љуба, боље да сам остао да и мене убију". 
Онда би се тргао као иза сна и рекао: „Не, није 
боље, тада би се сладили непријатељи и са мном 
шенлук правили па би обрукао и себе и мртвога 
сина Љуба који се још у гимназији опредјелио за 
комунизам". 

У збијегу је било неколико стотина жена, људи 
и дјеце са стоком и тешком (робом>, оно што се 
могло на брзину отети и однијети испред навале 
фашистичких крвника. Како сам напријед рекла, 
ту су се скоро по први пут измјешале партизанске 
и четничке породице у једном збијегу, б јежећи 
испред заједничке опасности. Храна се углавном 
спремала колективно, по групама. Неко је имао 
брашна, неко жита, неко сира, меса и по нешто 
стоке, а неко је нОсио само постељину (ћебад и 
поњаве). То је све једном душом дисало, по први 
пут послије 1941. године сједињено у заједничкој 
невољи и опасности. Срећа наша што нам је за 
то доба године било вријеме наклоњено и није 
било хладно и без падавина. 

Још један догађај добро памтим из зиме 1944. 
године. Било је то на светога Саву јануара мје-
сеца. Тада смо се из Цецуна били одселили у Ко-
шутиће у кућу Новице Богашева. Тога дана се 
у близини налазило 5—6 партизана са својим ко-
месаром на челу. Одједном се пронесе глас да 
долазе четници из Врмоше, и то неколико стотина. 
Њихови симпатизери пођоше да их сретну. Пози-
вали су све одрасле па чак и жене. Мој муж 
и отац Тора Ћ у л а ф и ћ а — Никола који је ту ж и -
вјео као избјеглица, нису отишли четницима у 
сусрет. Одмах затим почела је борба изнад Дулића 
и Коњуха. Четници су гађали положаје које су 
партизани држали изнад Кошутића. Једна граната 
је погодила дрвени кров кућа Богаша, пробила га 

и експлодирала у ливаду. Како је мој мали Вуксан 
био у колијевци, Новичина жена је закукала и 
зграбила колијевку и однијела је у избу (шталу) 
гдје сам и сама побјегла са четворо дјеце. Тада 
смо чули узвике партизани: „Напријед пролетери! 
Хватајмо их живе"! Након сат-два борбе четници 
су окренули леђа и почели да б јеже тамо откуда 
су и дошли, тј. преко Асанца ка Врмоши. Добро 
сам видјела како се преко снијега црни четничка 
колона и како узмичу. Радовала сам се четничком 
неуспеху. Та моја радост би помућена погибијом 
оног партизанског комесара под чијом командом 
мала група партизана отера неколико стотина 
четника. Са четничке стране је било доста поги-
нулих и рањених. Послије успјеха партизана по-
зивали смо их на ручак али су били тужни због 
погибије свог комесара. Убрзо послије четничког 
пораза стиже глас да је четницима пукла још гора 
и већа погибија и да их је у трг (лавина) затрпао 
у Асанцу. Већина народа је ово примила са радош-
ћу, говорећи: „То их је бог и свети Сава казнио 
што на Савин дан пођоше на своју браћу". Многи 
су тада ишли да спасавају затрпане четнике, неки 
из радозналости а други да се лично увјере у 
њихову срамну погибију. Ту су погинуле и неке 
избјеглице из Гусиња међу којима је било и при-
силно мобилисаних поштених људи па чак и так-
вих који су помагали НОП. Један од њих је био 
Вукман Вујошевић, обућарски радник из Гусиња, 
који је сарађивао са Божом Савовићем и Вешом 
Дракуловићем. Послије овог догађаја, партизани 
су конфисковали стоку свим оним четничким по-
родицама које су добровољно ишле у сусрет чет-
ницима. 

Такође се сећам једне раније четничке акције 
априла или маја у Ђулићима 1943. године. Тада 
смо становали у кући Марка Бабовића. Четници 
су направили рацију на партизанске породице и 
њихове симпатизере. Довели су неколико омлади-
наца и омладинки као и неке старије особе и за -
творили их у истој кући гдје смо становали. Нас 
су истерали напоље па смо прешли у другу кућу. 
Четници су ухапшене испитивали и мучили неко-
лико дана. Сјећам се да је међу доведеним била 
и другарица Боса Нововић, Војова супруга, и то 
са малим дјететом у наручју које је било тек ро-
ђено. Због тога су је и уепјели ухватити непосре-
дно послије порођаја. Чим сам је видјела са д је -
тетом, узела сам колијевку и нешто пелена и пре-
ко жене Марка Бабовића, то послала Боси. Дру-
гог дана сам преко моје дјеце упутила мало хране 
и нешто варенике да Боса нахрани мало дијете, 
а и себе. Не знам колико дуго је то трајало. Знам 
да је било још жена и мушкараца из Цецуна. Ми-
слим да је то било послије погибије Б о ж а Ново-
вића (Јевриног) који је пао у борби код Кркора 
са четницима Лека Лалића. 

Док смо се налазили у Кошутићима код Новице 
Богашева, једнога дана дођоше по зими партизани, 
њих око 20—30. Били су доста изнурени и премр-
зли од хладноће а и од глади. Зека Новичина 
и ја спремисмо им качамак и мали га осмочисмо. 
Колико су били гладни, зачас плану котао с ка -
чамаком. Новичин посинак 14—15 година стар де-
чко, (Цимбаљевић Драшко), и моја дјеца били су 
посебно радосни што тако изблиза виде толики 
број партизана. Док су се сушили, гријали и јели, 
дјеца су их стално гледала и понешто запитки-
вала, а партизани се са њима забављали, шалећи 
се као са својом дјецом. 



Посебно ми је тада остало у сјећању долазак 
моје браће Веша и Љуба који су се тада борили 
у 2. и 3. дивизији. Ја сам као сестра стално ми-
слила на њих стрепећи од најгорег. Поготово 
послије погибије наше ма јке Стевке у Подгорици. 
Нарочито ми је остала урезана борба на Великом 
Кршу и Јерињој глави изнад Андријевице, лета 
1944. године као и на Превији. Док су се водиле 
жестоке борбе свуда унаоколо, дошла је једна 
мања група партизана. Упитала сам их из које 
су јединице. Рекоше да су из 2. пролетерске. 
Казала сам им да имам браћу у бригадама. Они 
ме упиташе како се зову. Када сам изговорила 
Љубово име на моју радост рекоше да се налази 
у њиховој јединици на Ђулићима. У том моменту 
мојој радости није било краја . Дадох им да једу 
и замолих да к а ж у Љуби ако може некако да 
дође. Сјутрадан је Љубо дошао и донио ми још 
једоу радосну вијес да је и Вешо ту са V црно-
горском бригадом. Тако је накод дан-два дошао 
и Вешо кога сам послије дужег времена поново 
видјела. Помисливши да су у овој великој борби 
на Великом кршу која је крунисан победом, била 
и моја браћа, у том страшном окршају, који никад 
не могу заборавити, док сам жива, ухватила ме 
страва. А ево зашто. Прво што су послије ове 
борбе шуме и јаруге биле пуне стотина неприја-
тељских лешева, тако да се читав к р а ј све до Ан-
дријевице осјећао од лешева. Била је велика вру-
ћина па смо ишли у акцију да их закопавамо или 
спаљујемо, јер је пријетила опасност од заразе. 
Радосна сам била због тога што су у тој борби и 
моја браћа учествовала и из ње изашла жива и 
здрава. 

Тужну вијест о маминој погибији маја 1944. 
године чула сам преко једне жене из Ђулића. Не 
зна јући да се ради о мојој мајци, стрицу Раду 
и брату од стрица Мишу, она је рекла да је у 
Подгорици погинуо Раде Дракуловић са снахом и 
једним од синоваца. У том моменту сам закукала 
и пала у несвијест. Ж е н а се нашла у чуду шта се 

то са мном догађа. Кад сам дошла к себи, нијесам 
могла ни ријеч да кажем а мисли су ми биле упу-
ћене Подгорици. Мислила сам шта је са најмла-
ђим братом Рашом и то су били на јтежи тренуци 
мога живота. Вријеме је споро протицало а дани 
су били све дужи и дужи. Најзад након десетак 
дана, дође једна жена из Врмоше и донесе радосну 
вијест да ми је Рашо ж и в и здрав и да је из 
Подгорице са једном групом Гусињана дошао у 
Врмошу. Након моје поруке, Рашо је коначно до-
шао јула 1944. године у Цецуне да се види са мном 
па сам била тада најсретнија сестра на свијету 
јер сам у релативно кратком времену послије ве-
ликих узбуђења и мамине погибије, видјела сву 
тројицу браће, живе и здраве. Рашо је одмах за-
тим пошао у партизане код Веша у 3. дивизију. 
Међутим како је овај убрзо прекомандован за Бео-
град, односно у војвођанске јединице, а Љубо оти-
шао са 2. пролетерском у Србију, Рашо остаде из-
вјесно вријеме у Васојевићима са 3. црногорском 
дивизијом, био је при штабу код команданта Сава 
Бурића, који га је на приједлог Грује Спахића, ту 
и задржао. Због лијепе пјесме и симпатичног из-
гледа, Рашо је био прилично омиљен па је често 
учествовао са културном екипом 3. дивизије на 
приредбама. Једном је гостовао са културном еки-
пом Андријевице и својом пјесмом у истој, освојио 
симпатије код народа а нарочито када је пјевао 
„Сироче сам, сироче с а м . . . " Тада су све дјевојке 
и жене у сали плакале јер су знале да Рашо 
нема ни оца ни ма јку која је тада погинула а и 
он је то пјевао са великим осјећајем и сузама. 

Убрезо је Рашо отишао са 3. дивизијом па су 
моје бриге поново постале актуелне све до наше 
коначне побједе маја 1945. године када сам кона-
чно дознала да су ми сва три брата живи. Истина, 
Љубо је био тешко рањен на Сремском фронту, 
али и поред тога је моја радост била потпуна. 
Дошла је на јзад дуго жељена слобода а с њом 
здраво и весело моја браћа. 

ДАРКА БОЖОВИЋ 

ЛУКИН ПОСЛЕДЊИ МЕТАК 

Кра јем јула 1944. године, Цецуне бијаше опу-
стјело као никад раније. Ж е н е и дјеца склонили 
се у планине, што даље од ока окупатора, за борбу 
способни били су по бригадама и одредима. А стар-
ци — куда би они? До Прлова, првог густиша ода-
кле почиње шума. Ту их нико не види, а они 
виде село као на длану. 

Старац Лука Минин, није тих дана ни помиш-
љао на своју главу. Наговорили га, молили да се 
повуче, али узалуд. Сатима је сједио у једном 
шумарку, лутајући погледом по Комовима и Про-
клетијама, али се увијек окретао ка Цецунима, 
селу изгубљеном у даљини, заборављеном и опу-
стјелом. 

Лукина кућа налазила се на кра ју села, а исто-
чно од ње био је просјечан пут, оивичен живицом. 
Недалеко од куће налазило се мало гумно, а к р а ј 
њега камена купа звана Камењача. С ње су сеоске 
страже од давнина јављале селу за било какву 
опасност. 

Тамо испод Камењаче, Лука је свио своје гни-
јездо. Често се сјећао давно протеклих година, 
времена када је пречесто требало ноћу косу и 
мотику замењивати пушком. 

У рату 1912. године, била је Васојевића бригада 
чувена по храбрости. Јуришала је много пута, мно-
го је њених бораца изгинуло. 

У једном јуришу погинуо је и Лукин брат Васо, 
а убрзо за њим и Луку је стигло непријатељско 
зрно. Остао је инвалид који ће доживотно друго-
вати са штапом. Али предавао се није. Ко би и 
набројао сва бојишта, од Црне Горе до Босне или 
до Солуна и Брегалнице. 

А мукотрпне су биле и послератне године. И 
баш када је кренуло најбоље, поново изби р а т . . . 

Из размишљања га прену неки покрет. Загледао 
се пажљиво, а онда разазнао непријатељску вој-
ску Њемце. 

Нерасположења нестаде, одлука паде: доћи ће 
до куће и узети стару „францускињу", пушку која 
се пунила с три метка. 

Лука опипа унутрашњи џеп џамадана и увјери 
се да су још тамо два метка за пушку. Њ и х је 
нашао у ранцу свог јединог сина Милете, кога 
су фашистичке слуге мучки убиле из засједе само 
неколико дана раније. 

Неопажено се привукао кући и ушао, а затим 
испод једне даске, на само њему знаном мјесту, 



извадио своју стару „францускињу" . Ставио је 
у њу она једина два метка. 

Полако је подигао кључаницу на малим вратима 
и изашао. 

Погледао је колону њемачких во јника к а к о му 
наилазе у сусрет, а испод њ и х је бахтао корачао 
крупан официр, сав окићен ордењем и к а ј и ш е в и -
ма. Лука се приби уз камен и нанишани право 
у груди. Сабрано сачека да се колона примакне, 
па повуче обарачу. Имао је само толико времена 
да ч у ј е крик, али у истом тренутку заеуше га не -

при јатељски куршуми, од к о ј и х га један погоди 
У главу. 

Р а з ј а р е н и ф а ш и с т и изломили су Лукину стару 
пушку на ситне комаде, з апалили му дом, као 
и сусједне куће. К р а ј пута су сахранили свог 
заповједника и окитили му гроб, а затим проду-
ж и л и у нова убиства и п а љ е в и н е . . . 

На главици, малом сеоском гробљу, у каменитом 
гробу, мирно почива стари радник Лука Лалић. 

ДОВРАШИН ЛАЛИЋ 

КУД ПРОЛАЗИ ПРОЛЕТЕРСКА, 
ЦИЈЕЛА СЕ ЗЕМЉА ТРЕСКА 

Четници су често упадали у н а ш е куће, в р ш и л и 
претрес и преметачину за једно са Итали јанима и 
Нјемцима. К р и л и смо се од њих, б ј е ж а л и од куће. 
Мене су затварали, тукли. Т р а ж и л и да им доведем 
Манојла . Године 1943. кад се водила борба на 
к р а ј у Цецуна, горе од планине на Стубице, мене 
су ухапсили и одвели су у ж а н д а р м е р и ј с к у станицу 
у Ђулиће, са ј о ш неколико Цецуњана . Б и л о је 
тамо неколико в и ш и х официра ко ји су познавали 
Манојла . Т р а ж и л и су од мене да зауставим бор-
бу, ј ер ако погине и један четник и ја ћу бити 
убијена. Подносили су ми револвер под грло, при-
јетили, шта нису радили. Ја право да кажем, била 
сам млада, па нијесам ни знала за страх. Готово 
сам т ј ерала шегу са њима. Питала их к а к о ви 
мислите, к а к в у ја то моћ имам да забраним парти-
занима да се бију с вама? Б и о је међу њима један 
стари официр из К о њ у х а ко ји је такође познавао 
Манојла . То је т а ј кра;ј гд је се сви познају . И он 
је апеловао на мене да спријечим борбу. Ја му 
велим, к а к о м о ж е ш од мене то захтевати, кад 
знаш да бих ја, кад би могла, спасила прво и 
Манојла али овако у четири зида ништа не могу 
да урадим. Спровели су ме у Андријевицу, па ме 
послије пустили да идем кући за Цецуне. Тад ми 
је један Фатић из К о њ у х а рекао да не идем кући 
јер ће ме убити у првом потоку. Онда је Л а ш и ћ 
био у Андријевици с војском. 

Заменик начелника среза у Вароши питао ме 
једном да ли чекам партизане. Био је то неки Ср-
бијанац, а начелник Урош Влаховић. Рекох, не 
чекам. К а ж е мислиш ли ти да се ми бојимо тебе 
и тво јих партизана, и узео п у ш к у па вели, ево 
ти пушка иди код партизана . Ја велим што ја да 
идем код партизана, кад ће партизани доћи код 
мене. Уопште се нисам бојала. К а ж е , з н а ш ли да 
смо твог Пека Дапчевића ухватили. Одговорила 
сам да ја Пека и не познајем. Б а ш с јутрадан п а р -
тизани су у ш л и у Андријевицу. Знам да су четници 
б јежали . Сјећам се и н а ш и х честих повлачења, 
кад сад и ш л а и са Манојлом и са војском. 

Док су се четници повлачили, ја сам била код 
Влаховића у кући, ј ер ми смо к о м ш и ј е из Пећи 
и с његовом женом била сам ј ако добра. И з а ш л и 
смо на улицу, ј ер да бисмо их са у ж и в а њ е м гле-
дали како б јеже . И наишао је т а ј з ам јеник начел -
ника па стао да се поздрави са Даром, као н а ч е л -
никовом женом. П р у ж а и мени р у к у и вели, па 
ваљда нећемо бити непријатељи, а ја узвратим 
па вала нећемо бити ни пријатељи. Дара Уроше-
ва ме гази ногом, к а ж е јеси ли луда, видиш да 
има машинку, сад кад иначе б јежи, шта га кошта 

да је окрене и да те убије. Рекох, баш ме брига, 
али смислим да он то не смије да уради. И оти-
шао је. 

Б и л а сам се ј едном разбољела па нисам пошла 
с Манојлом, иако иначе сам увек б ј е ж а л а од куће. 
Пошто нисам смјела да чекам четнике. Имала сам 
ј а к у гнојну ангину. Дошли су четници. Б и о је 
она ј из Кути, Марко Вучељић с четом. Дошли 
су до наше куће у Цецунима, а са њима Ни јемци 
и Италијани . Упали у к у ћ у и избацили бабу. М а -
рија , сестра Манојлова, је била горе у соби гдје 
сам ја л е ж а л а . Дошли су код мене. Ја сам иначе 
имала ману да лако могу пустити к р в из носа. 
Тако кад су ушли, а са њима један Њ е м а ц и и т а -
ли јански комесар из Андријевице, ја сам пустила 
крв из носа ко ја је почела да тече. На зиду М а -
нојлова слика и он говори ф р а н ц у с к и с оним њ е м -
цом, да је то командант, а ја командантова жена . 
Онда, пошто је говорио српски, пита мене, да ли 
знам гдје ми је муж. Рекох да не знам. К а ж е 
спремите се да идете с нама. Питам куда, видите 
да сам болесна? К а ж е , спремите се да идете с нама 
у Андријевицу. Онда је она ј Немац почео да виче 
нешто на њега, да му пребацује , показивао му је 
к а к о сам болесна, имам крволиптање из носа, и 
онда ми је комесар на к р а ј у кроз смјех рекао : 
„Захвалите господину капетану, остаћете ту али 
да се не удаљавате од куће за 24 часа. Послије 
ћемо доћи по вас". Они су отишли, ја сам остала 
код куће. У томе је ушао неки четник с и т а л и ј а -
ном. З а к љ у ч а в а л и су собу. Нисам одмах знала 
шта су хтели, па сам устала из кревета и х т ј е л а 
да изађем напоље. Они ми нијесу дали, онда ја 
сам ошамарила оног италијана , а он ме је бацио 
на кревет и кундаком излупао по леђима колико 
је могао. Баба почела да к у к а и зове оног Вуче -
лића, из К у т и : „Јао, к а ж е убише ми Дару". К а ж е 
он ја не могу, Марија , ту ништа да помогнем. У 
томе су они официри позвали во јску и напасници 
и з а ш л и из собе. 

Сад сам остала, али не знам шта да радим. 
Да идем из куће не могу, ј ер сам болесна, имала 
сам високу температуру. Осала сам ту. К а д је 
пала ноћ, чу јем пјесму. То је био н а ј у п е ч а т љ и в и ј и 
тренутак ко ји сам у рату дожив јела . Ч у ј е м пјесму 
а онда су мелодије биле четничке и партизанске, 
биле скоро исте. Е сад се ја питам ко пјева , да 
ли четници, или партизани. И онако болесна до-
ш у њ а м се до прозора и чекам. К а д чу јем одједном 
речи „Куд пролази пролетерска, ци јела се земља 
треска". И онда сам се онесвијестила. Током ноћи 
дошао је и Манојло с Драгомиром Драговићем. 



Била сам полумртва. Али ту пјесму, док сам жива 
нећу заборавити. Она ми је наговестила спас. 

Једном сам опет остала код куће. Никог живог 
осим мене и једне непокретне бабе преко пута, 
опет од рода Фатића. Кажу , једна непокретна баба 
и луда Дара остали у Цецунима. Кад су долазили 
вулентери и палили, ја сам само избегла из куће 
и заклонила се за једно дрво. Нијесам даље могла 
да стигнем. А Марко, како је на брзину отишао од 
куће, а пред полазак пружио упаљач, оставио ф л а -
шу бензина на сред стола. Послије кад смо се 
вратили, ја велим му и шибицу је још требало 
да им остави. Запалили су неколико кућа, а у 
нашој су се посвађали око неког прибора за јело. 
Нијесу могли договорити ко ће што да узме. Онда 
су им викнули да излазе па је случајност спасло 
нашу кућу од паљевине. 

Кад је долазио онај Лукачевић, и онда смо 
бјежали. Ја и Манојло смо били први на списку 
да нас туче, тамо у Цецунима. Манојло је ишао 
код њега, објашњавао се с њим. Како је ишао, 
како је остајао жив, то не могу да будем паматна, 
ја сам б јежава у шуму. 

Не знам колико пута су нам италијани претре-
сали кућу. Имали смо пуно оружја , које је Марко 
скривао испод стрехе. Онда су долазили због ра-
дио-апарат. Имали смо онај мали из кола. Сјећам 
се једанпут су дошли у цик-зоре. Није био ту ни 
Манојло. Ја сама. Шта да радим? У Марковој соби 
испод кревета један сандук с оружјем и муницијом 
ракетни пиштољи, некакви раволвери и усред 
собе. Ја сам у својој соби имала Манојлов офи-

цирски револвер. Дошли они, баба јадна устала 
не зна ништа, деца мала, спавају. К а ж е м дјеци да 
не устају да се претварају да спавју. Ја изашла, 
дочекала талијне и водим их у кухињу код бабе, 
водим овамо онамо, гдје нема ништа и они на 
кра ју у Маркову собу. Натуцала сам нешто ита-
лијански. Идеш доле у варош па мораш мало да 
научиш. Молим их да буду пожљиви знам да су 
осетљиви на дјецу. Кажем оно пиколо бомбино 
спавају, лупетам свашта. Иду италијани од кре-
вета до кревета, пипају. Спавале две кћерке Мар-
кове у једном кревету, а сједне и с друге стране 
испод сламарице пушке. Доведем војнике подигнем 
онај јастук, покажем па их полако и лепо гурам 
ка вратима, а горе с таванице виси једна корпа, 
објешена на греду. У њој. Пита један шта има 
тамо. Ја кажем бомбе, он пита поново а ја опет 
бомбе, па скидам корпу. Они мисле да сам луда. 
Скинула сам корпу и понудила их оним крушкама, 
па лијепо полако с оном корпом ја њих изведох 
из куће напоље. 

Други пут Манојло је био код куће, даје ми 
револвер да му сакријем. Ја га сакрила на себе. 
Кад војници хоће да претресају таван због радија. 
Струју смо већ били увели, сад они хоће да виде 
колико жица има и к а ж у Манојлу да их води 
горе, а Манојло к а ж е мени да идем ја. Како да 
идем ја видјеће ми се револвер? Ипак некако их 
одведем, покажем им жице, па полако истјерам 
с тавана. А радио је био скривен иза једног сан-
дука. 

1 ДАРА МАНОЈЛОВ ФАТИЋ 

ВАСОВ УЈАК 

Тек пред зору стигли смо до куће у ј ака Васа 
Ћ у л а ф и ћ а у Лијевој Ријеци. Одлучисмо да он 
у погодном тренутку оде до куће и испита стање 
и расположење, а ја да га сачекам и да га штитим 
ако буде требало. Срећом, Васа су примили као 
драгог госта, обавестили га о свему што су знали 
и помогли да ухватимо везу са друговима на том 
терену. Ту смо остали два дана, све док није дошао 
један друг са терена, који је са Васом исцрпно 
разговарао о свему. 

Домаћини су нас снабдјели храном и обућом 
за пут, а онај друг који је разговарао са Васом, 
отпратио нас је добар комад пута. 

И овог пута упали смо у четничку колону, која 
је ишла од села према гробљу, нити смо примје-
тили у први мах да смо у колони, нити су они 
запазили нас. Ишли смо тако једно стотинак ме-
тара, када нам приђе један од четника и поче да 
нам објашњава како су у село стигли неки парти-
зански курири и како треба да се затворе сви 
путеви према Увачу да би се похватали курири. 

Васо је и тада остао хладнокрван. Стигли смо 
до гробља у које су четници почели да улазе. На 
улазу је стајао неки њихов старешина који их је 
распоређивао. Онај ко ји нам се обратио, строго 
нам наредио да и ми уђемо у гробље. Већ смо 
кренули, ја сам био спреман и да пуцам ако треба, 
када сам чуо мирни Васов глас: „Боље да прво 
мало обиђемо околину, за сваки с л у ч а ј . . . " . Онај 
се сагласио, не зна јући ко смо, па смо тако не 
губећи ни часка похитали према Тари. Тек што 

смо је прешли, чули смо да је наша варка била 
откривена. Четници су викали: „Не дајте да про-
ђу, запречи тамо, хватајте их . . . " Али нико од њих 
није смио да уђе у воду, па смо остали безбедни. 

Кад смо прешли Тару и пут, настало је мучно 
пењање уз планину. Пробијајући се између стража 
и патрола избегли смо на врх све до воде Марга-
рите, тамо се мало одморили, а онда наставили 
пут. Али тада смо видели да су непријатељи за-
посели све пролазе, тако да излаза готово није ни 
било: непријатељ спреда, страга и са лева, а са 
десна су се издизале врлети Комова. Остало је 
једино да покушамо беспућом уз врлет. 

Нашли смо једну тешко проходну стазу испод 
самих стена и неопазице се узверали изнад мо-
јанске ријеке а онда нас је примјетила група чет-
ника која се налазила на Царинама. Група је била 
прилично бројна, око 150 до 200 људи, са неколико 
тешких митраљеза и пушкомитраљеза. Отворили 
су ватру на нас, али смо и ми узвратили, нарочито 
на оне који су хтели да нам препрече пут. 

Уапели смо да их одбијемо и да се извучемо, 
а кад смо најзад могли мало да застанемо, видели 
смо да смо имали много среће: неколико лакших 
повреда од распрснутих куршума, исцепана одјећа 
и пробушена чутурица за воду која се налазила 
у мом ранцу. 

Преданили смо у једној великој шуми изнад 
Варде, а по мраку смо наставили пут и стигли у 
село, где смо им рекли да смо поштено извршили 
задатак. 

ЈОВАН ЂОКИЋ 



СЕЋАЊЕ НА ЈАНУАР-ФЕБРУАР, 
1942. ГОДИНЕ 

Јануар-фебруар 1942. године, одликује се вели-
ком пропагандом поборника четничке организације. 
На терену села Ђулића и Коњуха било је доста 
људи који су навијали и пропагирали формирање 
четника. Цецунско-Андријевичка чета у оно време 
се кретала на подручју села: Кути, Цецуне, Ђули-
ће и Коњухе, извршавали одређене задатке. У то 
време код нас се налазио и делегат покраинског 
комитета Партије Саво Брковић. Једнога дана по-
сле подне дошли су неки другови из Андријевице, 
са њима је дошао и један Талијан. Упознали су 
нас са тим Талијаном, сазнали смо да је побегао 
из блока. Он нам је објашњавао да је он Кому-
ниста и показивао нам је партиску књижицу. При-
чао нам је да он има још једног друга који ће 
исто тако да побегне из блока код нас. Овај Та-
лијан се звао Салвадоре, а ми смо га звали Здрав-
ко. Како је са собом донео пушкомитраљез и сву 
своју ратну опрему, то прво што је почео да ради 
то је да нас окупи, простре шаторско крило и 
почне да нас обучава на пушкомитраљезу. Како 
је нас било већина који нисмо служили војску то 
је за нас добродошло. Здравко је био толико упо-
ран да нас није пуштао све док није сваки од 
нас знао да склопи и расклопи пушкомитраљез. 
Здравко нам је све говорио на Талијанском јер 

наш језик није знао, а ми Талијански. Но међу 
нама је био Драгомир Драговић који је делимично 
знао талијански па нам је преводио. 

Реакција није била мирна. Одмах је почела да 
се проноси вијест да смо се повезали са италија-
нима, да је италијан шпијун и да је дошао да из-
види и сазна колико има партизан и код кога се 
налазе. Здравко се код нас задржао 3—4 дана и 
онда тражио да га пустимо да доведе свог друга 
који га чека и да изнесе још један пушкомитра-
љез. Команда чете је дала одобрење и Здравко је 
пошао. После 2 дана добили смо вијест да га је 
ухватила милиција Ђока Рачића, предала га Та-
лијанској команди и да ће бити стрељан. Ова вест 
се проширила. Талијан дошао завршио посао, из-
видио колико има партизана, како су наоружани 
и код кога су смештени, ко их храни и сл. Сада 
ће Талијани послати експедицију која че попалити 
и опљачкати све партизанске куће и куће где су 
били смештени партизани. Команда чете је посла-
ла одређене другове да извиде стварно стање шта 
се догодило са Здравком. Утврђено је да га је 
милиција Ђока Рачића ухватила и предала Тали-
јанској команди. Здравко чим је дошао у затвор 
другови који су били већ у затвору знали су шта 
ће се са њим догодити па су све учинили и њему 
омогућили поновно бекство после пар дана тако 
да се он нашао понова на слободну територију и 
у састав партизанских јединица. 

НОВОВИЋ МИЛУТИН 

ПОГИБИЈА БОЖА НОВОВИЋА 

Божо се родио као посмрче, јер му је отац 
умро непосредно после I светског рата, од после-
дица тешких рана, а ма јка се преудала убрзо 
после очеве смрти. Одгајила га је бака по оцу, 
Јевра Нововић-Дида, која је проживела многе 
ратне страхоте. У I светском рату поред сина, 
Божовог оца, изгубила је и супруга, па је тако 
поред Б о ж а одгајала и његову старију сестру 
Милосаву. 

Божо је основну школу завршио у Цецунама, 
а у Беранама је завршио 4 разреда гимназије. 
Б а ш у то време избио је априлски рат, па се 
Божо поново нашао у свом родном селу, јер није 
хтео да настави школовање под окупацијом. 

Још као ученик гимназије опредијелио се за 
напредни покрет. У томе је на њега много утицао 
Мирко Нововић, као и неки други старији кому-
нисти. 

Послије априлског слома он је успео да оствари 
своју упорну дечачку жељу и набави пушку. Њ е -
гови старији другови, који су га поштовали као 

себи равног, били су често забринути због његове 
младости и неискуства. Тешко је било обуздати 
његову храброст и младалачко нестрпљење. 

Б о ж о је предано радио за покрет све до пред 
к р а ј августа 1943. када су њега и групу комуниста 
напали четници на положајима Брдо Стубично, 
Забучка, Стубице и Полаче. Жестоке борбе тра јале 
су цијелог дана. Четници су успели на подмукао 
начин да преваре младог и неискусног борца, под-
ражава јући гласове његових рођака. Тако су га 
измамили из заклона а затим изненада отворили 
на њега ватру и убили га. 

То су прво виделе и похитале му у помоћ 
другарице из одреда Видра Лалић и Леша Ђукић. 
Оне су под непријатељском ватром успеле да дођу 
до њега и пренесу га у заклон, али је већ било 
касно: његов млади живот био је угашен. 

Трагична вест потресла је све борце и његове 
другове, али их је подстакла и на још већу м р ж -
њу према окупаторима и домаћим издајницима. 
У незадрживом налету четници су одбачени са 
положаја и претрпели тежак пораз. 

ЈОВАН ЂОКИЋ 

СЕЋАЊЕ НА САСТАНАК СКОЈЕВАЦА 
И НАПРЕДНИХ ОМЛАДИНАЦА 12. ЈУЛА 
1941. ГОДИНЕ — ПЕТРОВДАН 

12 јула 1941. године народ катуна Репишта и 
Биштене скупио се на месту Брдо Шарово, јер 
сваке године се 12. јули слави као црквени праз-
ник — Петров дан. Негде око 14 часова на сабор 
је стигао и Војо Нововић из катуна Асанац, и 
како се са којим омладинцем састајао говорио би 
му да увече у (18 часова) дође на састанак на 
место звано „Станина Главица". 

Увече у (18 часова) ми омладинци сакупили смо 
се на одређено место. Дошао Војо и нас упознао: 
Да је у току дана имао два састанка и то: са 
омладином села Ђулића у Катуну Асанац и омла-
дином села Кути на место звано Куцка Глава. 
Даље нас је обавестио да су такви састнаци одр-
жани у свим катунима. У даљем излагању Војо 
нас је обавестио о политичкој ситуацији у свету, 
о ситуацији на источном фронту и ставовима Цен-
тралног и Покраинског Комитета КПЈ. Рекао је 
да је донета одлука за борбу противу окупатора, 
за дизање устанка противу Талијана. Треба да се 



припремамо за устанак, да се организујемо, да 
прикупљамо оружје : пушке, бомбе и остало ко 
има, а ко нема да се потруди да набави. Рекао је 
и то: Када нападнемо Талијане добићемо сви ору-
жје . Свима нама одредио је специјалне задатке 
и рекао да је ово само припрема, а да ће се о 
даљем раду и акцијама на овом плану донети 
одлука на састанку који ће се одржати 13 јула 
у селу Цецуну који је већ заказан, на који ће 
доћи неко од виших руководилаца. Рекао је да 
13 јула морамо доћи сви на састанак и да о томе 
састанку обавестимо све напредне омладинце и 
симпатизере како би и они присуствовали са-
станку. 

Овом дванаестојулском састанку присуствовали 
су: Војо Нововић, Мића Ђокић, Марко Лалић, 
Милун Нововић, Мираш Лалић, Милутн Нововић, 
Здравко Фатић, Драгутин Лекић и Душан Лалић. 

Након завршетка састанка и поделе задатака 
Војо је негде око 0 часова, пошао за Цецуне го-
ворећи да у току ноћи има још један састанак 
и мора ићи на исти иако је касна ноћ. 

Ово је био састанак где се први пут званично 
почело говорити о снажној борби противу окупа-
тора и то јавно. Више нема чекаша јер Талијани 
не чекају као што не чека ју црногорски феде-
ралисти који хоће да прогласе Федералну Црну 
Гору под скутом Италијанске Краљевине. 

МИЛУТИН НОВОВИЋ 

ПОГИБИЈА ВОЈА НОВОВИЋА 

Када сам, као припадник V црног. прол. бригаде 
боравио на терену Васојевића у свакој прилици 
сам се интересовао за све другове, а посебно за 
Воја и Цецуње. Драго ми је било чути све о њему 
и том красном мјесту са с ја јним људима. Једнога 
дана, у августу 1944. г. када смо по први пут осло-
бодили Плав и Гусиње, у том великом одушевље-
њу и мојој радости што коначно видим слободно 
Гусиње, моје родно мјесто, као гром из ведра 
неба стиже страшна вијест о погибији Бећа 
Башића, секретара Окружног комитета КПЈ, Воја 
Нововића, члана среског комитета К П Ј за Андри-
јевицу, Јусуфа Реџепагића, секретара Окружног 
ком. СКОЈ-а и Аља Хота, секретара парт. орг. у 
Гусињу. Сви моји стари и добри другови, истак-
нути комунисти и револуционари овога кра ј а (сре-
за). Био је то шок, не само за мене, него и за све 
црипаднике покрета у срезу. То је велики и не-
надокнадиви губитак за нашу партију и НОБ. 
Њихова погибија уочи самог ослобођења Плава 
и Гусиња, изнад Даље код Гусиња, болно је одје-
кнула у андријевачком срезу. Она је за моменат 
бацила сјену на славље у Плаву и Гусињу, које 

се претворило у бол и тугу. Ова погибија је имала 
одраза и на борце V Бригаде. Јер, ова група ви-
соких парт. руководилаца имала је задатак да 
припреми улазак V бригаде и да онемогући не-
сметано бјекство домаћих издајника. Управо, ови 
јунаци су пали у неравноправној борби са разу-
лареним, побеснелим изродима који су б јежали 
испред јединица V црног. прол. бригаде, да би 
избјегли заслужену казну' народа. 

Тако је погинуо Војо Нововић, идејно и крвљу 
збратимљен са Бећом, Јусуфом и Аљом који, сви 
заједно, положише своје животе за слободу народа. 

Дакле, овакво Цецуне које је пркосило окупа-
тору и домаћим издајницима, у на јтежим данима 
рата, Цецуне које је дало свој велики допринос 
у оним славним данима устанка и касније — то-
ком цијеле наше револуције, плод је његових си-
нова, херојских великана наше НОБ, истакнутих 
комуниста: Богдана и Воја Нововића који живот 
дадоше за слободу наших народа, а тиме и Цецуна, 
за чију слободу положише своје младе животе 
и Марко Лалић, Здравко Фатић, Божо Нововић, 
Никола-Којо Ђукић, Јован Вучетић и многи други 
његови вјерни синови. 

ВЕЛИМИР Н. ДРАКУЛОВИЋ-ВЕШО 

ТЕЖАК УДАР 

Други покушај четника да пронађу и униште 
герилце. Почетком јануара 1943. г. болно је одје-
кнула вијест о погибији герилске групе у Грача-
ници на челу са Радулом Јеврићем. У групи су 
били још два друга: Петар Дедовић и Манојло 
Костратовић. Они су били проказани од једног 
сељака, ко ји им је био домаћин. Тако су четници 
опколили кућу и у борби убили сву тројицу. 

Ова погибија наших истакнутих комуниста, ге-
рила дала је повода да још боље организујемо 
обавештајну службу и да мотримо на сваки покрет 
четника и Италијана, јер су овакве и сличне ак-
ције плански припремане. Тако смо почетком 1943. 
године дознали преко В. Лалића, односно Љ. Ше-
куларца о намјери четника. Д. Арсовића да изврше 
акцију — напад на партизанску базу у Вучјем 
Потоку изнад Врмоше у којој се налазило неко-
лико истакнутих другова. 

Трећа акција четника на герилце код Б у к а -
- К р њ ч а између Бојовића и Ђулића, која је извр-
шена усред дана почетком 1943. (јуна) била је и 
поред наше будности изненадна и неосујећена. 

Наиме, тог трагичног дана је герилска тројка са 
Обрадовићем... на челу, још једним (Шћекић) 
другом и Микашом Лалићем, из Цецуна, нашла се 
изнад Бука на Крњчу. Њ и х су наводно примје-
тили Ђулички и Бојовићки четници (или их је 
неко одао) и подигли х а ј к у противу њих. Герилци 
су се повукли испод једне стијене и ту прихватили 
борбу. Пошто четници нису могли да им приђу, 
прибјегли су средству спуштања на конопац. За 
овај „подвиг" јавио се Богдан Ћитовић — Бабовић 
који се спустио низ конопац и бомбама убио Обра-
довића и Шћекића, а Микаш Лалић је остао жив, 
сакривши се у грм изнад саме ријеке — Злоре-
чице. 

О томе догађају се посл дуго причало на Ђу-
лићу, Бојовићима, Андријевици и шире. 

Када је ова крвава четничка х а ј к а завршена, 
дошли су и Италијани из Андријевице, са Курто-
нијем на челу, као и милиција Ђ. Рачића. Поги-
нуле герилце су изнијели и положили испод пута 
да их народ види. Наравно, претходно су их 
опљачкали — скинули са њих оружје, двоглед, 
сатове и остало. Затим су отишли са пјесмом 
и пуцњавом код куће неког Р. Бојовића, гдје су 



приредили праву евечаност. Пекли су јатњад у 
част погибије партизана, пило се и пјевало са 
Италијанима и до касно у ноћ шенлучило. Обра-
довићев двоглед је после виђен на четн. командиру 
Милеша Драговића-Лакића. 

Овај разбојнички и крвави злочин четника 
оставио је на народ овога кра ј а гнусан утисак. 
Данима се је причало како су се ови издајници 
иживљавали над жртвама испаљујући у парти-
занска мртва тијела своје злочиначке куршуме. 

О њиховом оргијању после злочина заједно са 
својим послодавцима — италијанским фашистима. 
Док су мртва тијела ових погинулих бораца ле-
ж а л а поред пута у близини Андријевице народ 
их је посипао цвијећем и одавао им дужну пошту. 

Овај велики губитак дао је повода да се повећа 
будност и безбедност герилаца у срезу, односно 
да се благовремено открију намјере и доушници 
непријатеља. 

ВЕЛИМИР ДРАКУЛОВИЋ. 

ЈЕЗЕРОШАРАНСКИ ЧЕТНИЦИ 
У ЂУЛИЋЕ И ЦЕЦУНЕ 

Већ у преим данима зиме 1942/43. г. дошли су 
у Ђулића Језерошарански, четници — јачине 2 
чете. Глав. се смјестила у Ђулићима, а један дио 
је дошао у Цецуне. Према оном што се тада го-
ворило они су требали да заплаше народ, као 
„странци", јер се у домаће-теренске четнике, а 
нарочито у Цецунске, није имало повјерења. Поред 
тога, они су требали да врше акције по терену 
и да уз помоћ првог снијега откривају партизанска 
склоништа и базе. Ми смо одмах о томе обавије-
стили друга Воја Нововића, који се чешће налазио 
ту, због последица рањавања. Војо је рекао да 
треба преко Манојла Фатића и Вељка Лалића (ко-
мандира и замјеника теренске чет. чете) видјети 
ко су ти људи да ли су то јуришлије или мобили-
сани четници. Какве су њихове намјере, куда се 
крећу и с ким на јвише долазе у контакт. Нарочито 
мотрити на њихове ноћне патроле и акције. 

Међутим, убрзо се показало да ови дошљаци 
нијесу загрижени четници, бар већина од њих. 
Кроз контакте В. Лалића и М. Фатића с њима, 
испоставило се да међу њима има бив. партизана 
који су учествовали у устанку и борби на Пљев-

љима. Да нијесу много расположени за акције и 
покрете, те да их на јвише интересује када ће се 
вратити кућама и да нешто лијепо поједу и по-
пију. Често су се картали у кафани код Бабе 
Јете а били су лоцирани у школи. Неки од нас 
су с њима разговарали о политици, ситуацији на 
фронтовима и о борби партизана у Босни. Поје-
динци су отворено признавали да су партизани 
бољи борци од четника, да се ђаволски туку и да 
хумано поступају са заробљеним четницима, а по-
себно с рањеним. Неки од њих нијесу крили пред 
нама своје симпатије према НОБ, говорећи да је 
штета што се партизани и четници заједно не боре 
противу окупатора. 

Једног зимског дана смо преко М. Фатића до-
знали да су добили наређење да претраже терен 
око Цецуне и Кути, те да виде по снијегу да ли 
се ко креће ван редовних путева. Одмах смо сту-
пили у везу с Војом и о томе га информисали. 
И заиста, ови четници су извршили покрет у два 
правца: једни су пошли рано изјутра — прије сва-
нућа — у правцу Баљице и Зелетина, а друга 
група у правцу Асанца и Кути. Међутим, исте но-
ћи је пао снијег и тако нијесу могли ни једног 
трага да нађу. 

ВЕЛИМИР ДРАКУЛОВИЋ 



МОЈ БОРАВАК У АНДРИЈЕВИЦИ 1944. ГОДИНЕ 

Ја сам морао да 1. маја 1940. године пођем за 
Подгорицу, да бих узео првомајски проглас ЦК, јер 
га курир није доставио у Пећ. Било је перипетија, 
с обзиром да је тада више другова, чланова ЦК, 
било у прогонству због познатих демонстрација из 
Црне Горе у том периоду. Ја сам ипак ступио у 
везу с њима преко Влада Поповића и Крста По-
пиводе гдје сам и дошао до тог прогласа, који ми 
је уручио Војо Кртолица. 

Међутим, највећа опасност је претила при про • 
ласку преко Лијеве Ријеке, због тога што су фи-
нанси тражили шверцован дуван. Међутим, један 
возач је пакет са материјалом негдје сакрио у ау-
томобил. Тако смо дошли до Андријевице. Замо-
лио сам једну старицу, то је ма јка Б о ж а Зулеви-
ћа, да преноћим код њих. Она је, изгледа, схва-
тила о каквом се материјалу ради, узела га је и 
негдје га је сакрила на спрату горе. Те исте вечери 
је наишао један камион, који је ишао за Пећ. Ја 
сам сједио позади на неким даскама и готово се 
смрзао. 

Друга моја веза са Андријевицом је била негдје 
пред сам устанак 1941. године. На путу из Подго-
рице према Пећи носио сам дуван — котробан, који 
смо за рачун партијске организације, куповали јеф-
тино у Подгорици а препродавали и продавали у 
Пећи, а жито из Пећи продавали скупље у Подго-
рици. На та ј начин Партија је долазила до н а ј н у ж -
нијих средстава. Тада та ј дуван нијесам могао 
пренијети преко Чакора, него га је требало продати 
негдје на подручју Васојевића. Тако сам дошао у 
везу са Радованом Лекићем и помоћу њега пошао 
сам за Беране и тамо се повезао са друговима 
који су онда радили у земљорадничкој задрузи. Они 
су преузели та ј пакет дувана и мени дали одређену 
суму новаца. 

Међутим, успомене на Андријевицу из рата по-
чињу кад сам дошао у Андријевицу на дан 15. ја-
нуара 1944. године. То је био тежак и напоран пут 
с обзиром на велики снијег, исцрпљеност и моје 
здравствено стање. Имао сам задатак да се у 
својству секретара Обласног комитета Комунистич-
ке партије Југославије за Косово и Метохију по-
вежем са Другим корпусом и Покрајинским коми-
тетом за Црну Гору, ради најављене офанзиве на-
родноослободилачке војске Југославије према Ко-
сову и Метохији. 

Провео сам 76 дана у Андријевици а остало ври-
јеме у Колашину, Беранама и другим мјестима по 
Црној Гори. 

Ишли смо нас десетина и у тој десетини било је 
неколико омладинаца који су били предвиђени за 
одлазак на Други конгрес УСАОЈА. Групу је тре-
бало да пердводи друг Мишо Мићковић. 

Наишли смо на једну засједу партизанског ба-
таљона у Улотини. Зауставили су нас али смо се 
брзо споразумели. То су били Пећанци, међу ко-
јима и . . . Марјановић, а и оне остале сам знао 
од раније као активисте. Они су нас лијепо 
примили. У Андријевицу смо пошли сјутрадан из 
Улотине, где смо већ нашли више познатих дру-
гова, а и неких наших косовара, као на пример 

секретар Среског комитета Спасоје Ђаковић, Радо-
ван Лекић, Владо Сајичић, Војо Зечевић и капе-
тан кога смо звали Немањић. Они су нас примили 
и смјестили и нахранили, када је заправо и био 
кра ј вишедневним мукама од пјешачења кроз сни-
јег. 

Послије одмора отишао сам за Колашин и тамо 
се састао са друговима из Штаба Другог корпуса 
Пеком, Митром и са друговима из Покрајинског 
комитета. На путу према Колашину увече у Баре 
Краљске сам се састао и видео са Вељком Зеко-
вићем и Обрадом Егићем, па сам и од њих сазнао 
како је тамо. 

На овом путу, као што сам рекао, водио сам ову 
групу омладинаца у Други корпус, па сам их оста-
вио у Андријевици. 

Успио сам да 23. јануара из Другог корпуса пре-
ко радио-везе пошаљем телеграфски извештај Цен-
тралном комитету о ситуацији и проблемима на 
Косову и Метохији. 

Већ 20. марта сам се вратио у Андријевицу и 
ту затекао нашу другарицу Јагоду Бобичић, која 
је лежала болесна у просторијама А Ф Ж - а . Иначе 
она се прије извјесног времена прикључила парти-
занима у Црној Гори. Прикупљао сам разне мате-
ријале писане, штампане итд. тако да сам тих дана 
добио и неке материјале издате у Херцеговини. Већ 
22. марта у Андријевици је одржан омладински 
митинг, као припрема Другог конгреса УСАОЈ-а и 
приредба, на којој смо учествовали и ми са Ко-
сова и Метохије. 

На дан 29. марта, Миша Мићковића као руково-
диоца делегације за Други конгрес испратио сам на 
пут за Колашин и даље према Босни. Тада сам 
исто тако био добио пошту од Исмета Шаћирија 
о ситуацији и стању на територији Метохије и 
одговорио му на то писмо. 

Већ 5. априла стигао је у Беране Крцун Мила-
дин Радуловић из Метохије који је дошао тамо 
после разоружања четничке бригаде у старом Ко-
лашину чији је он био командант. Из Берана је 
6. априла Крцун стигао у Андријевицу. Ја сам 
њега већ укључио у рад са оном групом парти-
зана које сам већ пребацио из Пећи и почео фор-
мирати једну јединицу у Андријевици. А 7. априла 
сам био на партијском курсу, који сам слушао у 
Петој бригади, а тема је била „Развитак радничког 
покрета и теорија Партије". Осмог априла сам пи-
сао дужа писма секретару Обласног комитета и 
друговима на Космету, а и једно писмо Другом 
корпусу. Већ 9. априла сам био у Беранама на при-
редби, која је имала и свој назив „Весело руско 
вече", а која је изведена у организацији Пете бри-
гаде. На дан 5. априла група делегата за Други 
конгрес вратила се, јер није могла проћи и та ј 
пут је одложен за касније. Онда је одлучено да 
се број смањи, како би се лакше пробили. Већ 11 
априла добио сам директно вијести усмено, јер су 
стигли партијски активисти из Малесије. Мило 
Драгићевић кога смо звали Жути, Ива Лазовић и 
Шабо Вучић. 

Ми смо већ тада у Андријевици имали органи-



зовану чету Косовара, који су ту живјели. Тако 
је 2. априла та јединица пошла према Мурину и 
сукобила се са непријатељским снагама. Неприја-
тељ је имао седам мртвих, заплијенили смо 12 
сандука муниције и један митраљез, 4 пушке и 
још неку другу ратну спрему, а од наших је био 
само један рањен. 

Прије, када сам ја дошао у Андријевицу, по-
слао сам неколико другова на краћи војни курп 
у Други корпус. Они су 12. априла стигли из Ко-
лашина у Андријевицу са завршеним курсом и 
са извјештајем од руководиоца курса Ника Вуч-
ковића, са оцјенама које су добили. После смо их 
распоредили у чету, с обзиром да је она расла 
приливом новог људства из Метохије. Тако је у 
ствари Андријевица за нас претворена у базу у 
којој смо имали све услове за рад. Тринаестог 
априла водио сам разговоре са Андром Мугошем 
и Пунишом Перовићем и још неким друговима, у 
чијем су друштву били и неки курсисти. 

На моје опширно писмо из Колашина као из-
в јешта ј ЦК-у, поред депеше коју сам упутио ра-
дио-везом, 29. априла добио сам одговор од Цен-
тралног комитета на неколико страница. На дан 
30. априла водио сам разговор са Митром Б а к и -
ћем с обзиром да је Други корпус био одлучио да 
упути проглас народу Косова и Метохије, а посеб-
но Албанцима, и договорили смо се нашто би на-
рочито требало указати. То је био дан уочи Првог 
маја, па је на слободној територији, ту, у Андри-
јевици, организовано паљење ватри и пуцање. Че-
твртог маја сам добио извештај од Покрајинског 
комитета и главног штаба Косова и Метохије, од 
његовог политичког секретара Ненада-Бошка Ч а -
кића. Петог маја сам одговорио на то писмо, на 
адресу Фадиља Хоџе. Тога дана су наши заробили 
једног четника ту на домак Андријевице кога су 
одмах стријељали, а 6. маја ја сам чуо жалосну 
вијест да је погинуо Хивзија Ћатовић и друг Со-
фић. 

Послао сам четворку са Жутим на челу за Пећ 
ради извлачења људства 13. маја. А 14. маја имали 
смо опет тужан дан у Андријевици, јер смо имали 
дочек седам погинулих у борбама против неприја-
теља и Вука јла Кукаља који је погинуо од четнич-
ке засједе. Тог истог дана наша јединица је послата 
за Шекулар и Сеоце ради гоњења четничких банди. 
А 15. маја је стигло 11 Гусињана који су и з р а ж а -
вали жељу да ступе у нашу јединицу. Нијесу при-
падали нашој територији, па су упућени у Комски 
одред. Тога дана у Андријевици је одржан митинг 
на коме је говорило неколико руководилаца као Ра-
дован Лекић. Нико Ђаконовић и Ђоко Пајковић 
16. маја послао сам у сусрет једну чету групи од 
28 црвеноармејаца, који су побјегли из Плава са 
оружјем и у њемачким униформама. 17. маја смо 
одржали састанак четне ћелије а увече је била 
приредба, коју је давала наша јединица. 18. маја 
је била приредба са комадом „Народни посланик", 
19. маја послао сам пошту за Малесију по Јусуфу, 
који је ионако ишао за Гусиње, а увече је у нашој 
јединици одржао гусларско вече Филип Була јић . 
Пошто смо били добили првомајски проглас са за -
кашњењем, осјећао сам потребу да та ј проглас на 
неки начин разрадим у јединици, па сам тога дана 
био припремио реферат на тему тога прогласа. 21. 
маја сам добио нешто оружја и друге спреме из Ко-
лашина од Другог корпуса. Већ 22. маја успјешно 
је обављен и други задатак — пребацивање нове 
групе из Пећи од 22. друга. Наша јединица у Ан-

дријевици сада се све више повећавала. У Андри-
јевицу су 28. маја стигла још два друга, Баровић 
и Зечевић. 30. маја сам добио радио-станицу и је-
дан митраљез од Другог корпуса и то су донијели 
наши курири из Колашина. Ја сам 31. маја био 
изложен критици због тога што наши другови у 
јединици нијесу имали хљеба да једу; 1. јуна 
стигли су из Берана Андро Мугоша и Ђоко 
Пајковић, а ја сам телефоном разговарао са Љ у -
бом Вучковићем, командантом Друге пролетер-
ске дивизије о стању и задацима који су нас 
чекали у Ибарској долини. Наша намјера је та -
да била да једну групу бораца пошаљемо из Ан-
дријевице преко Санџака у Ибарску долину и при-
премимо терен за извлачење људства из Трепче и 
Митровице. Поново смо 3. јуна добили нову групу 
од 23 друга из Пећи, међу којима је био и стари 
капетан Ново Јововић. Сви су били веома располо-
жени и орни за борбу, а међу њима је био већи 
број чланова Комунистичке партије. Тако смо већ 
били у могућности да 4. јуна формирамо батаљон 
од три чете, који је био стављен под команду Дру-
пролетерске бригаде. Тако су они истог оног дана 
били упућени у борбу са четницима, којих је било 
око 160 људи на територији Шекулара. Због тога 
смо и одложили приредбу заказану за то вече, због 
њиховог одласка. Тога дана је одржан и помен 
погинулим борцима Четврте пролетерске пригаде; 
5. јуна смо чули радосну вијест, да су савезници 
заузели Рим. 

Тога дана сам разговарао и са Пантом Мали-
шићем и Ђоком Пајковићем, који су били у Андри-
јевици, 7. јуна сам био на партијском савјетовању 
у Другој пролетерској дивизији у Беранама. Дру-
гови из Окружног комитета послали су љекара да 
ме прегледају. Тога дана су стигли ноћу делегати 
Црне Горе на Другом конгресу УСАОЈ-а. Међу њи-
ма је био, иначе са подручја Косова, друг Ж и к о 
Стањевић. Из Босне са њима је стигао и Радоња 
Голубовић. 8. јуна сам добио двије радио-станице од 
Другог корпуса из Андријевице, тамо је био и Са-
во Јоксимовић. Пошто сам добио извештај из Пећи 
да се на раду у Ваганици у Ругови налази једна 
група шумских радника, који би хт јели да се при-
кључе партизанима, већ сам 9. јуна послао једну 
десетину за Шекулар ради извлачења тих људи. 
Увече смо одржали састанак на положају према 
Мурини батаљонског комитета. Десетог јуна сам по-
слао „шефа" Мића Мићковића са друговима и ра -
дио-станицом ради разних материјала за Малесију. 
Међутим, они су се вратили јер су срели курире са 
групом од десет нових другова који су долазили у 
партизане. Тада је са њима дошао и Џибро, због 
тога су они одложили пут, да би узели нову радио-
-станицу коју су ми обећали у Колашину. 11. јуна 
сам добио писмо од Фадиља Хоџе. Питао је за на-
страдале другове приликом напада, који су се 
смрзли према Врмоши. 

Тога дана је извршен један напад од Мурине 
према нама, а ми смо у садејству са осталим извр-
шили противнапад. Ми смо тога дана имали и једну 
приредбу са које смо пошли на положаје. 

На дан 13. јуна сахрањена су два пролетера који 
су погинули против банди према Мурини. Истог 
дана сам разговарао са Михајлом-Благојем Нешко-
вићем о свему а посебно о ситуацији у Ибарској 
долини и о нашем преласку тамо. 14. јуна сам са 
командантом и комесаром Друге пролетерске брига-
де посјетио наше у Улотини и вратио се после 
разговора са Крцуном. 15. јуна сам разговарао са 



Момом Марковићем. Мома је требало да ме уби-
једи да идем авионом за Вис односно Бари, па да 
се отуда са њима пребацим у Јабланицу. То је у 
ствари био закључак љекара, ко ји су утврдили да 
сам оболео од ТБЦ, иако ми нису хт јели рећи. Ја 
сам се томе одупро, с обзиром да сам имао читаву 
концепцију о томе кад да идем и шаљем људе за 
Ибарску долину, с каквим задацима, кога могу да 
оставим итд. 

Такав разговор сам ја водио исто тако и са Ми-
хаилом који је у ствари имао исти задатак да ме 
убиједи да идем за Вис, али ни један ни други 
није ми хтео рећи да се ради о ТБЦ. 16. јуна 
сам чуо од Јова Мариновића, да је Петар Радо-
вић погинуо. То ме је нарочито дирнуло с об-
зиром да је он био из Пећи, да је тамо радио и 
живио. Чуо сам исто тако да се један наш друг 
електричар предао непријатељима у Пећи. Не могу 
сад да се сјетим о ком другу је била ријеч. Иначе 
код Мурине се тога дана састала наша и неприја-
тељска патрола и међусобно су разговарале. Увече 
је била приредба са комадом „Хаџи Лоја" а при-
сустовао сам и конференцији о реорганизацији 

среско народноослободилачког одбора. 19. јуна сам 
разговарао са Блажом и Војом Зечевићем и Сади-
ком, па сам одлучио да идем за Колашин и даље 
за Морачу. То вече сам био на вечери коју је при-
редио Други корпус у част мајора Хантера и до-
ласка совјетске мисије и нове енглеске мисије. Го-
ворили су Пеко и Хантер, совјетски мајор и Божо 
Љумовић. Подробније сам такође те вечери разго-
варао са Јованом Мариновићем о узроцима поги-
бије Петрове. 

25. јуна сам дошао из Берана у Андријевицу и 
извршио припрему за одлазак у Малесију, јер сам 
добио сва упутства, радио станицу, телеграфисту и 
други материјал и ми смо већ 26. пошли после под-
не у 5,30 и пребацили се исте ноћи у шуму више 
Гусиња. Ту смо одморили, и стигли тамо 27. јуна. 
Самном су дошла и двојица другова из Албаније, 
један као курир из Валцине, и Садик, један од 
командира чете у скадарском батаљону у Мале-
сији. Од наших је био Гани Чадербаша и Нехме-
дин Ниџа. 

ПАВЛЕ ЈОВИЋЕВИЋ 

БР. 43 
ИЗВЕШТАЈ МИЛОША ГИЛИЋА, ЧЛАНА 
ОБЛАСНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА КОСМЕТ, 
ОД 2. АВГУСТА 1943. ОБЛАСНОМ КОМИ-
ТЕТУ О СТАЊУ ПАРТИЈСКЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ У ПЕЋИ И О ВОЈНО-ПОЛИТИЧ-
КОЈ СИТУАЦИЈИ У МАЛЕСИЈИ1 

Драги другови! 
Писао сам вам неколико пута до сад, али од вас 

ништа до сада нијесам добио. Свега једно кратко 
писмо од Блинија2) кад је стигао Бетон3) код мене. 

Укратко ћу вам изнијети ситуацију у Малесији. 
О томе сам вам раније писао а сада ће вам о томе 
писати и друг Бујку4) са Барлијем,5 јер се сада та-
мо налазе. Они су тамо пошли да би покушали да 
организују извесне ствари. Они су пошли да поку-
ша ју организовати известан дио комита и одбеглих 
војника тако да би могли оформити једну чету Ма-
лесора у коју бисмо оставили Бетона као политкома 
а Паца6) као командира. Чим се буду повратили пи-
сат ћемо вам шта се урадило. Онај Бар јактар о 
коме вам је Блини причао и на кога се он нада 
не ваља ништа нити се од њега може ишта учи-
нити, зато смо га потпуно оставили по страни. Агим 
је исто тако одустао од рада. Он кобајаги пристаје 
да ради у позадини али не може да се прими да 
у војном раду учествује. Он за ово наводи да му 
болест смета и да ради тога не може да ради. Ми 
смо на крају , да га не би потпуно изгубили, при-
стали и на то и дали му извесне конкретне задат-
ке. Ови задаци се састоје у томе, тј. он има да 
организује позадинске десетине од људи који ни-
јесу спремни сад да иду у партизане али који ће 
у датом моменту бити наши и који ће за сада моћи 
да нам послуже као база, тј . да нам организују базе. 

Ја сам прије 8 дана дошао у Пећ да бих видио 

' ) О р и г и н а л ( п и е а н м а с т и л о м , ћ и р и л и ц о м ) у А р х и в у П К 
С К С у П р и ш т и н и , р е г . б р . 188, к . 7 , а м и к р о ф и л м у А р -
х и в у В И И , ф . б р . 1/699—706. 

2 ) Ф а д и л Х о џ а Б л и н и . Т а д а ј е б и о к о м а н д а н т Г л а в н о г 
ш т а б а Н О В и П О К о с м е т а . 

! ) Б е ћ и р Н д о у Б е т о н 
4 ) Ћ а м и л Б р о в и н а Б у ј к у 
5 ) И м е р П у љ а Б а р л и 
8 ) Ш а б а н Х а џ и ј а П а ц и 

какав је рад организације и да бих реорганизовао 
рад, формирао М.К. и покушао формирање О.К. 

Послије пропалог покрета другова, о коме ћу 
вам мало ниже писати, овдје је наступила страшна 
реакција. Ухапшен је приличан број оних који су 
били у покрету и то најслабији људи. Они су има-
ли слабо д р ж а њ е на полицији, тј. правили су из-
даје тако да се је број похапшених попео на 40 
и то све скојевци и из редова партизана плус један 
члан партије. За вријеме самог покрета, у борби 
са милицијом, погинуо је један члан партије и то 
Војо Дамјановић, а послије повратка, за вријеме 
реакције и претреса по селима и граду, погинули 
су два друга и то члана партије Пајо Гилић и кан-
дидат Драго Гарчевић. Они су изгледа били на спа-
вању и Пајо је у борби ранио два милицајца. 

Овде је сад велика реакција, милицајци и квес-
турци7) иду и премлаћују народ, тј. српски и црно-
горски живаљ, тако да се слабо ко усуђује и из 
куће изаћи. На терену источког среза ишли су ми-
лицајци и премлаћивали тако да је скоро све му-
шко побегло на радове и то чак у средњу Алба-
нију, тј. око Фијера и Кучове. У народу је завла-
дала паника и непоуздање па и неповјерење према 
Шиптарима, нарочито послије случаја Кукса и овог 
неуспелог покрета за партизане. 

Код шиптарских маса је завладало потпуно не-
повјерење и м р ж њ а према италијанском окупатору 
али имају повјерења у Њемце; јер ту активно ради 
пета колона на челу са Бедри Пејом и Џафер Де-
вом који су причали да ће доћи Немци и наору-
жати народ за борбу против Италијана. 

Италијани се одавде потпуно повлаче а остају 
све Шиптари и то: војска, квестура и милиција ко-
ја се пресвлачи у војне униформе, са вулнетари-
ма.8) И поред тога што увиђају да фашизам про-

' ) Н а о к у п и р а н о ј т е р и т о р и ј и К о с м е т а , к о ј у с у п р и п о -
ј и л и т з в . В е л и к о ј А л б а н и ј и , И т а л и ј а н и с у о д д о м а ћ и х и з -
д а ј н и к а ф о р м и р а л и ф а ш и с т и ч к у м и л и ц и ј у ( ц р н о к о ш у љ а -
ш е ) а п о г р а д о в и м а д и р е к ц и ј е к в е с т у р а ( о р г а н е м и н и с т а р -
с т в а у н у т р а ш ш и х п о с л о в а ) , у з к о ј е с у и м а л и и з в е с т а н б р о ј 
н а о р у ж а н и х љ у д и , т з в . к в е с т у р а ц а . О в е г р у п е с у у ж и в а -
л е п о д р ш к у и т а л и ј а н с к е в о ј с к е и и с т и ц а л е с е у в р ш е њ у 
з л о ч и н а и п љ а ч к е . 

8 ) О р у ж а н е д о б р о в о љ а ч к е ј е д и н и ц е з а б о р б у п р о т и в 
н о в и П О Ј , к о ј е ј е и т а л и ј а н с к и и н е м а ч к и о к у п а т о р о р г а -
н и з о в а о о д з а в е д е н о г д е л а ш и п т а р с к о г с т а н о в н и ш т в а . 



пада, ипак према нама продужавају са реакцијом. 
Прије неки дан рекли су били да неће хапсити ко-
мунисте Шиптаре али и поред тога, кад су дознали 
да се у једном кварту налази Сољко Мудеризи, од-
мах су блокирали цијелу махалу и ухаписили га. 
Ово је кратко ситуација са овог терена. 

Наша чета је била врло мала и то састављена 
од Ђаковаца са два-три Малесора. Касније смо се 
повезали са Плављанима те смо се и бројно и по 
квалитету људи поправили, јер сви људи из Плава 
које смо добили добри су и одани борци. 

Ми смо већ мјесец дана пошли из Малесије и 
налазили смо се на граници између Малесије, Пла-
ва и Гусиња. Стално смо се кретали по бачилима 
(катунима) а по некада смо слали патроле да раде 
по селима. Тамо нас је народ доста добро примао, 
па и поред тога што је окупатор слао двапут по 
300 вулнетара да нас т јерају , ми смо се ипак одр-
ж а л и тамо. Ја сам сматрао да је овај терен најбољи 
пошто смо могли при већој реакцији и гоњењу, ко-
ме се не би били у стању одупријети, повући за 
Ц. Гору а одатле се касније повратити на свој те-

КОСМЕТСКИ УДАРНИ ПАРТИЗАНСКИ 
БАТАЉОН У АНДРИЈЕВИЦИ 1944. ГОД. 

Пролећа и лета 1944. године деловао је Космет-
ски ударни батаљон са око 120 бораца. Састав овог 
батаљона сачињавао је припаднике покрета из Пе-
ћи и околине који су се на разне начине преба-
цивали од 1943. до 1944. на слободну територију 
Црне Горе (Андријевица), а један дио од бораца 
са Косова који су били упућени у друге јединице 
НОВ и ПОЈ у Црној Гори. 

Услов за деловање и формирање војних једини-
ца на Косову били су тешки зато се састојало да 
се од априла 1943. формирају партизанске јединице 
на суседним територијама како би са њима успешно 
војнички деловали на Косово. Ова замисао је спро-
ведена после доласка делегата Врховног Штаба 
Светозара Вукмановића-Темпа, да се формира од-
ред на подручју Андријевице око Плава и Гусиња 
који би био под командом Оперативне зоне Метохи-
је. Он би садејствовао са одредима који би се фор-
мирили у Ђаковачкој Мелесији повезиано са једи-
ницима скадарске оперативне зоне (Албанија). 

Извлачење овог људства са Косова на суседна 
подручја било је условљено терором окупатора и 
квисдинга над припадницима НОП-а. Повезано са 
тим уследило је и писмо Врховног штаба НОВ и 
ПОЈ да се на слободној територији Црне Горе — 
Оперативној зони другог ударног корпуса формира 
једна јединица од бораца са Косова. Најпогоднији 
терен за то је била Андријевица, која се географ-

рен. Ово би радили зато што се кадар мора чувати 
а услед реакције на нашем терену би било немо-
гуће. Ми до сада нијесмо били у таквој ситуацији 
али ако дође до те ситуације тако ћемо урадити. 
Чета ће се налазити на горе поменутом терену све 
докле се ситуација на нашем терену не поправи, 
тј . докле не будемо у стању заћи кроз метохијска 
села. Ја мислим да ће се та ситуација створити на 
терену источког среза и то брзо. 

Још првих дана пошто сам стигао у Малесију 
повезао сам се преко Плава са Ц. Гором, тј. са Ок-
ружним [комитетом] Берана. Ову везу сам држао 
све до сада и в јерујем да ћу је моћи држати стално. 
До сада то није било тешко, од сада не знам како 
ће ићи. Ја сам тамо могао слати и више људи а 
не само курире. Онда кад је вршена офанзива наше 
војске према Ц. Цори био је главни циљ разбијање 
четничке организације и њихове војске. У томе се 
потпуно успјело. После великих војничких цораза 
које су претрпели четници у борбама на Дрини до-
шло је до колебања у њиховим редовима.9 Чет-
нички вођи су покушали мобилисати 

ски граничила са подручјем Косова а и већина 
среза је била слободна (изузев Мурина, Плава и 
Гусиња — који су припадали великој Албанији). 

Тако је на слободном подручју Андријевачког 
среза омогућено формирање Косметског партизан-
ског батаљона састављеног од бораца и припадника 
покрета са Косова. 

Слободна територија среза Андријевачког стал-
но је била под ударом немачких и квислиншких 
снага које су дејствовали из правца Пећ—Чакор— 
Плав—Гусиње. Када се радило о борби противу 
НОВ и ПОЈ њихови стални савезници били су чет-
ници. Само од октобра 1943. до септембра 1944. не-
пријатељске снаге су продирале на слободну тери-
торију петнајест пута. Све ове офанзиве срачунате 
су на уништење НОВ-а и заузимање слободне 
територије. Сви напори непријатеља да овлада 
овим важним стратегијским нису успели. Међу-
тим те офанзиве имале су за резултат искаљи-
вање гнева углавном према нејачем становни-
штву (жени, деци, старцима и изнемоглима) као 
и паљевина кућа и пљачка стоке и покретне 
имовине. Овим офанзивама на слободној терито-
рији Андријевачког среза биће посебно обрађе-
не јер заслужују и посебну обраду. Међутим, овде 
ћу напоменути неке чињенице које су значајне 
за прелазак и пребацивање илегалаца из Пећи, 
истока и средњег подручја Метохије на терену 
среза Андријевачког. 

Један од таквих могућности пружио се када је 
3 маја 1943. године на планини Зелетину од Ге-



рилских група формиран Андријевачки партизан-
ски батаљон који је бројао од око 90 бораца. Овај 
батаљон је спојен 15. маја 1943. са Беранским 
партизанским батаљоном који је бројао 156 бо-
раца, не рачунајући Герилске групе које су се 
налазиле скоро у свим селима Андријевачког и 
Беранског среза а биле су непосредно подруч.је 
у штабу овог батаљона. Ова партизанска јединица 
одиграла је знача јнију улогу на војном и поли-
тичком плану у поменутим срезовима. На јвише 
борбених акција батаљон је имао против четнич-
ких јединица. Њима је задавао страх и трепет јер 
су борци овог батаљона изводили изненадне акци-
је на непријатеља и тиме му утеривали свако-
дневно страх од изненадних напада само од маја 
до октобра 43 године извршено је преко 80 акција . 
Поред ових акција знача јан је био и политички 
рад бораца овог одреда и њихов контакт с наро-
дом. Разоткривана је издајничка политика чет-
ника и објашњена је улога и знача ј НОБ-а Југо-
словенских народа. 

Доласком јединица Другог ударног корпуса НОВ 
и ПОЈ у Црној Гори и ослобођењем Колашина 28. 
септембра 1943. год. Беранско-Андријевички бата-
љон добио је назив „Васојевички батаљон". До 
новембра 1943. овај батаљон дејствује као само-
стална јединица под командом штаба другог удар-
ног корпуса, а у новембру месецу укључује се у 
четврту пролетерску Црногорску бригаду као и њен 
четврти батаљон (Овом батаљону сам више гово-
рио из разлога што ће бити касније речи о борцима 
који су били прво пребацивани у овај батаљон а 
касније се регрутовали у Косовски партизански ба-
таљон са Косова). 

* 

* # 

После капитулације Југославије 1941. Плав и 
Гусиње припојени су Великој Албанији. Админи-
стативно су везани за номперфектура у Пећи. У 
таквим условима рад за НОП био је доста отежан. 
Организовање покрета вршен је како преко по-
литичких радника из Црне Горе тако и преко по-
литичких радника са Косова. Зато је политички 
утицај Обласног Комитета К П Ј за Косово и Ме-
тохију био на Плавско-Гусињске масе већи, јер су 
и везе биле лакше пошто су оба подручја била 
под заједничком окупационом зоном — прво Ита-
лије а касније и Немачке, а политички радници 
Албанци са Косова били су погоднији. На јвише је 
на Плаво-Гусињском подручју деловао Милош Ги-
лић-Селим члан обласног Комитета К П Ј за Ко-
сово и Метохију, Имер Пуља, Хусни Зајми, Ми-
шо Мићковић и други. 

Из Црне Горе крајем децембра 1942. упућено је 
4 партијско-позадинска радника на Плаво-Гусињ-

ско подручје ради организовања позадинског рада 
и покрета. Но, на прелазу ондашњој Албанској гра-
ници ухваћени су и интернирани. Због тога је била 
упућена и друга група од 5 људи али ни она се 
није успела пребацити. Тројица од њих: Бећо Б а -
шић, Ха јро Шахмановић, Мустафа Мемић, успели 
су да пређу на ово подручје и да организовано ра-
де на обухватању маса у покрет. 

Иако под врло тешким условима њихов рад је 
уродио плодом. Већ кра јем априла формирана је 
прва Герилска група од 5 бораца у околини Пла-
ва. Већ на дан 1. ма ја 1943. виорила се застава 
на планини Виситору и Копиљачи изнад Плава. 
У Плаву су растурени леци. Све је ово органи-
зовала Герилска група. Она после 1. ма ја нараста 
на око 10 бораца. Од маја до јула ова група је 
дејствовала на подручју Плава и Гусиња. 

Кра јем јула 1943. из Пећи долази 11 позадин-
ских радника и састају се са Плавско-Гусињском 
Герилском групом. Од Плавске Герилске групе и 
придошлог људства из Пећи формирана је Плавска 
чета. Почетком августа ова чета по наређењу штаба 
Беранско Андријевачког батаљона прелази Виси-
тор и Лим — преко Мешнице — Секирице — Баља 
и Сеоца долази на планину Жељевицу где се по-
везује са Беранско Андријевачким батаљоном и 
ступа у његов састав са циљем да за једнички во-
ди акције на подручју Васојевића, нарочито на под-
ручју Плава и Гусиња. Непосредно пред капитула-
цију Југославије ова се чета вратила на Плавско 
Гусињском подручју са циљем да мобилише људ-
ство, за престојеће задатке. После капитулације 
Италије овој чети су се прикључили нови борци 
већином омладинци. Чета је бројала 36 бораца. 

Капитулацијом Италије септембра 43, политички 
рад са масама био је врло интензиван. 12. 
септембра у неколико села одржани су зборо-
ви на којима су говорили Комунисти из Плава. 
Тих дана је у Плаву на збору изабран Народно-
ослободилачки Одбор за Плаво-Гусињско подручје. 
У Мурину је заједничком акцијом комуниста из 
Андријевице и Плава и Гусиња онемогућен дола-
зак четника који су се припремали да заузму 
Плав и Гусиње. Тада долази и до диференцијације 
муслиманских маса. Партизани су се слободно кре-
тали по селима Плава и Гусиња. Муслиманска ре-
акција у првим данима после капитулације Итали-
је није могла снаћи и била је ућуткана. Иако 
је било јасно да је немачка ратна машина близу 
пропасти народ се још плашио немачке војске 
што је још више утицало да не раскида својом ре-
акцијом — квислинзима. Због овакве ситуације 
било је нужно да се на Плавско-Гусињском под-
ручју појаве и веће војне јединице НОВ и ПОЈ то 
би утицало да се изврши што успешнија мобили-
зација способних мушкараца у јединице НОВ и 
ПОЈ-а. 

Што је овде покрет попримао веће размере, то је 
четнике хватао страх од доласка пролетерских је-



диница. Четници су захтевали од Плаво-Гусињске 
реакције — да захтевају од немачких јединица 
да што прије заузму Плав и Гусиње како би се 
спречило надирање партизанских јединица и оне-
могући учешће и мобилизација муслиманских маса 
на НОВ. Тада је дошло до спајања Плавско-Гусињ-
ске чете са одредом „Бајрам Цури" који је дошао 
из Ђаковачке Малесије, као Косовско-Метохијска 
јединица. 

С обзиром да је штаб Другог ударног корпуса 
имао план продора ка Метохији и Косову — у том 
циљу упућује захтев одреда „Бајрам Цури" да се 
пребаци на Плавско-Гусињско подручје где би до-
шло до спајања јединица и продора ка Метохији. 
Око 10. октобра 1944. године партизански одред 
„Бајрам Цури" са око 50 бораца долази из Ђа-
ковачке Малесије у околини Плава. Али у међу-
времену плаво-гусињска реакција средила је своје 
редове за давање отпора јединицама НОВ и ПОЈ. 
Политички рад у масама на овом подручју бораца 
одреда „Бајрам Цури" као и политичких радника 
Плава и Гусиња био је усмерен на придобијању му-
слиманских маса да захтева ју да на овом подручју 
дођу албански партизани. По том питању постајала 
је сагласност штаба другог ударног корпуса и упу-
ћен захтев скадарском партизанском одреду који 
је имао у свом саставу 120 бораца, да овлада овим 
подручјем у заједници са одредом „Ба јрам Цурра" 
и герилским одредом Плава и Гусиња. Међутим, 
муслиманска реакција из Плава и Гусиња преду-
зела је све мере да онемогући боравак одреда „ Б а ј -
рам Цурри" на њиховом подручју. 

15. октобра 1943. године на Мурини су вођени 
предговори између штаба друге далматинске брига-
де и првацима из Плава где је постигнута саглас-
ност да у Плаву и Гусињу могу доћи албански 
партизани, да јединице НОП и ПОЈ неће упадати 
на плавско подручје. Преговарачи из Плава обаве-
зали су се да неће нападати на јединице НОБ и 
ПОЈ. 

У међувремену док су се водили преговори 15. 
октобра немачке јединице су запосјеле Чакор и 16. 
октобра отпочеле продор у правцу Андријевице. 

Ово је утицало да се муслиманске масе Плава 
и Гусиња поколебају. Реакција је то вешто иско-
ристила и окренула масе у борбу против одреда 
„Бајрам Цура" и скадарског одреда из Албаније. 
Овај други био је блокиран у селу Вусање од 
стране оружаних формација квислинга и онемогу-
ћено је спајање са одредом „Бајрам Цури". Овај 
се одред морао повући из Плава иако се до тада 
полулегално кретао на овом терену. Штаб одреда 
„Бајрам Цури" покушао је преговорима са плав-
ским и гусињским главарима да обезбеди боравак 
одреда на овом подручју и да се заједничким сна-
гама боре против окупатора. Неочекивано су кви-
слиншке снаге напале овај одред 9. новембра. У 
самој вароши Плава нашли су се пет бораца 
одреда који су покушали да наставе преговоре. 
Квислинзи су их напали. Од њих су у повлаче-
њу убијена три партизана а ухваћени су Хајро 
Шахмановић и Хусни За јми и на тргу у Плаву 
били су стрељани. Приликом одвођења на стреља-
ње држали су се херојски узвикујући пароле про-
тив фашизма и победи наше револуције. Одред 
„Бајрам Цури" вратио се у ђаковачкој малесији. 
Са одредом из Плава пошли 12 бораца. 

Што се више ширио покрет на Косову, то је ре-
акција све више вршила терор и х а ј к у против при-
падника покрета. Илегални рад у Пећи и другим 
градовима Косова био тежак. За то је већ у про-
леће 1943. године дата директива да се врши пре-
бацивање илегалаца у Црној Гори преко ђаковачке 
Малесије. 

Средином јуна 1943. године организовано је пре-
бацивање групе од 80 људи да се преко планине 
Копривница за Малесију преко Плава пребаце на 
терен Андријевице. Али због гломазности и недо-
вољне припремљености била је већ у припремама 
откривена, па је на поласку у Копривник разби-
јена. Неки су ухапшени а они који су успели да 
побегну наставили су да и даље илегално живе у 
Пећи и околини. 

Одмах затим је отпочела припрема за пребаци-
вање друге групе за Црну Гору. За њихово преба-
цивање ангажовао се Милош Гилић. 7. јула 1943. 
године Гилић и Мишо Мичковић окупили су сле-
деће другове: Радована Баровића, Вуксана Вули-
кића, Миша Вуковића, Батрић Вујисић, Радомир 
Јокић, Бранко Живаљевић, Крсто Алексић, Ј а -
года Бобичић, Деса Баровић, Миладин Мичковић 
и Деса Драшковић и њих су из Пећи первели у 
Малесији а одатле преко Плавског терена пребачени 
у Берански-Андријевачки батаљон. То су били 
већином чланови К П Ј и СКОЈ-а и они су у са-
ставу овог батаљона били врло активни као борци 
и политички радници. Примером су показивали 
како се треба борити и свуда где су долазили у 
контакт са народом оставили су веома леп утисак 
на масе. После ослобођења Андријевице октобра 
1943. године на партијском задатку на терену оста-
ли су Деса Баровић и Јагода Бобичић. 

У децембру 1943. године преко Р о ж а ј а стижу: 
Томо Димић, Бранко Шкркић и Владо Ћукић који 
су се прикључили комском одреду. 

Преко Малесије децембра 1943. године од рани-
јег Ибарског одреда (који је дејствовао Ибарском 
долином 1943) успели су се да се пребаце у Андри-
јевицу: Душан Томовић и Томо Жарић , док су 
нешто касније марта 1944. године стигла друга 
двојица, Миладин Радуловић-Крцун и Радоје Бо-
јанић. Из Пећи је 9. априла 1944. године пошла 
група и то: Шабо Гутић, Мило Драгичевић-Жути 
и Иво Вукичевић-Пјер. Још раније су се преба-
цили у Црној Гори Милован Крушчић, Јован Зе-
чевић, Цица Крушчић и Зорка Шаљић. Тако се 
на подручју слободне територије андријевачког сре-
за налазило око 25 другова са Косова који су се 
могли организовати у једној самосталној јединици 
и потчинити се главном штабу НОВ и ПОЈ за Ко-
сово и Метохију. 

После прве Обласне конференције НОО Косова 
и Метохије одржане 30. и 31. децембра 1943. и 1. 
јануара 1944. године у Ђаковачкој Малесији, по 
директиви Врховног штаба НОВ и ПОЈ коју је 
пренео Светозар Вукмановић-Темпо, члан Врховног 
штаба НОВ и ПОЈ да се пребаци једна група бораца 
и руководиоца са Косова из ђаковачке Малесије 
на територију Црне Горе и да се повеже са Шта-
бом другог ударног корпуса са задатком: 

— да се прикупи људство које је раније стигло 
са Косова у Црну Гору а које је укључено у је-
диницама НОВ и ПОЈ у јединствену јединицу Ко-
сова; 

— да се помоћу ове јединице доведу нови борци 
са Косова и укључе у њој; 



— да ова јединица у одговарајућој ситуацији са 
јединицама другог ударног корпуса продре у прав-
цу Косова (продор јединица Другог ударног кор-
пуса због познатих разлога није могао бити извр-
шен у правцу Косова). 

Тих дана из Ђаковачке Малесије на слободну 
територију пошао је Павле Јовичевић, секретар Об-
ласног комитета К П Ј за Косово и са њим су пошли 
Зихир ја Реџа, Неџмедин Ниџа и Велиша Ничко-
вић, као и делегати са Косова за Други Конгрес 
УСАОЈ-а, који се одржавао на Дрвари и то Мишо 
Мичковић, Ж и к о Стањевић, Гани Чавдарбаши и 
Џафер Вокши (на конгресу је учествовао само Ж и -
ко Стањевић) јер се остали нису могли пребацити. 
Ова је група прво стигла у Андријевицу а затим 
одлази у Штаб другог ударног корпуса. 

Због планинских масива од Пећи до Андрије-
вице који су зими скоро непроходни отежавали су 
пребацивање припадника покрета са Косова на 
слободну територију Андријевачког среза. Поред 
тога Немци и квислинзи тзв. „Велике Албаније" 
организовали су неколико офанзива на слободну 
територију из правца Чакора — Плава — Гусиња и 
Мурина што је све онемогућавало да се пребаци ве-
ћи број припадника НОП-а са Косова онако како 
је било замишљено од политичког и војног руко-
водства Косова. 

Офанзива немаца од 15. априла 1944. године на 
слободну територију — принудила је прегруписа-
вање снага Другог ударног корпуса на сектору 
Марковац —• Колашин — изазвало је напуштање 
слободне територије Андријевичког и Беранског 
среза — то је условило и повлачење групе бораца 
са Косова који су већ добили задатак да се издвоје 
из осталих јединица и са терена где су политички 
радили. Ова група се 17. априла 1944. године при-
кључила у Колашину. Због четничке офанзиве са 
деловима другог ударног корпуса она се привреме-
но повукла у правцу Манастира Морача. После 
офанзиве поново се враћа у Колашин. 

20. априла 1944. године од Косовара формирана 
је Косметска чета са око 30 бораца. Ова чета је 
остала око 20 дана у Колашину са задатком обез-
беђивања важнијих објеката. Са борцима је за то 
време вођена војничка обука и политичка настава. 
Када је Андријевица поново ослобођена почетком 
маја, Павле Јовичевић са једном групом бораца 
пошао у Андријевицу ради стварања услова за 
оснивање веће војне јединице у којој треба да уђу 
поред бораца у овој чети — и борци који треба да 
пристигну из Пећи и околине. Ова чета је била 
10. маја у Андријевици. 

За извлачења новог људства из Пећи пошли 
су: Бранко Живаљевић, Мило Драгичевић, Радомир 
Булатовић и Радомир Јокић. Ова група је тада 
довела 35 људи и то: Богдан Јововић, Вуле Драги-
чевић, Васо Кртолица, Гордана Вучевић, Кока-Са-
вета Кручић, Зорка Лакичевић, Станица Радоје-
вић, Иво Ивановић, Веско Ђуровић, Владо Зечевић, 
Ново Јововић, Дара Јовановић, Р у ж а Петрушић, 
Петар Драшковић, Душан Мрвошевић, Божо Пет-
ружић, Вељко Вучевић, Иво Лазовић, Љубица 
Петровић-Кока, Мишо Љумовић, Бејто Шахмано-
вић-Ђокић из села Ливоше код Пећи и други. По-
сле њиховог доласка у Андријевицу за кратко вре-
ме упућена је још једна четворка за извлачење 
људи из Пећи, па су и они успешно пребацили 
кра јем маја још 25 другова и то: Данка Бобичић, 
Олга Мијушковић, Чедо Девић, Страхиња Марко-

вић, Милован Мијовић, Р а ј к о Рачић, Ђоко Перо-
вић, Нико Стругар, Јанко Масловарић, Крсто Раду-
нић, Милорад Радоњић и други. 

Пребацивањем у кратком размаку ове две групе 
из Пећи чета је нарасла на око 90 људи. Поред 
ових дошла је и једна група интернираца преко 
Колашина са Радом Ристићем из Урошевца и дру-
ги а такође је дошла и једна група радника који 
су се налазили на одржавању пута Пећ—Мурина. 
Тако да се ова јединица са Косова повећала на 
око 120 бораца. Прикупљање овог људства извршено 
је маја 1944. године. 

Кра јем маја 1944. године формиран је Космет-
ски батаљон у Андријевици. Он је имао по форма-
цији три чете. Штаб батаљона: командант Томо З а -
рић, заменик команданта Ново Јововић, комесар 
Миладин Радуловић-Крцун, заменик пол. комесара 
Мишко Мићковић, интендант Бранко Шкрбић, са-
ветник у штабу Душан Томовић, санитетски ре-
ферент Милан Ђокић, а руководилац СКОЈ-а Ми-
ло Драгићевић. 

— Командир прве чете Радомир Јокић, комесар 
Иван Вукићевић, заменик комесара Јагода Боби-
чић, водник Првог вода Милован Крушић, делегат 
Шабо Гутић, водник другог вода Милета Перовић 
(сада емигрант у СССР-у) а делегат Радоје Бојић, 
делегат трећег вода Иво Ивановић, командир друге 
чете Батрић Вујисић, комесар Нико Стругар, зам. 
комесара Деса Баровић, водници Була Драгишић и 
други. 

— Командир митраљеске чете Радован Баровић, 
зам. Богдан Јововић, комесар Раде Ристић, његов 
заменик Деса Драшковић, водник Ра јко Боричић 
и други. 

Ова јединица била је снабдевена са оружјем 
и другом ратном опремом и била је чврста војна 
формација спремна за извођење војних акција. 

Непосредно је овај батаљон био под командом 
Главног штаба НОВ и ПОЈ за Косово и Метохију. 
Секретар Обласног комитета Павле Јовићевић стал-
но је био у контакту са Штабом овог батаљона и 
са Врховним штабом као и са главним штабом НОВ 
и ПОЈ за Косово. Али, с обзиром да се налазио 
на терену Андријевице — координирао је своју ак-
цију са штабом друге пролетерске бригаде која 
се тада налазила на терен Андријевичког среза и 
са штабом другог ударног корпуса. На политичком 
пољу ова јединица је остварила чврсту сарадњу 
са среским комитетом К П Ј у Андријевици. 

Командни кадар овог батаљона слат је на офи-
цирске и подофицирске курсеве који су радили у 
Колашину при штабу другог ударног корпуса. 
Официрски курс завршили су: Томо Жарић, Батрић 
Вујиеић, Радован Баровић, Милутин Мичковип, 
Милован Крушчић и Радомир Јокић. Подофицир-
ски курс завршили су Шабо Гутић, Радоје Боја-
нић и Миливоје Бобичић. 

С обзиром да је била слободна територија Ан-
дријевачког среза и да је овај батаљон био по-
штеђен од извођења акција они су своје слобод-
но време користили за војну обуку. Наставу и в е ж -
бе изводили су другови из штаба који су већ за -
вршили војни курс. Оно што је најбитније ова 
јединица се припремала за одлазак на Косово где 
би ови борци и руководиоци могли да буду руково-
деће језгро јединица које ће бити формиране нч 
Косову. 



Такође је био и интензиван и идејно-политички 
рад. На политичком курсу у Колашину похађали 
су и борци овог батаљона којег су завршили Ми-
ладин Радуловић-Крцун, Деса Драшковић-Баба, 
Ж и к о Стањевић, Мишо Мичковић, Јагода Бобић и 
Мишо Вуковић. Политичка настава је била стални 
задатак овог батаљона. Њу су изводили борци и 
руководиоци овог батаљона који су завршили пар-

I тијске курсеве. Такође су одржавали предавања 
чланови среског и окружног комитета К П Ј из Ан-
дријевице Саво Јоксимовић, Спасоје Ђаковић, Б е -
ћо Башић и други. Борци су били обавештени о 
политичкој ситуацији и борбама у земљи и свету. 
Умножавана је и коришћена је марксистичка лите-
ратура. Одавде су пребацивани материјали за Ђа-
ковачку Малесију у Валбони (Албанија) где се тада 
налазио Обласни комитет К П Ј и Главни штаб Ко-
сово и Метохију. 

Ретко је која јединица НОВ и ПОЈ у то време 
имала више чланова К П Ј и СКОЈ-а него ова од 
120 бораца било је око 50 чланова К П Ј и кан-
дидата а остали су били скоро сви скојевци. Зато 
је био формиран политички биро који је органи-
зовао политички рад и бригу о пријему у К П Ј и 
СКОЈ-у. 

Све је ово урађено врло организовнао и смиш-
љено јер је овај кадар и те како био потребан 
за развијање НОБ-а на Косову где су услови били 
доста специфични у односу на остале делове зем-
ље. Та специфичност се састојала у много чему 
јер је било врло мало класно свесног пролетарија-
та изузев Трепче а сељачке масе су биле под ј а -
ким утицајем ага и бегова и сеоских кулака а 
шовинистичке страсти које окупатор подгрејавао 
имале су одраз на ове масе а поготову њихова 
експлоатација и угњетавање које је вршила вели-
косрпска буржоазија између два рата учиниле су 
своје па је окупатор имао и нашта градити своју 
шовинистичку политику. Зато је било нужно ство-
рити кадра спреман да може прихватити и органи-
зовати НОБ и у њему заузимати одговорне д у ж -
ности. 

* 

* ‚ * 

Можемо констатовати да је батаљон успешно 
сарађивао са среским НОО, командом места, сре-
ским комитетом у Андријевици. С обзиром да су 
борци били са терена Косова који је припадао 
„Великој Албанији" настојало да се преко њих вр-
ши утицај и придобијање за покрет маса из Ан-
дријевачког среза који је припадао „Великој Ал-
банији" — Плава и Гусиња — као и то да се оне-
могући боравак и склониште четника на подручју 
Врмоше — Северна Албанија, где су се четници 
из Долине Лима склањали и повремено нападали 
на партизанске јединице и слободну територију 
Андријевице. Четници су користили сваку офанзиву 
немаца и квислинга из правца Пећи, Чакора за 
упад на слободну територију андријевачког среза. 
Четници су на јвише муке задавали косовским пар-
тизанима приликом њиховог пребацивања из Ма-
лссије за Црну Гору и обратно. Да би се ова опас-
ност отклонила 14. маја 1944. године у селу Кути 
(близу албанско-југословенске границе) одржан је 
сатанак првака из Северне Албаније и политичког 
руководства андријевачког среза са друге стране. 
Састанку од стране андријевачког среза присуство-
вали су Војо Нововић и Радован Лекић, а од кос-

метовског батаљона Деса Драшковић-Баба. Деле-
гација Андријевице објаснила је карактер НОБ-а 
и југословенског и албанског народа и да ова бор-
ба представља прилог и корист савезника за што 
бржи слом фашизма. Представници Северне Ал-
баније из јавили су да су убеђени у победу Савез-
ника и победу Југославије и Албаније и бораца за 
слободу. Они су се такође обавезали да ће преду-
зети све мере да онемогуће вулнетарима из Се-
верне Албаније (Врмоше) да врше напад на једи-
нице НОБ-а и да ће онемогућити даљи боравак 
четника у Врмоши, и њихов упад са тог под-
ручја на јединице НОБ-а као и на партизане ко-
соваре који се пребацују за Малесију и обратно. 
Представници НОБ-а из Андријевице обавезали су 
се да ће са њима одржати пријатељске везе и 
да ће им слати материјал који говори о ситуацији 
на фронтовима по могућству на албанском језику. 
После овог састанка четници су из Врмоше про-
терани за Подгорицу (данашњи Титоград). Из Ан-
дријевице су слати у Врмошу (Албанија) поклони 
у оружју и другој опреми па су од тада одржа-
ване сталне пријатељске везе које су биле при-
јатељске и остале до кра ј а рата. 

Као пример сарадње ваља напоменути случај 
после акције Комског батаљона НОП одреда на 
планини Зелетину у јуну месецу 1944. године. При-
ликом чишћења овог терена борци Комског од-
реда нашли су 5 лешева — Шаљана из Северне 
Албаније (који су погинули за време јануарске 
офанзиве на слободну територију од снежне ла-
вине). Преко команде места обавештени су пред-
ставници Шаље — за лешеве је дошло око 10 
Шаљана. Том приликом им је указано срдачно 
гостопримство, припремљени сандуци и на досто-
јанствен начин били су испраћени до саме гра-
нице што је на Шаљане оставило упечатљив ути-
сак пријатељске и братске сарадње између народа 
демократских расположени за борбу против оку-
патора. 

После априлске офанзиве на андријевачком 
подручју скривали су се остаци четничких група 
које су упадале у села и онемогућавале нормалан 
рад и функционисање НОО. Један од таквих је 
убиство Вука јла Кулала, секретара општинског 
НОО из Шекулара којег су Шекуларски четници 
сачекали код села Сеоца и убили. Косметски ба-
таљон је ангажован на чишћење терена нарочито 
према Шекулару од четника. Ове акције су из-
вођене заједно са деловима Друге пролетерске бри-
гаде која је била стационирана на терену андри-
јевачког среза. 

Знача јне борбе батаљона биле су у јуну ме-
сецу када су јаче непријатељске снаге извршиле 
продор из правца Чакора према слободној терито-
рији у долину Лима. Непријатељске снаге немач-
ког и квислинга продрле су и заузеле положаје на 
косама и гребену планине Зелетина и представља-
ле главну опасност и угрожавање нашим једини-
цама на овом подручју. 

У току ноћи између 11. и 12. јуна 1944. године 
јединице друге пролетерске и осме српске НОП 
бригаде предузеле су офанзиву од Андријевице 
у правцу Мурине. У сагласности са штабом друге 
пролетерске бригаде косметски батаљон добио је 
задатак да овлада планином Зелетином и штити 
десни бок друге пролетерске бригаде при њеном 
надирању у правцу Мурина. 

По добијеном наређењу косметски батаљон је 
извршио покрет у правцу Јериње Главе (кота 1517) 



— Превоја из правца и села Сутјеске. На Преви-
ји су се сукобили са немачким јединицама које 
су биле у наступу према Андријевици. У тим бор-
бама Немци су извршили два јуриша који су били 
одбијени, па је на та ј начин омогућено даље на-
ступање у правцу Мурине јединица друге про-
летерске бригаде. Са овим батаљоном садејство-
вале су и јединице 8 српске бригаде. 

Тада је Косметски батаљон запосео планине Зе-
летина изнад села: Бојовића, Џулића — Цецуна 
до близу Церанић и Дуљев Катуна. Њ и х је на 
маршу пристигла једна десетина бораца која је 
дошла у Андријевицу из Ђаковачке Малесије (Ал-
банија). У близини Церанић Катуна на батаљон је 
отворена митраљеска ватра. Силовитим отпором 
који су га давали борци овог батаљона натерали 
су непријатеља у бегство правцем долине између 
Зелетина и Виситора. Код Церанића Катуна по-
гинуло око 30 непријатељских војника. Ту су ра-
њена два борца 8 бригаде. Непријатељ се повла-
чио у два правца: правцем Мурина — извориште 
Муринске реке и у правцу Гусиња и Плава. Деј -
ство батаљона свој удар усмерио је у правцу Му-
рина са циљем да онемогући непријатељским сна-
гама да се појаве на десно крило друге пролетер-
ске бригаде. 

У циљу онемогућавања концентрације непри-
јатеља гребеном Зелетина — делови батаљона су 
разбили непријатељске групе које су запоселе ову 
просторију. Извршили су напад на највећи врх 
Зелетина — Голеш (Кота 2125) протерујући са њега 
мању посаду непријатеља наносећи им губитке. 
Непријатељ је у бекство оставио два пушкомитро-
љеза „Бреда", једну машинку „Брно" и пет сан-
дука муниције као и неколико артикала живот-
них намирница — хлеба, дувана, одеће и друге 
разне опреме. 

Делови овог батаљона овладали су гребеном Ви-
ситора и затворили правац кретања непријатеља 
према Полимју. Патроле су вршиле извиђања у 
правцу Плава и Гусиња. После тога батаљон се 
задржао на обезбеђењу ове просторије све до 23. 
јуна 1944. године када су непријатељске снаге про-
теране из Полимја. База батаљона налазила се у 
Церанич, Дуљев и Голешке катуне. 

Тих дана су немачке снаге добиле појачања и 
брзим противнападом од Мурине у правцу Ан-
дријевице продрле са својим снагама — за то вре-
ме митраљеска чета батаљона са Врха Голеша деј-
ствовала је на немачке јединице. То је омогућило 
Другој пролетерској бригади да у противнападу 
поново протера непријатеља ка Мурини. Од 23. ју-
на положај које је овај батаљон држао запоседају 
га јединице друге пролетерске бригаде а батаљон 
долази у Андријевицу. 

* 

* # 

Још пре ове немачке офанзиве батаљон је вр-
шио припреме за одлазак у Ђаковачку Малесију 
ради дејства из тог правца на Косову. У том циљу 
још крајем маја 1944. године секретар ОК за Ко-
сово и Метохију Павле Јовичевић одлази из Ан-
дријевице за Малесију ради партијеких и политич-
ких задатака и припремања за прихватање ове 
јединице и вратио се уочи ове офанзиве. Међу-
тим, ова офанзива је омела одлазак овог људства 
за Малесију. Међутим, у споразуму са Штабом 
другог ударног корпуса још у току ове офанзиве 

одлука је примењена — секретар ОК К П Ј и неки 
чланови ПК за Србију који су тада боравили на 
овом терену, а повезано са наредбом Врховног 
штаба НОВ и ПОЈ да јединице другог ударног кор-
пуса изврше продор на Југ Србије, да помогну 
угрожене јединице у Јабланици. У том смислу 
донета је одлука да се једна половина косметског 
батаљона упути на подручју реона реке Мора-
вице и Ибра а друга чета за ђаковачку Малесију. 
Део батаљона који би ишао за Србију имао је за-
датак да као претходница јединицама групе ди-
визије одпочне борбене акције на подручју Мо-
равице где би се формирао народноослободилач-
ки одред од месног људства а затим продужи у 
Ибарску долину у којој би се распламсала борба 
у циљу извлачења са Косова што више људства 
на терен Ибарске долине ради формирања Ибар-
ског НОП одреда. Циљ дејства овог одреда је био 
у правцу Кос. Митровице, Истока и Пећи. Тако 
ова јединица требала је да дејствује под непосред-
ну команду главног штаба НОВ и ПОЈ за Косово 
и Метохију. 

Други део батаљона имао је задатак да деј-
ствује из правца Малесије у правцу Ђаковице и 
Пећи када се и формирају веће војне јединице 
од бораца илегалаца које је требало извлачити са 
Косова. 

Повезано са задацима ове јединице Главни штаб 
НОВ и ПОЈ Косова и Метохије од 26. јуна 1944. 
године издао је наредбу о расформирању Штаба 
Косметског ударног партизанског батаљона а људ-
ство батаљона подељено је у чете. Прва чета са 
55 бораца са руководством чете командир потпо-
ручник Томо Зарић, заменик Радован Барић, по-
литички комесар Миладин Радуловић-Крцун и 
заменик политичког комесара Нико Стругар, војни 
саветник у Штабу Душко Томовић, интендант 
Бранко Шкркић, санитетски референт Зорка Ла-
кичевић, водници Мичуновић Милутин, Јововић 
Богдан и Крушчић Милован, политички делегати 
Ристић Раде, Милић Вуковић и Вукичевић Милан. 
Њихов задатак је био да иду у Србију. 

Друга чета са исто толико бораца са Штабом 
командир Радомир Јокић, зам. Батрић Вујисић, 
пол. комесар Драгојевић Михајло, зам. пол. коме-
сара Васо Богдановић, интендант Радован Љумо-
вић, санитет Савета-Кока Крушчић, водници Ра -
домир Булатовић, Перовић Милета, политички де-
легати водова Милан Ивановић и Марија Дра-
гишић. 

Прва чета добија назив Ибарско-моравички НОП 
одред. Она је 28. јуна 1944. године пошла у Кола-
шин и добила потребно наоружање, а 3. јула 1944. 
године полази из Колашина на добијени зада-
так. Пут их је водио преко Санџака за Србију. 

У међувремену 26. јуна 1944. године група од 
26 бораца заједно са секретаром ОК К П Ј за Ко-
сово Павлом Јовићевићем полази из Андријевице 
за Ђаковачку Малесију. Ова група одлази као 
претходница друге чете овог батаљона. У овој гру-
пи поред Павла Јовићевића били су: Ало Хот, 
Феко Миљковић, Мехмед Дерман (из Албаније), 
Мустафа Мемић, Аслан Бектешевић, Шабо Гу-
тић, Бејто Шахмановић и други. Они су прешли 
преко Кути — гусињским делом до Валбоне где 
је било седиште главног штаба за Косово и Ме-
тохију. 

Друга чета тада није одмах пошла већ је остала 
у Андријевици да причека радио станицу и друге 
материјале за Обласни комитет као и то да пре-



К О С И Д В А Н А К А Т У Н У 

баци још неколико илегалаца из Пећи зашто је 
био задужен Мило Драгићевић, а потом крене на 
задатак у Ђаковачку Малесију. 

* 

* * 

С обзиром на квалитет ове Косовске јединице 
штаб друге пролетерске бригаде док се ова једи-
ница налазила на просторији Андријевице тражио 
да се овај батаљон прикључи у састав друге про-
летерске бригаде чему се супротставио Павле Јови-
ћевић секретар ОК К П Ј јер су борци овог бата-
љона били кадровско језгро за Косово. Када нису 
успели да прикључе цео батаљон онда су покуша-
ли да остане друга чета која је била до 28. јуна 
у саставу другог батаљона друге пролетерске бри-
гаде чији је комесар био Срећко Милошевић. Так-
ва сагласност је била и штаба другог ударног 
корпуса. Овакву комбинацију пореметила је не-
пријатељска офанзива на слободну територију од 
18. јула 1944. године која је предузета са циљем 
заузимања слободне територије и уништење пар-
тизанске групације у долини Лима. Напротив овде 
је непријатељ био поражен. У саставу ове бригаде 
друга чета је водила борбу против непријатеља. 
Тек 26. јула када је ова бригада у саставу друге 
пролетерске дивизије пошла у правцу Топлице — 
Јабланица постављено је питање прикључења бо-
раца ове чете друге пролетерске бригаде. Тада је 
наишао из Врховног штаба Душан Мугоша, члан 
Обласног комитета К П Ј и он је са собом узео 

пет бораца а осталом људству из чете дало је 
пристанак да се прикључу другој пролетерској 
бригади. У борбама које је водила друга проле-
терска бригада у Андријевици имала је доста гу-
битака а из Косовеке чете погинуо Веско Ђуро-
вић и Иван Ивановић код Крушева и заробљен 
је Чедо Јокић. У саставу ове чете били су: Деса 
Варовић, Радојица Вукићевић, Тра јко Боричић, 
Вуле Драгичевић, Данило Јововић, Крушчић Са-
вета-Кока, Мишко ЈВумовић, Р у ж а Петрушић, Ми-
лан Јовановић, Радован Љумовић, Владо Зечевић, 
Гордана Вукићевић, Гиско Јањић, Милован Мијо-
вић, Веско Ђуровић, Ђокица Баровић, Драго Б а -
ровић, Ацо Мартиновић, Дара Јовановић, Олга 
Мијушковић, Љубо Јањић и други чија имена ни-
смо могли реконструисати. 

Борци са Косова били су у саставу ове брига-
де јако борбени и оправдали су звање борца — 
пролетера. Неки су положили своје животе у бор-
бама кроз Србију у еаставу ове бригаде, а они 
који су остали били су примерни борци и руково-
диоци јединица као и касније после демобилиза-
ције активни друштвено-политички радници на 
терену који су остали доследни борци на линији 
К П Ј и Савеза комуниста. 

Из свега овога да се закључити да је овај ба-
таљон имао знача ј у првом реду као кадровска 
јединица. Од ове јединице у Ибарској долини из-
растао је Ибарски НОП одред од око 800 бораца 
који је дејствовао све до децембра 1944. године ка -
да је од његовог људства формирана Шеста кос-
метска бригада децембра 1944. године у Кос. 
Митровици. Поред тога борци овог батаљона који 



су пошли у Албанију био је већином командни 
кадар Четврте Косовске бригаде и делови који су 
пошли у саставу Друге пролетерске такође су по-
стали војни и политички руководиоци јединица 
ове прослављене јединице Народноослободилачке 
војске. 

У овом батаљону по истраживању били су 
ови људи: 

У првој чети: Раичевић, Богдан Јововић, 
Боса Кртолица, Бранко Шкркић, Марија -Була 
Драгишић, Бладо Николић, Владо Ћукић, Вла јко 
Девић, Војо Милачић, Данило Вујовић, Добрашин 
Раденовић, Добросав Перовић, Драгић Мартино-
вић, . Драго Девић, Драгутин Мартиновић, Душан 
Милановић, Душан Мрвочевић, Душан Томовић, 
Ђоко Перовић, Злата Мартиновић, Зорка Шаљић, 
Иван Вукићевић, Иван Лазовић, Јован Зечевић, 
Кока Савета Крушић, Крсто Радоњић, Миладин 
Радуловић-Крцун, Милан Ђокић, Миливоје Боби-
чић, Милован Крушчић, Милорад Радоњић, Милу-
тин Мићковић, Митар Богојевић, Мишо Вуковић, 
Нико Стругар, Ново Јововић, Перо Ћукић, Петар 
Драшковић, Раде Ристић, Радован Баровић, Радо-
ван Поповић, Радоје Бојанић, Радослав Вујадино-
вић, Р а ј к о Рачић, Стипе Далматинац, Станица Ра -
дојевић, Страхиња Мирковић, Томо Жарић , Тра ј -
ко Поповић, и Цица Крушчић. У другој чети: 
Аца Мартиновић, Аслан Бектешевић, Аљо Хот, 
Батрић Вујисић, Бејто Шахмановић, Борислав Б а -

та Шошкић, Божо Петрушић, Бранко Живаљевић, 
Васо Богдановић-Џибро, Велиша Мићковић, Вељ-
ко Вучевић, Веселин Ђуровић (погинуо 1944. годи-
не на Улотини), Владо Зечевић, Вуксан Вулетић, 
Вуле Драгићевић, Гордана Вучинић, Данило Јо-
вовић, Данко Бобичић, Дара Јовановић, Деса Б а -
ровић-Мала, Деса Драшковић-Баба, Драго Баро-
вић, Ђоша Дубак, Ж и к о Стањевић, Зорка Драги-
чевић, Иван Ивановић (погинуо јуна 1944. године 
код Андријевице), Јагода Бобичић-Наза, Јован Зе-
чевић, Крсто Алексић, Љубица Петровић-Ната (по-
гинула), Љубо Јањић, Марија Драгишић, Мехмед 
Дермани (Албанија), Миладин Мићковић, Милан 
Ивановић, Милета Перовић (Ибеовац — емигрирао 
у СССР-у, сада се налази негде на Западу и води 
борбу против наше земље), Милован Мијовић, Ми-
шко Љумовић, Мишо Мићковић-Шеф, Михајло 
Драгићевић-Жути, Мустафа Мемић, Неџмедин Ни-
џа, Гани Чавдарбаши (погинуо ухваћен у Доли и 
доведен у Пећи и стрељан заједно са Неџмедин 
Ниџом којима се гроб ни данданас не зна), Олга 
Мијушковић, Радован Љумовић, Радојица Вуки-
чевић, Радомир Булатовић, Радомир Јокић, Ра јко 
Боричић, Р у ж а Петрушић, Томо Гарчевић, Томо 
Димић, Феро Нељковић, Цица Јањић, Чедо Девић, 
Чедо Јокић, Шабо Гутић, Шпан Дега, Ђокић из 
Љивоше код Пећи, Веко Бјелановић и други око 
10 њих које нисмо успели да их идентификујемо. 

Напомињем да можда има још људи који су 
учествовали, али ово су подаци који су давали 
сами борци учесници ове јединице. 

МИЛУТИН ФОЛИЋ 

МЕЂУ ЧЕТНИКЕ — ПО ЗАДАТКУ 

Послије разоружања четничке бригаде на Од-
враћеници 3. и 4. новембра 1943. године и форми-
рања одреда, био сам командант одреда и рањен 
сам 14. новембра у борби. Послије тога сам морао 
да останем у планини Мокрој, више Косовске Ми-
тровице. То је једно мање мјесто које сви зову 
Мокра Планина. Остао сам тамо с Радојем Бо ја -
нићем и Ђоком Ђокићем. Остатак одреда поку-
шао је да се пробије на слободну територију Цр-
не Горе. Међутим, снијег и зима су их омели у 
томе а имали су и неколико сукоба па су се мо-
рали вратити. Душко Томовић и Томо Ж а к и ћ су 
се договорили да се пробију и да оду у Обласни 
комитет. Отишли су у Малесију и тамо се јавили 
Павлу Јовићевићу, а послије су прешли у Андри-
јевицу и Беране. Ја сам се тих дана са Бојани-
ћем спустио у околину Пећи и покушао да се 
пробијем на слободну територију. То је било по-
четком фебруара. Одмах смо се повезали са Мје-
сним комитетом у Пећи. 

Рашид Дедовић је тада био секретар у Мје-
сном комитету. С обзиром да смо били заплије-
нили двије радио-станице, добили смо поруку да 
се једна од тих станица пребаци у Малесију, на 
располагање Обласном комитету. Ми смо се вра-
тили тамо, али у кући гдје су биле закопане 
радио-станице налазио се четнички штаб. Радио 
станице су биле у подруму закопане и изоловане, 
али штаб је био тамо и није било никаквог из-
гледа да ће одатле отићи, па до тих станица нисмо 
могли доћи. 

Ми смо покушавали на разне начине да се пре-
бацимо на слободну територију и тек почетком 

априла 1944. то нам је омогућио Мјесни комитет 
у Пећи. Дао нам је једног путовођу који нас је 
довео испод Полице до реке Врбнице. Одатле смо 
се пребацивали сами, ту је иначе била граница, 
и јавили смо се партизанима. Они су нас довели 
до Берана. 

У почетку нам нису вјеровали, јер нијесу зна-
ли ко смо и шта смо. Међутим, баш тада је наи-
шао Душан Томовић. Јасно, чим нас је видио за-
грлио се с нама. Одакле смо отишли у Андрије-
вицу и тамо смо се јавили Павлу Јовићевићу. Је-
дан број бораца са Косова и Метохије у једини-
цама које су се кретале у Другом корпусу, из-
двојен је па је од њих формиран један самостал-
ни косовски батаљон. Рачунало се и на оно људ-
ство (тамо је било око сто људи) које нијесмо 
успјели извјестити због оне офанзиве. Касније смо 
те људе довели у Ибарски партизански одред пре-
ко старог Колашина, преко Мокре. То је било 
крајем маја 1944. Тада ми је издата лажна леги-
тимација (која се сада налази у Историјском ар-
хиву у Приштини) на лажно име Хађа Неџип. 
С том легитимацијом ми смо се пребацили. 

Оружје је често шверцовано са Косова и Мето-
хије на слободну територију. Нама је било савје-
товано да не идемо са оружјем. Међутим, ми то 
нијесмо прихватили, и пошли смо с оружјем. Ре-
чено нам је да је тих дана, отишао у Р о ж а ј е један 
поручник албанске милиције, који није био Ал-
банац, него Муслиман из Пљеваља, да је то вео-
ма опасан, да воли да малтретира људе и да зато 
настојимо да се с њим не сретнемо, ако већ иде-
мо с оружјем. Једном водичу из Пећи добро су 
платили да нас преведе до слободне територије. 
Он је раније шверцовао дуван и врло често је 
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ишао на Полицу. Међутим, ни он се није усудио 
да нас доведе до Полице, него нас је довео до 
речице Врбнице на Трапезима и рекао нам: ево, 
овдје, ту је караула, а партизани су вам горе на 
врх брда. Он се није усудио да иде са нама путем, 
него нас је сачекао у једној продавници и рекао 
да идемо, а он ће за нама, па ћемо се горе, на 
врху Жљеба поново срести и договорити. 

У легитимацији коју сам носио (лажној) било 
је наведено да сам из Бродарева, гдје су ж и в -
јели моји родитељи. Ми смо се договорили да 
идемо дан иза пазарног дана. Међутим, тог па-
зарног дана, на нашу несрећу, настала је велика 
мећава и невријеме, па се људи нијесу могли ни 
вратити с товарима, него су успут између Савине 
воде и Кулине остављали товаре, и само су спа-
савали себе и коње. Тог другог дана упали смо 
у колону сељака који су поново пошли с коњи-
ма да узму своје жито и продуже. Почело је ис-
питивање, ко си, одакле си, шта си итд. 

Некако их убиједимо и дођемо на Савину воду. 
Ту смо стали и нешто јели. Оставио сам свој ма-
шингевер, а узео пушку, тако да смо обојица има-
ли пушке. Носили смо и храну, ако бисмо морали 
дуже остати у планини. Одједном наиђе један 
официр са неколико жандарма на Савину воду. 
Погледам, а оно мој школски друг из пљеваљске 
гимназије. И то баш та ј поручник, за кога су ми 
рекли да припазимо да се с њим не сретнемо! 
Ја окренем леђа чим сам га видео. Он се окре-
ну и вели — одакле си ти? Ја из Бродарева, 
рекох. Имао сам доламу и бркове, а и друго оди-
јело, па ме није препознао. Како се зовеш? Не-
џип Хађа. Да ли си долазио у Пљевља? Јесам, ве-

лим, продавао сам трешње, крушке и друге ства-
ри. А шта радиш овдје? Рекох, избјеглица сам, 
испричам му причу о муслиманској чети која се 
сукобила с партизанима и онда смо продужили. 

Дошли смо до Врбнице, пребацили се и стигли 
у Андријевицу. Павле Јовићевић је рекао да људи 
треба да се извуку и да ћемо формирати та ј ба-
таљон. Али требало је прилично времена да се ти 
људи извуку. Ја сам у то вријеме посећивао пар-
тијски курс у Андријевици. Касније смо прику-
пили људство, не сјећам се тачног броја, али било 
нас је отприлике око 150 људи у том батаљону. 
(Тачан списак ових људи постоји у Историјском 
архиву у Приштини, а и писмо кад је формирана 
група која одлази за Ибарску долину). Ја сам био 
у Другом корпусу, да бих добио оружје, радио-
-станицу итд. Људство је подијељено у двије чете 
и то у прву чету они који одлазе за Ибарску 
долину, а у другу чету остатак људства, отпри-
лике пола и пола. Та ј други дио требало је да 
иде за Малесију (и та ј састав људства се налази 
у архиву). 

Командант батаљона је био Томо Шарић, ја 
сам био комесар, а заменик комесара је био Миша 
Мићковић. Имали смо двије чете, у једној је био 
командир Радомир Јокић, а другог командира не 
могу да се сјетим. Душко Томовић је по одлуци 
Покрајинског комитета био придодат овој групи 
као војни савјетник у штабу групе која иде у 
Ибарску долину. Ту су раније дошли људи који 
су раније били у Другој Далматинској, Другој про-
летерској, и у Петој црногорској. Они су већ били 
стигли када смо стигли ми, нас четворица: Томо 
и Душко, а послије Радоје и ја. 

Та ј батаљон је формиран кра јем маја 1944. го-
дине. Пошто смо добијали енглеско оружје, ми 
смо онда изводили обуку, в ј ежбали људство у 
околини Андријевице. Стално смо имали стро-
јеву обуку, гађање, а пошто сам прије рата био 
резервни официр, и одржавао сам курсеве по 
свим прописима. 

У међувремену почела је њемачко-четничка 
офанзива и ми смо се повлачили са осталим једи-
ницама, из Андријевице преко Трешњевика у Ко-
лашин. У Колашину смо обезбјеђивали једно вре-
ме непосредну околину. Наш батаљон је држао 
пут Јеловица — Мушовића Ријека . Краће врије-
ме смо били у Морачи, па смо се вратили у Ко-
лашин, а затим, у Андријевицу. Наставили смо 
тамо обуку. Касније смо отишли према Зелетину, 
тамо смо одбацили непријатеља који је покушао 
да га заузме, послије је дошао један батаљон Дру-
ге пролетерске и ми смо извучени са тог поло-
ж а ј а и враћени у Андријевицу. О свему томе по-
стоје аутентични подаци. Поред ове обуке, ми смо 
имали врло интензиван и културно-забавни ж и -
вот. У Андријевици је била запажена та наша 
културна група коју је водио Душко Томовић, 
имали смо и драмску секцију, чак смо давали 
приредбе у Колашину за чланове скупштиие Црне 
Горе, за Други корпус, за народ. 

Има тачан датум кад смо отишли одатле, кра -
јем јуна, али тачног датума данас се не бих мо-
гао сјетити. 

Пошто је батаљон био формиран, наш циљ је 
био да та ј батаљон ојачамо и то не само људима 
који су били по јединицама Другог корпуса, него 
и онима који су већ били спремни да крену, јер 
им је јављено да буду спремни. И негдје почет-
ком августа 1944. године кад смо дошли на Ро-



гозну, одатле су Радован Баровић, Бојанић, Ми-
лутин Мићуновић и још један путовођа ту групу 
извукли преко Рогозне и довели у Ибарски одред. 
Ми смо пошли и стигли смо у Шекулар, из Шеку-
лара су нас вратили, рекавши нам да почиње 
офанзива. 

Ја сам био кооптиран у Мјесни комитет 1941. 
године у Косовској Митровици. Владо Вујовић је 
био члан комитета, али је отишао у партизане. 
Тражио сам да идем и ја, али ме нијесу пустили. 
Рекли су — ти нијеси компромитован и остаћеш 
ту! Послије је дошла офанзива, прекинула се ве-
за и ја сам остао у Косовској Митровици све до 
4. или 5. априла 1942. године. Тада је запријетила 
опасност да будем ухапшен, јер смо имали једног 
тумача у Косовској Митровици који је радио у 
Командатури и који нас је извјестио да се при-
према хапшење чланова Мјесног комитета. Сје-
ћам се да је Али Шукри ја био секретар Мјесног 
комитета, били су и Рафет Куртеши, Омер Чер-
кез, ја и Азис Сулејмани. Договорили смо се да 
се сви разиђемо, а да нови Мјесни комитет ступи 
касније у дејство. Алија је отишао да о томе из-
вјести Обласни комитет. Отишао је у Пећ, нашао 
се са Рамизом или са Бором Вукмировићем и пре-
нио нам је то као директиву. Ја сам тражио да 
идем у Топлицу. Черкез је рекао да има мјеста 
и да ће склонити у Дреницу да отуда одржава 
везу и са Косовском Митровицом. Куртеши је та-
кође рекао гдје може да се смести, а Азиз Су-
лејмани је рекао да има могућности да остане 

у околини Тутина. 

Тако смо покушавали да направимо неки круг 
око Косовске Митровице, да се ипак са свих стра-
на одржава веза. Међутим, кад се Алија вратио, 
казао је да је Обласни комитет сагласан са нашим 
ставом, али да ја не могу да идем у Топлицу, него 
да идем у Ибарску долину, гдје има много избег-
лица са Косова и добар дио партизана из бившег 
копаоничког и краљевачког одреда који су остали 
тамо на терену. Требало је да радим на окуп-
љању тих људи да се извуку испод четничког 
утицаја и да стварамо услове за формирање пар-
тизанског одреда у том крају . 

Партијска организација у Новом Пазару била 
је разбијена због издаје Хаки је Зејнуловића. Ј е -
дан друг је долазио неколико пута у Косовску 
Митровицу и молио да им помогнемо око понов-
ног формирања партијске организације. Послали су 
ме тамо. Нашао сам се са Гојком Гошовићем, који 
је жив јео у Рашкој , легално као шумарски ин-
жењер, и служио је као веза између Мјесног ко-
митета у Косовској Митровици и Окружног коми-
тета у Краљеву. Закључили смо да је најбоље д? 
се пребацим код капетана Цвијетића у Студенич-
ку четничку бригаду, гдје је било доста парти-
зана из бившег краљевачког и копаоничког од-
реда. По повратку у Митровицу извјестио сам 
Мјесни комитет о томе и они су се сложили. Онда, 
5. априла, дошао сам у Студеничку четничку бри-
гаду. Била ми је саопштена директива из Пећи 
да никакве акције не предузимам на своју руку, 
без сагласности Обласног комитета. У четнике сам 
дошао као резервни артиљеријски потпоручник. 
Врло је карактеристично да је Цветић код којег 
сам дошао, изразио извесно неповјерење, и одмах 
ме је питао шта сам радио. Рекао сам да сам био 
инжењер у Трепчи. Он ме је питао — да нијеси 
комуниста, кад напушташ то мјесто и долазиш 

овдје? Ја сам донекле разбио то неповерење. Ме-
ђутим, и даље нисам имао никакву функцију. 

Тражио сам да одлазим у села и да се са-
стајем са сељацима, да видим расположење, при-
лике и људе. Вођа патроле је био обичан човјек, 
сељак из околине, а ја сам био обичан патролџи-
ја. Остао сам ту до 3. на 4. октобар 1943. године. 
Стално сам имао везу са позадинском партијском 
организацијом и био члан позадинског војног ру-
ководства. 

Извршили смо у договору разоружање четника. 
Било је 45 повезаних људи и симпатизера који су 
припремали разоружање у Дечанској-четничкој 
бригади. Командант четничког корпуса је био оти-
шао у Санџак да преузме команду Јаворског и 
Златарског корпуса за борбу против партизана. 
(Ја сам прије тога изазвао сукобе са жандармима 
на том терену). Тако смо ми извршили разоружа-
ње четника и формирали партизански одред. Ја 
сам постао командант, имали смо и замјеника ко-
манданта, Душко Томовић је био комесар, а Ратко 
Дражевић замјеник комесара. 

Ми смо током цијелог љета припремали то ра-
зоружање. Била су ту три четничка корпуса на 
растојању од 40 до 50 километара: на Голији Ј а -
ворско-четнички корпус, на Ж е љ и н у Расинско-
-четнички корпус и на јужном Копаонику Други 
Косовско-четнички корпус. Четници су почели да 
довлаче појачања и ми смо били нападнути по 
некој магли у селу Убњишту. Тамо сам био рањен. 
Послије тога смо донијели одлуку да се проби-
јамо даље према Метохији, а један део људства 
да вратимо на терен ко је могао остати. Ми смо 
кренули према Црној Гори, а њих тридесетак је 
враћено на терен, да сачекају прољеће и да др-
же покривен терен, да не би остао празан преко 
зиме. На прољеће, када смо поново дошли, сви 
ти људи су нам поново пришли. 

Воја Лековић, усљед припрема за пробој у Ср-
бију, није могао да издваја неку већу групу љу-
ди која би представљала Ужички одред, зато 
смо касније отишли сами и носили смо назив 
Ибарско-моравички партизански одред. Међутим, 
чим је Пеко прешао у Србију, он је својом на-
редбом, која постоји у архиви, извршио префор-
мацију одреда. Ја сам тада постао командант, а 
Томо Ж а р и ћ је остао командант Првог батаљона, 
узео је људе с тог терена и отишао у штаб од-
реда. Света Трифуновић је поново био замјеник 
команданта, Ратко Дражевић партијски руково-
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дилац, Предраг Ђурић из Друге пролетерске од-
ређен је за комесара одреда и ми емо од тада били 
Ибарски одред. Ми смо из Андријевице пошли са 
58 људи, а за кратко вријеме одред је нарастао и 
пред ослобођење Рашке, која је ослобођена 26. на 
27. новембар 1944. године, имали смо око 1.400 
људи у одреду. 

У том саставу је била и једна чета Руса, од 
око 200 људи које су пред само ослобођење Рашке, 
из главног штаба Србије, послали да нам се при-
поје. Један део људства је остао као посадне је-
динице, а око хиљаду људи смо довели по заузећу 
Пазара и Рашке. Са Косова их је било доста, не 
бих могао сад рећи њихов тачан број. Ми смо 20. 
октобра издвојили 80 људи с намјером да се фор-
мира Косовски одред, који је стављен на распо-
лагање Милији Ковачевићу и Али Шукрији. Са 
њима је отишао и Томо Ж а р и ћ и још десетак 
људи са Косова. Међутим, доста Косовара је оста-
ло, људи који су пошли из Андријевице углав-
ном су били Косовари, њих 58. К а д је одред на-
растао на преко хиљаду људи, они су били углав-
ном команданти батаљона, комесари, командири 
чета, комесари чета итд. 

Веза са партизанима из Албаније одржавана је 
углавном преко Малесије, али није било војних 
јединица из Албаније које су нам долазиле, изу-
зев Гусињана који су били на вези. И Павле Јо-
вићевић је често одлазио тамо. Томо Ж а р и ћ је 
прије формирања самосталног Косовског батаљо-
на био комесар Комског одреда, и одржавао је не-
ку везу преко границе. 

Павле Јовићевић ми је писао да формирамо 
Окружни комитет за Ибарску долину и да изву-
чемо доктора Бијелића из Вучитрна. 

У почетку смо имали тешке борбе и нијесмо 
одмах успјели да формирамо Комитет. А у међу-
времену је стигао Алија из Јабланице са истом 
директивом, и он је онда преузео формирање Ок-
ружног комитета. Нешто касније он је и фор-
миран. Сјећам се имена чланова: Иво Лазовић, 
Марија Драгишић-Була, Миша Вуковић, Радоје 
Бојанић, Миша Мићковић, Јагода Бобичић-Наза, 
Шабо Густић и Васо Богдановић. 

МИЛАДИН РАДУЛОВИЋ-КРЦУН 

ЛЕТЦИ У ПЛАВУ 

Борац батаљона „Ба јрам Цури" био сам од 1942. 
године. Једно вече смо добили задатак да уђемо 
у Плав. Били смо у кући Мула Хуље. Исте ве-
чери смо растурали летке по граду и вратили се 
код Мула. Сутрадан смо чули неку пуцњаву, ис-
кочили смо кроз прозор, па отишли на једно брдо, 
где су били неки наши другови из батаљона. То-
га дана у Плаву је била рација, јер је непријатељ 
добио појачање из Пећи. Ми смо се повлачили. 

На једном брду, добили смо вест да су Ха јра и 
Хиснија погинули. 

Ј у с у ф Реџепагић и Бећо Б а ш и ћ доставили су 
нам доста пропагандног материјала. Материјал је 
био о Октобарској револуцији, а добили смо и 
једну брошуру друга Тита. То је у ствари био ре-
ферат друга Тита, који је он поднео на Другом 
заседању АВНОЈ-а, што нам је много помогло у 
агитацији и пропаганди. 

МЕТУШ ГРЕЗДА и 
ХАЗМИ БОРАЧИ 

САРАДЊА С ЦРНОГОРСКИМ ПАРТИЗАНИМА 

Као припадник батаљона „Ба јрам Цури" сусрео 
сам се на месту званом ЈБумгаши на територији 
Албаније заједно са осталим друговима са Хајром 
Шахмановићем, Бећом Башићем и Јусуфом Реџе-
пагићем, јула месеца 1943. године. Послије тога 
смо готово стално били у контакту. Они су нас 
том приликом упознали са развојем покрета у Цр-
ној Гори. Септембра, прелазили смо на територију 
Гусиња и околних места. 

Године 1943. као припадници тог батаљона аги-
товали смо за братство и јединство с циљем да се 
у покрет мобилишу и друге народности, односно 
Албанци. Сјећам се да су нас напали окупаторски 
плаћеници, такозвани Вулнетари, хтели су да оп-
коле батаљон и да нас униште. Међутим, иако смо 
били опкољени, борба је била жестока и ми смо 
успели да се извучемо из обруча. Тада је био 
ухваћен Хајро Шахмановић и још један друг. 
Њ и х је окупатор стријељао у Плаву. То је био 
новембар 1943. године, иначе од септембра до дру-
ге половине новембра ми смо боравили на тој те-
риторији. 

Била нае је добро примила велика већина се-
љака и грађана, а само наше присуство на том 
терену имало је великог утицаја на развој по-

крета у том делу Црне Горе. Командант батаљона 
„Бајрам Цури" био је Шабани Хаџија, а комесар 
Ћамил Бровина. Батаљон је имао у свом саставу 
три чете, а послије му је придодата и такозвана 
Плавска чета, која је била састављена од студе-
ната, сељака и радника. Та чета имала је око 30 
бораца. На јвише смо се кретали у околини Пла-
ва, а повремено смо улазили и у Плав и Гусиње. 

Број непријатеља-вулентара се перманентно 
смањивао. Мојој чети је био комесар Хисни Зајми, 
Командир чете био сам ја. Уочи погибије Хисни-
ја и Ха јра Шахмановића добили су пропагандни 
материјал који су растурали по Плаву и Гусињу. 
Ха јра је био познат у тим крајевима као рево-
луционар и комуниста, иначе је био апсолвент 
права, а Хиснија је био учитељ, иначе познат ко-
муниста на Косову. Окупатор је организовао х а ј -
ку, а највероватније су ушли у неку кућу, која 
није била наклоњена партизанима. Ухватили су 
их на спавању, везали, и говорећи им да су они 
издајници, запретили су им стрељањем. Међутим, 
ови су се храбро држали, и до смрти никог нису 
одали. 

Послије тога смо се повукли. Окупатор је у то 
вријеме био веома јак, било је на хиљаде вулне-
тара, па смо отишли на територију Албаније. Јед-
на група наших другова пребацила је Радована 



Лалића, партизана, који се повлачио преко Кос-
мета и дошао на територију Албаније. Послије, 
преко Албаније, пребацили смо га с војском у 
Црну Гору. Пребацили смо и Андрију Перуничића, 
становника Ужица, који је заробљен 1941. годи-
не, па побегавши из Грчке, преко Албаније и Ко-
сова, дошао у једну базу у Ђаковици. Из те базе 
је испраћен до нашег батаљона. Он нам је 7. но-
вембра 1943. године одржао говор о Октобарској 

револуцији. Пратили смо га до Црне Горе. Наши 
другови по задатку прешли су у Плав, а послије 
у Андријевицу, где су се састали са Спасојем Ђа-
ковићем. 

Кад су се вратили, причали су нам да је Спа-
еоје жив, а био је познат у Ђаковици као секретар 
Среског комитета, да одржава митинге у Андри-
јевице, итд. 

МЕТУШ ГРЕЗДА 

МЕЂУ АЛБАНСКИМ ПАРТИЗАНИМА 

Родом сам из села Бабајбокса код Ђаковице, ина-
че сам сада пензионер и живим у Приштини. У 
доба револуције био сам борац Скадарског парти-
занског одреда батаљона „Прљат Реџепи". 

После капитулације Италије ситуација на те-
рену, околине Скадра била је врло повољна тако 
да смо ми једну огромну територију претворили у 
слободну зону. Но, у својим редовима смо имали 
и доста Италијана и Скадарски одред је бројао 
тада око 500 бораца. Том приликом формирана су 
два батаљона. Један од батаљона, управо Први 
батаљон, се звао „Прљат Реџепи", у том батаљону 
сам био и ја. 

Командант батаљона је био Садик Бактеши, ко-
месар батаљона Хајдер Души, заменик командан-
та батаљона је био Реџеп Хака ј . Садик Бактеши 
и Реџеп Х а к а ј су родом из Гусиња, тј. из села 
Вусања. Реџеп из Вусања а Х а к а ј из села Х а -
ка ја . Батаљон „Прљат Реџепи" другом половином 
октобра месеца 1943. године добио је задатак да се 
пребаци из околине Скадра у Гусиње. Одмах по-
слије капитулације Италије реакција је била у 
потпуности ошамућена. Због такве повољне ситу-
ације за народноослободилачки покрет, батаљон 
„Прљат Реџепи" је имао задатак да запоседне ту 
територију, да створи мостобран између партизан-
ског покрета Црне Горе и северне Албаније. Ми 
смо у то време имали у Малесији слободну тери-
торију, где су биле партизанске јединице, као што 
су Батаљон „Ба јрам Цури" и друге јединице. 

Стигли смо у село Вусање. Од стране народа 
били смо врло резервисано примљени, иако је Са-
дик, командант батаљона био родом из тог места. 
У том селу батаљон се задржао једно непун ме-
сец дана. У међувремену Садик је одабрао једно 
12 партизана, међу којима сам био и ја, онда ње-
гов брат Абдул и трећи брат Аслан Бектеши — 
(Аслан се и данас налази у селу Вусањ, као пен-

зионер). Ми смо кренули покрај Гусиње, па пре-
ш л и реку Грмчар, прешли преко Виситора и сти-
гли на другу страну, у прво село које се звало 
село Кути. Из села Кути послије долином реке 
ишли смо даље до Андријевице. 

У Андријевици ми смо се задржали око 10 да-
на. То је било почетком новембра месеца 1943. го-
дине. Андријевица је тада била ослобођена тери-
торија, на том терену је била и Четврта црногор-
ска пролетерска бригада. Док смо се задржавали 
у Андријевици, Садик са његова два брата оти-
шао је за Беране. После два дана се вратио на-
траг, али је собом водио и три човека, за које 
сам ја знао у току путовања да је то једна де-
легација која треба да иде за Бугарску, међу ко-
јима су били два Бугарина а један је био Рус, 
кога смо звали Јанко. Т а ј Рус је био и мало бо-
лешљив, имао је чир у стомаку, па смо му морали 
носити специјалну храну, пите и тако нешто. 

Кад смо примили ту мисију, нама је наређено 
да ми сви можемо да изгинемо до последњег, али 
њима се не сме ништа догодити. По повратку из 
Андријевице, нас је пратила једна чета Четврте 
пролетерске бригаде до превоја Виситора. Ишли 
смо ноћу, па смо преданили, у први мрак чета се 
вратила натраг, а ми смо се спустили доле, па 
опет истим путем истом стазом покрај Гусиња и 
Вусаја. Кад смо дошли у Вусај, сазнали смо да 
је у међувремену извршен напад на батаљон „Бај-
рам Цури", који је тада био лоциран у селу Хоти. 
Том приликом је било и неких губитака, погинуо 
Хајро Шахмановић, онда Хисни Зајми, и тај ба-
таљон је био принуђен да се повуче у село Ћерем, 
где смо се и ми повукли. Ту смо се срели са ба-
таљоном „Ба јрам Цури" и заједно смо кренули 
даље у Валбону, Драгобије и у Малесију. А када 
смо дошли у Ђаковачку Малесију, војну мисију 
је преузео курир који је дошао из Прве косов-
ско-македонске бригаде, а заједно с њима је оти-
шао и Мићо Гилић. Даље, ја сам остао у Мале-
сији. Као борац батаљона „Прљат Реџепи", Ска-
дарског албанског батаљона, био сам и члан Пар-
тије, нама је комунистима посебно објашњено при-
ликом поласка са територије Скадра за подручје 
Плава и Гусиња, да је наша мисија била да не 
само створимо мостобран између партизана из Цр-
не Горе и Малесије, него, с друге стране, да ство-
римо услове за реализацију братства и јединства 
међу народима, на том подручју, где је живео 
црногорски, а исто тако и албански и муслиман-
ски живаљ. . 

Нисмо успели да извршимо ту мисију, како смо 
добили задатак, захваљујући томе што нас је ре-
акција из Плава и Гусиња, предухитрила, одмах 
се повезала с реакцијом из Пећи, Косовском, и 
у заједници са Немцима, осујетила наш план и 
наше даље задржавање на тој територији. О том 
народноослободилачком покрету Андријевице и Ал-
баније има мештана, ко ји зна ју детаљније. Један 
од тих је Аслан Бектеши, кога сам поменуо и 
који је сада ж и в у селу Вусању, затим један вој-
ни пензионер, резервни мајор, Шабан Абметај, који 
живи у Сарајеву. 

Било би врло корисно забележити утиске нас, 
албанских партизана, како смо примљени код цр-
ногорског народа у ратним условима, да не гово-
рим о партизанима, јер наша идеологија је била 
јединствена, јер је народноослободилачки покрет 
био јединствен, како у Албанији тако и у Југо-
славији. Ми смо били веома лепо и топло до-
чекани од тога народа црногорског, што је за нас 
била велика радост. Кад смо сишли са Виситора 
у селу Кути, малом, попаљеном, срушеном, до те-
меља, у првој кући, у ствари, колиби од дасака 
затекнемо човека који у казану пече ракију. Кад 
нас је видео, одмах је изашао пред нас, са по-
себним одушевљењем нас је позвао, задржао, по-



нудио нас да једемо куваног кромпира, сира и бо-
гами, ракије коју је пекао. Тако да нас је нахра-
нио, дочекао и испратио и повезао нас с једним 
теренцом партизаном, који је био из тог села. Са 
њим смо даље отишли у Андријевицу. 

Наш боравак од 10 дана у Андријевици остао 
ми је урезан у сећању и тога ћу се сећати ваљда 
до кра ј а живота. У ратним условима ја први пут 
у току рата доживљавам да живим у једном сло-
бодном граду. Ми албански партизани, који смо 
били ту, нас 12, имали смо беле капе, а на њи-
ма албанску заставу с црвеном петокраком. Тако 
је свако у Андријевици већ је знао да смо ми 

албански партизани. И кад би изашли на улицу 
или свратили у неку кафану, да нешто попије-
мо, никада нам нису дозволили да нешто платимо, 
почевши од на јмлађих па до стараца. Храну смо 
за тих 10 дана примали специјалну. Ми смо има-
ли бели пшенични хлеб, сваки дан печено месо, 
тако да смо се опоравили. И када смо кренули на-
траг, дали су нам по два бела хлеба и сваки пар-
тизан је имао у ранцу и пола печене овце. Тако 
је црногорски народ дочекао борце једне друге 
земље, која се бори за исти циљ као што се боре 
и борци у Југославији. 

АЛИ ЈАХЈА 

ОКО ПЛАВА И ГУСИЊА 

Као припадник батаљона „Ба јрам Цури" јула 
1942. сусрео сам се на месту званом Љумгаши на 
територији Албаније с Хајром Шахмановићем, Б е -
ћом и Јусуфом Башићем. Послије тога смо скоро 
стално били у контакту. Они су нас том приликом 
упознали с развојем покрета у Црној Гори. Сеп-
тембра смо прелазили на територију Гусиња и 
околних мјеста. 

Године 1943. као припадници тог батаљона во-
дили смо агитацију и пропаганду у циљу разви-
јања братства и јединства да би се у покрет мо-
билисале и друге народности, односно Албанци. 
Тада су нас напали окупаторски плаћеници тако-
звани Вулнетари, хтели су да опколе батаљон и 
да нас униште. Међутим, иако смо били опкоље-
ни, борба је била оштра и ми смо успјели да се 
извучемо из обруча. Том приликом били су ухва-
ћени Хајро Шахмановић и још један друг, ко ји 
је окупатор стрељао у Плаву. То је већ био но-
вембар 1943. 

Од септембра месеца до друге половине новем-
бра месеца ми смо боравили на тој територији, око 
Плава и Гусиња. 

Веома добро примила нас је велика већина се-
љака и грађана, а и само наше присуство на том 
терену имало је великог утицаја на развој покре-
та у том делу Црне Горе, тако да су многи до-
бровољци у окупаторској војсци, напустили непри-
јатеља и прешли на нашу страну. Командант ба-
таљона „Бајрам Цури" је био Ћамил Бровина, 
управо Шабани Хаџија, а комесар Ћамил Бровина. 
Батаљон је имао у свом саставу три чете, а по-
слије му је придодата и такозвана плавска чета, 
која је била састављена од студената, сељака и 

радника. Она је имала око 30 бораца. Највише смо 
се кретали у околини Плава и Гусиња, а повре-
мено улазили и у те вароши. 

Уочи погибије, Иснија и Ха јра Шахмановић 
добили су пропагандни материјал да га растуре по 
Плаву и Гусињу. Х а ј р а је био познат у тим кра-
јевима као стари револуционар и комуниста (ина-
че је био апсолвент права), а Иснија (учитељ) та-
кође познат комуниста на Косову. Окупатор је ор-
ганизовао х а ј к у и они су највероватније ушли у 
неку кућу, која није била склона партизанима, па 
су издани, ухваћени на спавању, везани и затво-
рени. Пред непријатељем су се храбро држали, 
никог нису одали и стрељани су. Ми смо то по-
слије чули. 

И на нас су тада извршили напад и ми смо се 
повукли, јер је окупатор у то вријеме био веома 
јак. Било је на хиљаде тих вулнетара. Повукли 
смо се на територију Албаније. Једном приликом 
група наших другова пребацила је Радована Ла-
лића, који се повлачио преко Космета и дошао 
је на територију Албаније, натраг у Црну Гору. 
Исто тако смо пребацили и Андрију Перуничића, 
иначе становника Ужица, ко ји је заробљен 1941. 
године, па побегао из Грчке, прешао преко Алба-
није и Косова, те дошао у једну базу у Ђако-
вици. Од те базе био је испраћен до нашег бата-
љона. Сјећам се да је 7. новембра 1943. године он 
нама одржао говор о Октобарској револуцији. И 
њега смо пратили до Црне Горе. Поред тога гру-
па наших другова са Зећија Резом и Мићом Ги-
лићем по задатку је прешла у Плав, а послије у 
Андријевицу, где се састала са Спасојем Ђакови-
ћем, секретаром Среског комитета Партије. 

М.ЕТУШ ГРЕЗДА 

ПОГИБИЈА ХАЈРА ШАХМАНОВИЋА И 
ХИСНИ ЗАЈМА И ФОРМИРАЊЕ БАТАЉОНА 
„БАЈРАМ ЦУРИ" 

После уласка батаљона „Бајрам Цури" у Ђако-
вицу и изласка из Ђаковице, развијена је жива 
агитација око Ђаковице, нарочито у Вокшу. После 
извесног времена добили смо наређење да крене-
мо за Плав и Гусиње. Ишли смо преко Проклетија 
и стигли у једно село, добро су нас дочекали, 
изнели су нам кувани кромпир, сир, хлеб итд. То 
ми је био први пут да сам крочио на та ј терен. 
Ту смо се састали са Хајром Шахмановићем и оста-
лим друговима и са њима кренули по селима Пла-
ва и Гусиња. Било је доста села која су нас јако 

добро примала. Ми смо тада агитовали по тим се-
лима. Пошто смо били партизани са Косова, а 
они су се бојали четника. У тој агитацији су нам 
много помогли остали другови Бећо Башић, Јусуф 
Реџепагић и други комунисти тог терена. У тој 
агитацији говорили смо о нашој борби, о братству 
и јединству, да народ не треба да се боји пар-
тизана, па били они Црногорци, Срби, или Маке-
донци, да су његови непријатељи једино четници, 
усташе и вулнетари, а партизани су ти који се 
боре за слободу, да сви требамо да се боримо про-
тив заједничког непријатеља. Људи су почели дз 
нам верују, почели су да нам се придружују. 

Послије извесног времена сматрали смо за по-
требно да се ујединимо с партизанима Плава и Гу-
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сиња и дошли смо до закључка да од одреда Б а ј -
рам Цури и чета Плава и Гусиња формирамо 
батаљон „Ба јрам Цури". Ми смо 7. новембра 1942. 
године, у једном месту близу Плава, на ледини 
формирали Батаљон „Бајрам Цури", који је био 
сатављен од чета са Косова и Плава. Комесар јед-
не чете био је Хисни Зајми, а комесар Плавске 
чете, колико се сећам, Хајро Шахмановић. 

Наш боравак у Плаву и његовој околини био је 
веома користан. Људи су сазнавали више о парти-
занској борби. Одржавали смо састанке, говорили 
о братству и јединству. На јвише смо били по се-
лима у којима су одржавали везу Бећо, Јусуф и 
други другови. Понекад смо улазили и у сам град 
Плав. Сећам се код Мула Хуље смо били, па код 
Јусуфовог оца и с њима смо разговарали. Ту су 
долазили и њихови суседи. Једном смо били у Гу-
сињу, па у Вусању где смо успоставили контакте 
с људима, а исто тако и у Мартиновићима. У по-
четку је било страха, па и неповерења према на-
ма, али касније су се људи све више уверавали 
да смо ми права војска, да ми нисмо дошли ту 
као непријатељи, већ као њихови пријатељи. 

Једног дана Хајро нас је замолио да одемо и 
разговарамо с његовим старијим братом, који је 
био ауторитативан, али му није била јасна линија 
НОП-а. То је био његов Идриз, адвокат. Ја, Хи-
сни Зајми, Ђеладин Хана и Хајро и отишли смо 
право у кућу код Идриза. Разговарали смо с њим. 
Поелије тога он је дао бесу да ће радити за НОП 
Било је то 9. новембра, два дана послије формира-
ња батаљона. Ми нисмо знали да је Партијска 
организација из Плава баш тога дана растурила 
летке по Плаву, што је изазвало велико огорчење 
код тадашње власти, односно реакције. Хајро нам 
је предложио да идемо чаршијом Плава. Ја сам 
му рекао да би то било опасно: само смо нас чет-
ворица ту. К а ж е он: „Не бој се Плава, осећај се 
као да си у Ђаковици". Тако сам некако пристао 
да пођемо. К а д смо ушли у једну кафану, људи 
су нас добро дочекали, неки су хтели и да нас 
почасте. Али, ускоро је к а ф а н а била опкољена, 
са свих страна. Кад су људи то видјели, сви су 
одједном кренули да изађу, па су заглавили на 
врата. То нам је помогло да се приберемо и од-
лучимо. Решили смо да побјегнемо кроз један про-
зорчић позади. Најпре је изишао Хајро, па Хус-
нија, Ђељадин и на кра ју сам ја изишао. Иза ка-
фане смо видели албанску војску, видели су и они 
нас, али нису реаговали. Тако смо преко неких 
башти стигли на гробље које је било на брегу. 

Ту је Ха јро предложио да застанемо и дочекамо 
потеру, али пошто то место није било згодно, кре-
нули смо даље. Требало нам је још мало, па да 
се дохватимо планине. Међутим, ту смо наишли 
на нову препреку, на једно село позади Плава, 
где су чули пуцњаву. Ја и Хајро смо, онако бје-
ж е ћ и размишљали, како ћемо. Хуснија је тада 
пуцао и убио једног финансисту. Кад смо ми сти-
гли у село, сељаци су нас питали: „Каква је ово 
пуцњава". Ха јро је одговорио: „То су фашисти, 
они пуцају". Онда су ови питали: „А шта сте ви, 
да ли сте комунисти?" И почели су да пуцају на 
нас. Нашли смо се између две ватре. Предложио 
сам да уђемо у један поток, који је био пресу-
шио, а кад смо стигли на половину тог потока, 
мени је позлило, почео сам да повраћам, јер сам 
био плућни болесник, а и дуго нисам спавао. 
Рекао сам да више не могу, да они наставе без 
мене. Они су хтели да ми помогну, опет сам им 
рекао да пожуре, јер ће послије бити касно. Нај-
зад, Хајро и Хуснија су кренули, а Ђељадин је 
остао са мном. Чим сам мало повратио, било ми је 
лакше. После пет минута, чула се нека галама 
одозго, али нисмо знали шта се дешава. Припре-
мили смо се за борбу ја и Ђељадин, јер смо знали 
да нас траже. Најпре смо повадили документа из 
џепова, и ставили их испод једног камена. Дошао 
је један човек, који је хтео да нам помогне, био 
је рођак Есада Мекулија. Рекао нам је да се не 
плашимо, јер је он наш пријатељ, дао нам је 
„бесу" да ће прије он погинути, него што ће пу-
стити да ми погинемо. Ми смо му веровали. 

Послије тога чула се пуцњава одозго, они су 
знали да су ту још двојица. Онда је овај што је 
био с нама почео да виче: „Ко то пуца?" Одго-
ворили су му; он их је познавао, рекао им да је 
он ту сам, да другог никога нема. Они су му 
рекли: „А ти си Рустеме, ево сад ћемо и ми доћи 
тамо". Рустем нам је онда казао да скинемо ка-
пе, па смо их ставили испод камена заједно с до-
кументима. Везали смо главу оним шамијама које 
смо носили, да не изгледамо као партизани. Рустем 
нам је саветовао да идемо у село, а он ће рећи 
да смо добровољци који су дошли да се боре про-
тив Црне Горе. Кад смо сишли у једну кућу, Ру-
стем је рекао да смо ми његови пријатељи и да 
не сме ништа да нам се деси. Међутим, неко је 
пријавио ту опколили су нас вулнетари Плава и 
Гусиња на челу са некаквим Рамазом, ту су били 
и жандармерија, полиција, финансисти. Најзад је 
код нас дошао та ј Рамаз командант вулнетара. Ми 
смо се од раније познавали. Рекао ми је да може 
да спасе само мене, а мог друге не може. Ја сам 
му рекао: или обојицу или ниједног. Одговорио 
је да то не може. Ја сам му рекао да иде. А 
он: „Ако, одем убиће те". Онда је предложио да 
нас обојица овако с оружјем пођемо у Плав, он 
ће гарантовати за нас. „Ако они на то пристају, 
добро, ако не пристану, имате пушке па пуцајте!" 
Ђељадин и ја смо одлучили да тако и урадимо. И 
кренули смо. Рамо и Рустем нису дали никоме 
да нас дира. Кад смо стигли до џамије, у њеном 
дворишту сам видео ону двојицу везане. Било 
ми је јасно шта ће бити са нама, али то нисам ре-
као Ђељадину. Кад смо стигли у центар код оне 
профектуре, стајала је маса људи, чекали су да 
виде шта ће бити са нама, Ми смо се наслонили 
на зид оне профектуре, пушке смо имали у ру-
кама. О нашој судбини је одлучивао командант 
војске. Он је наредио прстом да нас воде у дво-



риште џамије. На то су скочили Рамо, Рустен и 
још један, не знам како се звао, из Плава, ре-
кавши да су они гарантовали за нас, да ми нисмо 
партизани, него да смо дошли да купујемо оружје 
и случајно смо се срели с њима. Командант је 
поверовао и повукао наређење да нас стрељају. 
Саслушали су нас, ми смо тврдили да смо се слу-
чајно видели са овом двојицом, мало је интерве-
нисала и партијска организација и ми смо на кра-
ју били пуштени. За то време док су нас ови оп-
колили, али је и наш батаљон предузео мере да 
нам помогне. Батаљон је кренуо према Плаву, 
али је ту наишао на жесток отпор јер је сваки 
мушкарац у Плаву имао пушку, неки и митраљез, 
Почела је борба и батаљон је морао да се повуче. 

Касније смо видели да они заиста це би могли 
ништа да нам помогну, јер је то била најмање 
три четири пута већа сила него што је батаљон, 
па и више од тога. Они су се тада повукли право 
у Малесију. Кад смо ми касније пуштени, Рустем 
нас је пратио до Малесије и тако смо се ми вра-
тили у батаљон. Док смо ми били на територији 
Плава, чули смо да је у Вусање стигао албански 
батаљон „Прљат Ређепи" и послије смо са њима 
одржавали везу преко курира, радовали смо се 
што су и они дошли. Међутим, с њима смо могли 
да се сретнемо, због овог случаја, тек касније. Са 
неким њиховим официрима и руководиоцима сам 
се сретао, али цео батаљон је то учинио доста ка -
сније у Малесији. 

Што се тиче партизанске чете из Плава, с је-
ћам се да их је било око 30, међу њима су били 
комунисти који су раније били студенти, а било је 
партизанских симпатизера који су схватили линију 
борбе, и дошли. 

У почетку је заменик комесара одреда био Мићо 
Гилић, звани „Селим". Он је одлично знао албан-
ски, био веома способан и уживао је велике сим-
патије како међу борцима тако и код народа тога 
краја . Касније је он прешао у штаб Другог кор-
пуса ради везе између Косова и Метохије и Црне 
Горе. Када се вратио, питали смо га како је тамо 
на слободној територији. Слушали смо га с вели-
ким интересовањем. Причао нам је да је био са 
Пеком Дапчевићем, командантом корпуса, са Мит-
ром Бакићем и другима. Ж и в е л и смо у нади да 
ће они доћи на наш терен и да ћемо за једнички 
уништити непријатеља, то нас је увек држало и 
давало нам снаге да истрајемо. 

Кад је отишао Мићо, заменик комесара је био 
Имер Пуља. Он је био секретар Месног комитета 
у Ђаковици, послије заменик комесара тог одре-
да, а касније и батаљона. Послије њега је био 
и Енвер Даћи. 

Још пре формирања батаљона ми смо с Плав-
ском четом, као одред, одлазили у за једничке ак-
ције. Касније смо ми кренули према Малесији, а 
они су остали тамо, тако да се више нисмо сре-
тали до 1944. године, кад смо отишли још једном 
у Плав и Гусиње, али сад не са батаљоном „ Б а ј -
рам Цури" него са батаљоном Косово. Онда смо 
се срели са Петом црногорском бригадом, сјећам 
се са њима је био Ђоко Пајковић, баш смо ја 
и Ђељадин разговарали са њиме. Ђоко је тада 
чини ми се био организациони секретар П.К. Тада 
је била формирана црногорска влада. Знам да су 
давали неку приредбу у Плаву, не у граду него у 
једном селу. Народ је партизанима вјеровао као 
правим ослободиоцима. 

ЋАМИЛ БРОВИНА 

ОПЕРАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕГ 
АНДРИЈЕВИЧКОГ СРЕЗА ОД 1941. ДО 
1945. ГОДИНЕ У КРАТКИМ ЦРТАМА 

Увод 

Народ овога кра ја је увијек гајио револуцио-
нарне традиције у погледу добијања и очувања сло-
боде. Географски положај није био наклоњен ла -
ком очувању ове традиције. На раскрсници изме-
ђу Црне Горе, Космета и Србије, овај к р а ј је уви-
јек био на удару свих завојевача са сјевера, исто-
ка или запада. Ненародни режими старе Југосла-
вије развијали су до врхунца верску мржњу из-
међу православних и Муслимана и националну 
између Срба и Црногораца и других нација. По-
следице овакве мржње биле су несагледиве. Све се 
то таложило у души овог искреног човјека — гор-
штака и 1941. године дошло до пуног изражаја . 

I 

Велики број војника и старешина из овога кра -
ја нашли су се 1941. године у редовима бивше ју -
гословенске војске. Међутим, умјесто борбе дожив-
јели су разочарење, јер су били свједоци издаје 
врховне команде ненародних режима бивше Југо-
славије. Један дио ових људи је погинуо у првим 
данима рата, а други је одведен у заробљеништво 
у Немачку или Италију, а на јвећи дио се вратио 
кућама. 

Као свједоци издаје бивших ненародних режи-
ма, најбољи синови народа су се одмах и без ре-
зерве одлучили да воде непрекидну борбу противу 
окупатора и његових слугу. То су у првом реду 
били чланови партије и СКОЈ-а , ко ји су одмах 
преузели организацију и припреме за Устанак. 
Формиране су јединице и одређени провјерени дру-
гови да обучавају људство у најосновнијим вој-
ничким знањима за руковање оружјем. Прве фор-
мације биле су водови и чете. По питању обуке 
брзо су постигнути солидни резултати. 

После окупације Југославије, андријевички срез 
је био подијељен на два дијела и то: Плав и Гу-
сиње са својом околином припали су Албанији, а 
остали дио комесарекој управи Италијана у Цр -
ној Гори. 

„Захваљујући интензивном раду Комунистичке 
Партије Југославије, чији је утицај у народу био 
изванредно велики и дубоко укорењеним слободар-
ским традицијама црногорског народа, осујећене 
су перфидне намјере Италијана да прокламаци-
јом о „ослобођењу" Црне Горе придобије црно-
горски народ за себе. Како су послије напада Не-
мачке на СССР уочиле појачану активност пар-
тијских организација, окупаторске власти су отпо-
челе да довлаче појачања у Црну Гору и да хапсе 
комунисте, а на Цетињу су успоставиле ратни војни 
суд. 12. јула 1941. године преко групе издајника 
окупатор је прогласио „суверену и независну" Црну 
Гору и тиме још више изазвао огорчење народа 
који је већ био припремљен да на позив Партије 
ступи у оружану борбу." 

Када је ЦК К П Ј дао проглас за подизањз 
Устанка, народ се масовно одазвао и устао да се 
обрачуна са окупатором. 

„13. јула, пред зору, у Црној Гори су отпочеле 
оружане акције. Тада су устаници Катунске На-
хије напали Чево, а црмнички герилски одреди 



Вирпазар. За неколико наредних дана уништене 
су или разоружане готово све карабињерско-жан-
дармеријске и финансијске станице широм Црне 
Горе. 

Тако су скоро једновремено ослобођена готово 
сва среска мјеста. 17. јула ослобођена је Андрије-
вица, а сјутрадан Грахово. Ноћу 18/19. јули по-
слије оштре борбе италијански гарнизон у Кола-
шину био је принуђен на капитулацију, а 20 јула 
ослобођени су градови: Жабљак , Бијело Поље, Бе -
ране и Даниловград . . . Берански гарнизон јачине 
једног батаљона, положио је оружје после тро-
дневне б о р б е . . . 

На тој ослобођеној територији почело је успо-
стављање органа народне власти — у Колашину 
20. јула, а у Беранама и Андријевици 21. јула. 

Постигнути успеси учврстили су морал устаника, 
изазивали ј ак прилив нових бораца и тиме на-
метнули потребу за стварање већих војних оружа-
них јединица . . . Послије ослобођења Колашина, Ан-
дријевице и Берана, тамошње снаге су реоргани-
зоване у чете и батаљоне и формирана је колашин-
ска бригада (четири батаљона)1) тако да се на под-
ручју Црне Горе налазило до 30 устаничких ба-
т а љ о н а . . . 

Све устаничке снаге образовале су фронтове и 
ступиле у одбрамбене борбе с италијанским снага-
ма које су већ око 20 јула отпочеле своју интер-
венцију довлачењем својих трупа из Албаније и 
сусједних области. . . Дивизија „Венеција" упућена 
је правцем Подгорица—Матешево. . . а дивизија 
„Пуље" правцем Пећ—Андријевица и Рожа ј—Бе-
ране. 

. . . Снажан притисак јаких неприј атељских сна-
га, репресалије и пропаганда пете колоне2) нега-
тивно су се одразиле на устанике, који су, бројно 
слабији и необучени напустили положаје, отворив-
ши комуникације за Даниловград и Лијеву Ри-
јеку. 

Дивизија „Венеција" ушла је у Колашин 6. ав-
густа, пошто је претходно у борбама код Лијеве 
Ријеке одбацила устаничке дјелове из колашин-
ског среза, а послије два дана заузела је Андрије-
вицу и успоставила везу са јединицама дивизије 
„Пуље" . . . 

У другој половини јула дивизија „Пуље" је от-
почела надирање према Андријевици и Беранама. 
Код села Велике 29. јула одбијени су њени дје-
лови који су надирали преко Чакора. Али, неко-
лико дана касније под јаким притиском италијан-
ских трупа и албанских квислиншких јединица ко-
је су им садејствовале, као и услед разорног рада 
прочетничких елемената, издато је наређење да 
устаници прекину са фронталном борбом и да се 
повуку према Комовима и Бјеласици. Тако су д је -
лови ове дивизије надирући преко Смиљевице, тек 
10. августа ушли у Беране, гдје су се повезали 
са дивизијом „Венеција". 

Италијани су да би брже сломили устанак пре-
дузимали и друге мјере — терористичка бомбар-
довања, репресалије, паљевине села, убијање и 

' ) т е с н а г е с у о д м а х у п у ћ е н е н а п о л о ж а ј е к о д Р о ж а ј а , 
Б и ј е л о г П о љ а , П л а в а и Г у с и њ а , п р е м а П о д г о р и ц и и н а 
Ч а к о р , а д и о с н а г а и п р е м а П л е в љ и м а . О д 21—30. ј у л а 
н а л и н и ј и Р о ж а ј — Ч а к о р — П л а в — Г у с и њ е в о ђ е н е с у о ш т р е 
б о р б е с и т а л и ј а н с к и м т р у п а м а и а л б а н с к и м к в и с л и н з и м а . 

' ) Т а д а с е п р в и п у т у т о к у у с т а н к а м а н и ф е с т у ј е р а -
з о р а н р а д п е т о к о л о н а ш а — п р е д с т а в н и к а г р а ђ а н с к и х п а р -
т и ј а и н е к и х о ф и ц и р а б и в ш е в о ј с к е , к о ј е ј е о п ш т е н а р о д -
н и у с т а н а к п о в у к а о у б о р б у у с и т у а ц и ј и к а д а н и с у м о г л и 
о с т а т и п о с т р а н и . И а к о с у н е к и о д њ и х б и л и д о б и л и у 
т о к у у с т а н к а и к о м а н д н е п о л о ж а ј е , у п р в и м к р и т и ч н и м 
с и т у а ц и ј а м а о н и с у п о ч е л и д а с а б о т и р а ј у , д а ш и р е а л а р -
м а н т н е в и ј е с т и и т . д . 

масовно одвођење народа у интернацију. Под па-
ролом борбе против комуниста, повезали су се с 
представницима разних буржоаских партија и при-
добили их за сарадњу. Тако се под окриљем оку-
патора ј ављају зачеци четничких оружаних сна-
га. Италијани поново успостављају своју власт у 
Црној Гори" (Из књиге „Ослободилачки рат народа 
Југоелавије 1941—1945 год."). 

Јули, август и септембар устанак преживљава 
озбиљну кризу, а затим долази у октобру и но-
вембру до организације и реорганизације одреда. 
Формиран је Комски Одред са батаљонима: андри-
јевичким, беранским, бјелопољским, липовски, ко-
лашинско-речински, доњоморачки и горњоморачки 
чији се рад сводио на разне диверзантске акције. 

Постојање одреда са оволиким бројем батаљона 
и врло жива политичка активност од стране КПЈ 
у масама, створени су повољни услови за даљу 
борбу противу окупатора и његових слугу. 

Командант Комског Одреда био је пуковник бив-
ше југословенске војске Веко Булатовић, а његов 
заменик Радуле Јеврић, а политички комесар Од-
реда Милутин Лакићевић. Командант андријевич-
ког батаљона био је Мирко Крџић, а политички 
комесар Бранко Делетић. Помоћник политичког ко-
месара Б а ј о Јојић. Батаљон је у свом саставу имао 
четири чете и то: андријевичку (командир Никола 
Ђукић, политички комесар Милић Кељановић) по-
лимску (командир у почетку Милорад Ћулафић, а 
затим Богић Влаховић, комесар Видо Шошкић) 
краљско-требачку (командир Милош Јелић, поли-
тички комесар Војо Бакић) и љеворечку (коман-
дир Шћепан Ђукић, политички комесар Мирко Ве-
шовић). Људство је жив јело по водовима на сво-
јим територијама. Тада се уводи војнички поздрав: 
стиснуте песнице на челу и црвена петокрака на 
капи. 

Мање јединице одреда вршиле су и даље раз-
не акције противу окупатора и његових слугу, 
међу којима и ликвидација изразитих шпијуна и 
сарадника окупатора као: Батрића Божовића, из 
Шекулара као командира милиције Ђока Рачића, 
Васа Лабана и Алексе Шошкића, из Полимља, 
Радуна Лекића из Ђулића, Радисава Шћекића, 
обавештајца у служби Ђока Рачића и Милића Оро-
вића из Лијеве Ријеке. 

Одлуком Штаба НОП-а за Црну Гору, Боку и 
Санџак, Одреди су дужни били да упуте у Сан-
џак један број најбољих бораца ради извођења не-
ке веће акције. 

Одлазак партизана у Санџак представљао је 
прави народни поход, јер је прилив бораца-добро-
вољаца био ван сваког предвиђања. Црногорски 
одред за операцију у Санџак бројао је 3690 бора-
ца, формираних у 9 б а т а љ о н а . . . Наређење Врхов-
ног Штаба да се Плевља не нападају, Штаб Одре-
да није извршио, сматрајући да је успех осигу-
ран и да би се одустајање од напада на Плевља 
рђаво одразило на јединице и н а р о д . . . Неуспех 
код Плеваља имао је тешких последица по даљи 
ток НО борбе у Црној Гори. Настала је криза 
устанка. Народ се деморалисао, а у партизанским 
јединицама је дошло до знатнијег осипања бораца. 
Овоме је погоДовала и тешка економска ситуација, 
јер је становништво већ гладовало. Руководство 
Устанка није могло да реши настале проблеме. 
Криза Устанка се све више продубљивала. Чет-
нички елементи су искористили ситуацију за јача-
ње свог утицаја и формирање јединица у циљу 
избијања грађанског рата и разбијања Устанка у 



Црној Гори. Дошло је до малаксавања борбене а к -
тивности партизанских одреда. Борбе су у току де-
цембра имале епизодни карактер и вођене су пре-
тежно у југозападном делу Црне Горе . . . 

Успон четничког покрета. У току децембра чет-
ници су прешли у отворену издају. На територији 
Комског и Зетског Одреда и у бјелопољском сре-
зу они су у споразуму с окупатором отпочели ору-
жане акције против партизанских јединица. У Ли-
јевој ријеци је реорганизован четнички батаљон 
положио заклетву да ће се борити против кому-
ниста. Исто тако су неки официри бивше југо-
словенске војске успели да у рејону Грахова кра -
јем децембра створе организацију „Народне во ј -
ске". Да би сузбили четничке акције, представни-
ци Главног Штаба за Црну Гору и Боку су у се-
лима око Лијеве Ријеке држали конференције, по-
кушава јући да се споразумеју с четницима. Ме-
ђутим, размимоилажења су била несавладива: на 
пример, четнички представници су у почетку тра-
ж и л и да се партизани протјерају и да се у рејо-
ну Лијеве Ри јеке забрани свака акција . . . 

Криза Устанка се није могла пребродити, па је 
почетком 1942 године дошло до још теже ситуаци-
је. Црногорски партизани су држали круте фрон-
тове нарочито према „ВасоЈевићима" (из књиге 
„Ослободилачки рат народа Југославије 1941—1945 
год."). 

Наредбом Драже Михаиловића од 15 октобра 
1941 године постављен је за команданта свих чет-
ничких Одреда југословенске војске у Црној Гори 
Ђорђе Лашић, генералштабни мајор, а Павле Ђу -
ришић је постављен за команданта лимских чет-
ничких Одреда за срезове: Андријевички, Беран-
ски, Бјелопољски, Плеваљски и Колашински. Ђу-
ришић је одмах поставио командни кадар I ан-
дријевичке четничке бригаде и то: за команданта 
ваздухопловног мајора бивше југословенске војске 
Андрију Весковића, а за команданте батаљона: 
требачког Крста Васовића, шекуларског Александра 
Дашића, андријевичког Мираша Савића, полимског 
Димитрија Влаховића, краљског Душана Арсовића 
и љеворечког Видака Зечевића. 

Окупатор у децембру изводи двије акције у селу 
Улотини и убија Душана Влаховића и Милића 
Шошкића, а рањава Срета Шошкића и Десу Љ. 
Шошкић. Кра јем децембра и почетком јануара 
1942 године љеворечка партизанска јединица на-
пала је једну италијанску колону са људством на 
12 камиона и нанела им губитке од 30 мртвих, 
уништивши им 8 камиона. 

Првих даца јануара 1942 године Италијани су 
напустили Колашин, Матешево и Лијеву Ријеку. 
Главни Штаб за Црну Гору и Боку наредио је Ком-
ском Одреду да очисти поменуту територију од пе-
токолонаша и да спријечи ширење васојевићких 
четника, али овај није озбиљно схватио конкретну 
ситуацију, што му се касније осветило. Он је упу-
тио једну чету у рејон Матешево—Краљске Баре, 
коју су четници 18 јануара напали у Краљским 
Барама и због небудности руководства чете убили 
59 и заробили 80 партизана. 

На тражење месног Комитета К П Ј Андријевица 
и интервенције О К К П Ј Колашин да Главни Штаб 
за Црну Гору и Боку пошаље помоћ за борбу про -
тиву четника у Васојевићима док се ови још ни-
јесуи добро организовали није добијен одговор.1) 

>) В и д и д о к у м е н т а б р . 441/11, 1—23 (1942) И с т о р . О д е љ е -
н>е ц к К П Ј з а Ц р н у Г о р у и б р . 1981/1У, 66—2 (1942) И с т о р . 
О д е љ е њ а Ц К К П Ј з а Ц р н у Г о р у . 

После крвопролића у Краљским Барама, Главни 
Штаб за Црну Гору и Боку послао је помоћ Ком^-
ском НОПО од делова батаљона „Марко Миљанов 
II", „Јоле Пилетић", „18 октобар" и др. 22 јануара 
на Матешеву се нашло пет партизанских бата-
љона, од којих је 23 јануара 1942 године форми-
ран комбиновани Одред „Радомир Митровић" (са 
847 бораца). Андријевички партизански батаљон на-
лазио се по водовима у базама изнад својих села. 

Четници нису губили у времену, већ су са свих 
страна прикупљали снаге да се супротставе овој 
партизанској групацији. 4 фебруара је из Речина 
дезертирао командант партизанског батаљона капе-
тан бивше југословенске војске Миљан Јанкетић, 
који је четницима дао све податке о стању код 
партизана на положајима од Речина до Комова. 

19 фебруара 1942 године Павле Ђуришић са око 
400 четника из околине Берана полази за Мате-
шево и 20 и 21 фебруара врши припреме за напад 
на партизане, а 22 почиње напад на читавој линији 
фронта. На јљућа борба је вођена на Планиници, 
коју су бранили: љеворечки партизански батаљон, 
батаљон „Марко Миљанов I I" и део братоножићко-
-брскутског батаљона. Борба је тра јала читав дан 
и на кра ју четници су заузели Планиницу, а самим 
тим и Матешево, па су се партизанске снаге мо-
рале повући према Лијевој Ријеци и Колашину. 
Андријевичка и Полимска партизанске чете су од 
20 фебруара биле у колибама на Штавној и 22. 
фебруара су напале четнике на Трешњевику, са 
задатком да их униште и протјерају са Трешње-
вика, а затим да држе Трешњевик и не дозволе 
одлазак четника од Андријевице за Матешево. Од 
Врањештице је требало да нападне четнике К р а љ -
ско-Требачка чета. У борби која је тра јала неко-
лико часова, четници су протјерани са Трешње-
вика уз извјесне губитке. Од наших је погинуо 
политички комесар Андријевичке чете Милић Ке -
љановић, а рањен Војо Нововић и још један бо-
рац. Трешњевик су партизани д р ж а л и неколико 
часова, а затим су услед доласка појачања четни-
цима од Краља, међу којим је било две чете Ита-
лијана и једна батерија топова, која је тукла по-
л о ж а ј е на Трешњевику, као и услед ј аке зиме, 
партизани су се повукли према Коњусима и потом 
су се према одлуци М К К П Ј за Андријевицу, По-
лимска и Андријевичка чета повратиле на своје 
терене да живе као војничке јединице, а штаб ба-
таљона је остао у Коњусима. 

Ово је била и последња већа акција партизана 
на овом терену све до 1943 год. 

Четници су од 22 фебруара до 1 марта 1942 
године разбили делове комбинованог Одреда „Ра-
домир Митровић" и заузели Матешево, Колашин 
и Лијеву Ријеку и овладали читавом долином гор-
њег тока реке Таре. 

„Пошто све мере ЦК К П Ј нису помогле, то је 
он писмом од 8 априла 1942 године сменио ПК К П Ј 
за Црну Гору, сматрајући да је он, поред објек-
тивних узрока, крив за тешко стање у Црној Гори 
У том писму је констатовано да су слабости и 
грешке партијске организације — искривљавање 
правилне политичке линије Ц К К П Ј и неправилно 
руковођење партијским организациј ама и масама 
у Црној Гори — главни и основни узрок тешког 
стања, а да су сви остали пропусти, недостаци и 
грешке, војне и друге природе, само секундарног 
з н а ч а ј а . . . 

Ради консолидације прилика у Црној Гори ЦК 
К П Ј је 12 априла упутио писмо свим партијским 



организацијама и члановима К П Ј у Црној Гори 
и Боки у коме им је указао на тежину ситуације 
и узроке који су до тога довели и на начин како 
то све треба решити, понављајући углавном оно на 
што је у претходном писму указано и Покрајин-
ском Комитету за Црну Гору . . . 

Политичке грешке које је у току зиме учинило 
партијско и војничко руководство Устанка у Цр-
ној Гори, оријентација на одбрамбене борбе и др-
ж а а е крутих фронтова, небудност, окрутан посту-
пак према колебљивцима, свестрана помоћ оку-
патора и извесна морална и материјална помоћ 
Енглеза четницима, тешко економско стање и из-
весни војнички успеси убрзали су акције снага 
контрареволуције у овом периоду и довели да ј а -
чања четника у Црној Гори. 

У другој половини 1942 године после повлаче-
ња партизанских снага из Црне Горе , . . . насту-
пио је у тим крајевима период четничке владави-
не и крвавог обрачуна са остацима партизанских 
Одреда, са комунистима и симпатизерима НОБ-а . 
Смишљеном пропагандом, спровођењем хајки, сва-
кодневним претраживањем села, шума и планина, 
масовним хапшењима и стријељањима, уз обимну 
помоћ окупатора, четници су настојали да покопају 
сваку наду народа у могућност промене постоје-
ћег стања и да дефинитивно одвоје народне масе 
од Народноослободилачког покрета. 

У таквој ситуацији радио је дио партијског ак-
тива и извјестан број п а р т и з а н а . . . са задатком да 
створе и обнове партијске и скојевске организације, 
да се повежу са симпатизерима и присталицама 
НОБ-а и да разви ја ју интензиван политички рад 
у народу. Уз то је требало да сузбијају четничку 
пропаганду и дезинформације, да обавештавају на-
род о збивањима у свијету и о развитку НОБ-а 
и да га припремају да у повољним условима по-
ново ступи у партизанске јединице и настави ору-
ж а н у борбу. 

Рад партијских активиста (одржавање састана-
ка, повезивање са симпатизерима НОБ-а, штам-
пање и растурање летака и слично) одвијао се у 
врло тешким условима четничког терора. Четници 
нису бирали средства да би спречили оживљава-
ње борбе. Они су хапсили и исељавали партизан-
ске породице и симпатизере, убијали и премлаћи-
вали батинама људе. Присилном мобилизацијом чи-
тавих села, ангажовањем „летећих одреда" и „ ју-
ришлија" они су изводили акције „чишћења те-
рена". Током јесени успели су да униште више 
илегалних група и чланова Комунистичке пар-
т и ј е . . . 

Уочи пете непријатељске офанзиве, пошто је 
изненада ноћу упала у Андријевицу и Колашин 
и разоружала преко 2000 четника Павла Ђуриши-
ћа, 1 брдска дивизија је 15 маја 1943 године у 
зору прешла у наступање против Главне оператив-
не групе, која се примицала Колашину . . . У рејо • 
ну Андријевице налазио се немачки моторизовани 
пук „Бранденбург". Немачким снагама у долини 
Лима прикључили су се јединице дивизије „Вене-
ција" и друге италијанске дивизије. 

На територији Црне Горе поред делова 5 Цр-
ногорске бригаде које су се тамо пробиле из Сут-
јеске, у августу 1943 године су дејствовали Ник-
шићки и Зетски Одред, Васојевички ударни ба-
таљон, Ловћенски батаљон и неколико самостал-
них чета". 

Врховни Штаб НОВ-а и ПОЈ-а Југославије је 
правилно проценио ситуацију да је Италија пред 

капитулацијом, па је на ову територију послао 
II Корпус са задатком да на територији Црне Го-
ре, Херцеговине и Боке и Санџака води борбу про -
тив непријатеља и да у моменту капитулације Ита-
лије утиче на њихове јединице да приђу парти-
занима, а не четницима и Немцима. Одмах се по-
казало колико је било корисно што је II Корпус 
дошао, како у погледу мобилизације људства, та-
ко и у погледу приласка италијанских јединица 
партизанима (у Беранама дивизије „Тауриненсе" и 
„Венеција" и друге). У то вријеме Савезници су 
се почели искрцавати на Сицилији. 

Немци су на читаво подручје Црне Горе упу-
тили појачања, јер су се бојали искрцавања Са-
везника на Балкану и желели да италијанске је-
динице задрже за себе и да задрже важне цо-
ложа је уздуж комуникација, како би осигурали 
повлачење немачких снага из Грчке, Албаније и 
Бугарске за Немачку. 

„Продором делова II Ударног корпуса у до-
лину Лима и Таре, 4 црногорска пролетерска бри-
гада је ослободила Колашин 27 септембра 1943 го-
дине. Да би је одбациле из долине реке Таре и 
тиме се обезбедиле од њеног продора у Васојеви-
ће, четничке снаге „Источног фронта" (око 1200 
људи) кренуле су од Матешева дуж комуникације 
према Колашину. 1 октобра су 1 и 2 Беранска, 
Колашинска, Јуришна и Андријевичка четничка 
бригада продужиле напад од Матешева ка Кола-
шину и у току дана заузеле ј ак положај Кључ, 
који је држала 4 Црногорска пролетерска брига-
да), вршећи притисак према Кобиљој Глави и 
Шљивовици. Тада је Штаб корпуса упутио Васо-
јевићки ударни батаљон са Троглава (к. 2075) прав-
цем Кордељ—Кључ, да са североистока изврши 
напад у позадину четничких с н а г а . . . Како су чет-
ници и 4 октобра продужили напад на Колашин, 
Штаб 2 корпуса је предвече на правцу Шљивови-
ца—Планиница увео у борбу 2 далматинску бри-
гаду и Васојевички ударни батаљон. Овим ком-
бинованим нападом К љ у ч је убрзо заузет, а потом 
и Јабланово Брдо. У току ноћи су снаге 2 кор-
пуса избиле на комуникацију Матешево—Андрије-
вица. Четничке бригаде су се повукле: 1 и 2 бе-
ранска према Беранама и задржале се код села 
Лубнице, а Андријевичка на линији Бач—Лиса— 
Трешњевик. Према Андријевици су се повукле ита-
лијанске снаге, које су четнике подржавале арти-
леријом. 

Обавештен о неуспеху четника код Колашина, 
Дража Михаиловић је истог дана радиограмом на-
редио команди „Источног фронта" да у Андрије-
вици и Беранама прикупи своје снаге и да их ста-
ви под заштиту Италијана. 

Штаб 2 корпуса није дозволио предах разбије-
ним четничким снагама, нити им је пружио мо-
гућност да се под заштитом италијанске дивизије 
„Венеција" среде и добију појачање. Напротив, 
одмах је продужио напред к Беранама и Андри-
јевици, како би овладао долином Лима, а итали-
јанску дивизију „Венеција" принудио да пређе на 
страну Народноослободилачке војске. 7 октобра је 
2 Далматинска бригада продужила наступање до-
лином Јеловице, а Ударна група батаљона (четврти 
— међу њима је био и Васојевички ударни бата-
љон) правцем Петковица—Коњско Брдо; два ба-
таљона 4 Црногорске пролетерске бригаде задр-
жана су у Колашину, а један на Матешеву да 
обезбеде десни бок наших снага, које су пренеле 



дејство из долине реке Таре у долину реке Лима 
и да учврсте постигнути успех . . . 

За време померања четничких снага, наше је-
динице су према споразуму Штаба 2 корпуса са 
штабом италијанске дивизије „Венеција", 10 окто-
бра прешле пре подне на десну обалу реке Лима 
сјеверно и јужно од Берана и у 13 часова ушле 
у овај град. После тога је главнина дивизије „Ве-
неција" прешла на страну 2 корпуса, који ју је 
реорганизовао у пет истоимених бригада (1, 2, 3, 
4 и 5 бригада „Венеција"). Четници су се повукли 
у правцу Шекулара. Сјутрадан су дјелови 4 Цр-
ногорске пролетерске бригаде одбацили три чет-
ничка батаљона са Лисе и тиме спречили њихов 
планирани противнапад преко Патковице и Тури-
је на Беране. Затим су јединице 2 Далматинске 
бригаде, упућене к Андриј евици, разбиле у садеј-
ству са дијеловима 4 Црногорске пролетерске бри-
гаде 1 и 2 четничку бригаду-беранску и Шекулар-
ски и Колашинско-речински четнички батаљон на 
Трешњевику и Слатински и Требачки четнички 
батаљон на Рудом Брду и заузели линију Трешње-
вик—Рудо—Брдо Тиме је сломљен и последњи по-
к у ш а ј четничких снага да овладају долином Лима 
и да поврате Беране. Затим су јединице 2 Далматин-
ске бригаде 12 октобра ушле у Андријевицу, гдје 
су им пришла још два батаљона италијанске диви-
зије „Венеција". Командант „Источног фронта" 
увидевши да је изгубио Васојевиће, 11 октобра 
наредио је својим јединицама да се повлаче прав-
цем Андријевица—Лијева Ријека. Али, већ је било 
сувише касно, јер су његове главне снаге биле 
разбијене, тако да се 13 октобра у селу Опасани-
ци прикупило свега 800 четника . . . , а јуришна бри-
гада у рејону Шекулара. Поред тога, пропао је 
покушај четничких команданата да принудном мо-
билизацијом попуне разбијене јединице. 

Из Андријевице је 2 Далматинска бригада про-
дужила наступање ка изворном дијелу Лима у 
правцу Чакора, да би овладала вододелницом Ли-
ма и Пећке Бистрице и успјела је да продре до 
В а г а н и ц е . . . Продором ка горњем току Лима, 2 
корпус је пресјекао и комуникацију Пећ—Андри-
ј е в и ц а . . . тиме је створена прилично повољна опе-
рацијска основица за преношење операција у прав-
цу Србије . . . 

ОПЕРАЦИЈЕ У ДОЛИНИ ГОРЊЕГ ТОКА 
ЛИМА И ТАРЕ 

. . . Истовремено са продором 118 дивизије од 
Подгорице ка Матешеву, 297 немачка дивизија са 
правца Чакора и Мурине, напала је 2 Далматин-
ску бригаду на положају Јелезова Коса—Сјекирица, 
које је после жестоких борби заузела 18 октобра. 
Потом је упутила сјеверну борбену групу ка Б е -
ранама, а ј ужну борбену групу к Андријевици. 19 
октобра услед концентричног наступања јединица 
118 и 297 дивизије (ојачаних са 4000 балиста, ита-
лијанских фашиста и четника „Источног фронта" 
(од превоја Чакор, Мурино, Лијеве Ријеке и Ро-
ж а ј а према долини Лима и Таре, 2 пролетерска ди-
визија и дивизија „Венеција" нашле су се у при-
лично тешкој ситуацији. 

. . . Пошто се морала повући пред 297 дивизи-
јом, 2 Далматинска бригада, са дјеловима итали-
јанске дивизије „Венеција", организовала је од-
брану Андријевице на линији: Велики Крш—пла-

нина Пишево, гдје је до 20 октобра задржала 
наступање непријатеља од Чакора и Мурине, а 
затим се преко Андријевице повукла у рејон се-
ла Трепче и села Виницке. 

. . . Да би спречио даљи продор јединица 118 и 
297 немачке д и в и з и ј е , . . . Штаб 2 корпуса је део 
снага ангажовао на правцу непријатељског надира-
ња од Матешева ка Колашину и Мојковцу и од 
Андријевице према Беранама и Бијелом Пољу, а 
већи дио снага извукао је из околине реке Мо-
раче и горњег тока реке Лима и оријентисао ка 
Прибоју. 

. . . 22 октобра су 297 и 118 дивизија извршиле 
снажан напад. 118 дивизија је успјела да одбаци 
4 пролетерску бригаду ка Мојковцу и да заузме 
Колашин. 22 октобра су јединице 297 дивизије 
ушле у небрањену Андријевицу и Беране. Тиме 
је немачки подухват з а в р ш е н . . . " (Из књиге „Ос-
лободилачки рат народа Југославије 1941—1945 г."). 

Непријатељ је овом приликом попалио све ку -
ће, колибе, штале и помоћне просторије у бив-
шој Полимској општини у селима: Машница, Кру-
шево, Улотина, Луге, Грачаница. Неке куће је за -
палио у селима: Цецуне, Ђулиће, Бојовићима и 
Анџелатима. Ово је био наставак паљевина из 1941 
године када је запалио: Војно Село, Брезојевице, 
Пепиће, Метех, Велику, Горњу Ржаницу, Машницу, 
Мурино, део кућа у Крушеву. У овим селима су 
подигнуте биле некакве колибе за склањање од 
кише и снијега, па су их сада спалили. На те-
риторији села бивше Полимске општине окупатор 
је са слугама побио близу стотину стараца, жена 
и дјеце. 

„Штаб 2 корпуса је приметио да су Немци по-
вукли главне снаге из долине р. Таре и р. Лима 
ка Матешеву и Подгорици (у ствари, пошто су за -
вршили дејство у долини Таре и Лима, Немци 
су журили да пребаце 118 дивизију у Далмацију), 
па је са 4 пролетерском бригадом 26 октобра од 
Мојковца према Колашину извршио противнапад 
на непријатељске дјелове и поново ослободио град. 
Немачке снаге су се повукле к Матешеву, одакле 
су покушале да дејством артиљерије и авијације 
на Колашин спрече продор 4 пролетерске бригаде 
и одрже комуникацију Пећ—Подгорица. Три бата-
љона 4 бригаде продужили су наступање и 28 ок-
тобра ослободили Матешево, а преостала два бата-
љона упућена су на правац Вијело Поље—Беране. 
30 октобра су поново ослободиле Беране, а два да-
на касније и А н д р и ј е в и ц у . . . 

Захваљујући постигнутим успјесима формирана 
је 14 новембра 6 Црногорска бригада, која је ушла 
у састав 3 Ударне дивизије. У новембру је 2 кор • 
пус чврсто држао територију Црне Горе источно 
од реке Зете. Остаци четничких снага „Источног 
фронта" прикупљени на просторији између кому-
никације Подгорица—Лијева Ријека и југословен-
ско-албанске границе, разбијени су у жестоким 
борбама од 7—11 новембра од стране 5 Црногорске 
бригаде. 

2 пролетерска дивизија (2 пролетерска бригада, 
2 далматинска, 1 шумадијска и 3 санџачка) д р ж а -
ла је долину р. Лима, док је слободну територију 
источног дијела Црне Горе до долине Зете обез-
беђивала 3 дивизија (4 и 5 пролетерска и 6 црно-
горска бригада). (Из књиге „Ослободилачки рат 
народа Југославије 1941—1945 г."). 

У другој половини октобра 1943 године форми-
ран је по наређењу штаба 2 корпуса Штам Ком-



ског НОПО, који је у новембру имао у свом са-
ставу три батаљона и то: 1 у Колашину, 2 у Ан-
дријевици и 3 у Беранама. Штаб Комског одреда 
својим актом стр. пов. 6 од 5. XII. 1943 године 
извештава Штаб корпуса на следећи начин „Шта-
бу 2 Ударног корпуса — Положај . Према добијеним 
информацијама на територијама срезова Беране и 
Андријевица још увијек се кри ју разбијене чет-
ничке банде. На основу тога упутили смо акт 
Штабу 5 Црногорске бригаде, ко ји прилажемо. Ина-
че с првим снијегом четничке банде све више се 
легализују. Изгубљена нада у ма какав отпор, ма-
кар и на јмањи успјех четника, а уз то и зима 
натјераи су их на предају. 

Скоро сваке ноћи оперативне јединице заједно 
са војно-позадинским јединицама врше акције на 
четничке банде. Ове акције имају успјеха наро-
чито у срезу андријевичком. Скоро ни једна а к -
ција не прође а да не буде ухваћено по неколико 
четника. 

Извјестан број истих већ је ликвидиран, док се 
15 њих налазе у истражном затвору војног суда 
овог штаба, јер је истрага у току, а у питању су 
махом замашнији случајеви, преко којих долазимо 
до нових података за хапшење. 

Нарочито подвлачимо чињеницу да се међу ли-
квидираним и ухапшеним налазе махом четници 
окорели б а н д и т и . . . 

У Колашину смо формирали један батаљон, 
који броји 180 бораца, а други и трећи у Бера -
нама и Андријевици, тек су у формирању и за 
пар дана прерасти ће у јединице од 100—150 бо-
раца. За ове јединице недостаје нам оружје и му-
ниција, јер су оперативне јединице углавном по-
купиле оружје са терена. С тога се молите да нам 
одобрите извјесну количину пушака, лаког и теш-
ког аутоматског оружја , муниције и бомби, како 
бисмо ове јединице могли наоружати и дати им 
војничке задатке. 

. . . На кра ју вас обавештавамо да још увек ни-
смо попунили штаб. Наиме, још увијек су упраж-
њена мјеста замјеника команданта одреда, начел-
ника и обавјештајног официра. То нам прилично 
отежава нормалнији рад и брже стабилизовање вој-
но-политичких прилика на подручју одреда. 

Стога се молите у колико имате да нам име-
нујете бар начелника штаба, јер за извођење во ј -
ничких акција немамо стручног лица, које би да-
вало директиве за то и руководило тим акцијама. 

С другарским поздравом: Смрт фашизму — Сло-
бода Народу! 

За штаб одреда — полит. комесар, 
Војо Зечевић 

Печат: 
Штаб Комског Одреда. 

Оваква ситуација је погодовала развоју НОП-а 
у овом крају, што се види и из прилива бораца 
у једипице, што Штаб Комског одреда наводи у 
свом акту бр. 18 од 18. I. 1944 године послатом 
Штабу 2 Ударног корпуса, према коме је у андри-
јевичком срезу на добровољној бази на конферен-
цијама и састанцима јавило се 799 бораца. 

Задаци јединица Комског одреда били су много-
струки и деликатни: 

— обезбеђење територије од упада непријатеља 
споља; 

— чишћење терена од четника и њихових по-
магача; 

— мобилизација људства за јединице (војно-по-
литичка обука са истима у циљу припреме за је-

динице); 
— учвршћивање народне власти; 
— одржавање везе са пријатељима НОП-а на 

окупираном дијелу територије среза и даље; 
— прихватање другова који су долазили са Кос-

мета, или прелазили преко наше територије; 
— прибављање преко веза разних врста мате-

ријала за јединице и установе са неослобо-
ђене територије; 

— помоћ посадним јединицама и НОО у при-
купљању хране за оперативне јединице на 
нашем терену; 

— прикупљање оружја од политичких непоуз-
даних и нама непријатељски расположених 
лица. 

Одмах почетком децембра једна десетина 1 ба-
таљона Комског одреда извела је акцију у којој 
је ухваћен командант четничког корпуса Величко 
Бојовић, командир четничке чете Милан Бојовић 
и четници Томица Бојовић и Војин Фатић. Са 
оваквим акцијама батаљони Комског одреда су на-
ставили непрекидно и број похватаних четника ни-
је био мали. Батаљони Комског Одреда су затвара-
ли правце: Пећ—Чакор—Андријевица, Врмоша—Ку-
ти—Андријевица и Рожаје—Беране. Све покушаје 
мањим снагама непријатеља да продру овим прав-
цима, батаљони су успјешно одбијали. Број нових 
бригада стално расте приливом људства са тери-
торија: андријевичког, беранског и колашинског 
среза. 30 децембра формирана је 7 бригада, 24. II. 
1944 године 8 бригада, а 1. IV. 1944 године 9 бри-
гада. 

Подручје андријевичког среза постаје за непри-
јатеља веома важно као стратегијско, јер овим те-
реном треба извлачити снаге из Грчке, Бугарске 
и Албаније, због чега су Немци у 1944 години овом 
подручју поклонили посебну п а ж њ у покушавајући 
да по сваку цијену одрже положаје дуж комуни-
кација : Пећ—Андријевица—Подгорица, Рожаје—Бе-
ране—Колашин Подгорица и долином реке Таре. 

Кра јем 1943 године је од италијанских дивизи-
ја „Тауриненсе" и „Венеција" формирана дивизи-
ја „Гарибалди", која ће се до кра ј а рата борити 
против Немаца и њихових помагача у саставу је-
диница НОВ-а. 

„Штаб 2 корпуса је 30 децембра 1943 године на-
редио делимично прегруписање јединица . . . Тако 
је 3 дивизија заузела следећи распоред: 4 проле-
терска бригада са бјелопољским одредом (на ра-
нијим положајима) добила је задатак да ослобо-
ди Бродарево; новоформирана 7 бригада и 1 бри-
гада „Гарибалди" источно од комуникације Бијело 
Поље—Беране, треба да затвара ју правце који од 
Сјенице, Р о ж а ј а и Пећи изводе ка Бијелом Пољу 
и Беранама; дјелови Комског одреда и 4 бригада 
дивизије „Гарибалди" у рејону Андријевица—Му-
рино имали су да обезбеде слободну територију од 
напада непријатеља од Пећи, Плава и Г у с и њ а . . . 

На просторији Рожај—Чакор—Мурина средином 
јануара концентрисане су јаче снаге непријатеља 
и то немачке и дјелови муслиманске милиције, ал-
банских квислинга и четника. Једна група од 2000 
војника, избила је 22 јануара сјевероисточно од Б е -
рана у рејону: Петњица—Годочеље—Туцање—Тр-
пези, у намјери да са тих положаја нападне дје-
лове 4 пролетерске бригаде на десној обали р. Ли-



м а . .. Сјутрадан 25 јануара, друга група око 1500 
непријатељских војника наступала је према Ан-
дријевици са главним снагама правцем Мурина-— 
Сутјеска, а помоћним правцем Врмоша—Коњухе. 
Јединице Комског одреда и дивизије „Гарибалди" 
нијесу успјеле да задрже непријатеља који је из-
био непосредно пред Андријевицу. С тога је у 
борбу уведен на јприје 5 батаљон а потом и 2 ба-
таљон 4 пролетерске бригаде. Непријатељ је на 
оба правца у рејону Сутјеске био разбијен и од-
бачен према Мурини и Врмошу.1). . ." 

4 пролетерска бригада напушта Андријевицу по-
четком фебруара и одлази на извршење других за-
датака у саставу 2 пролетерске дивизије и на овај 
терен ће се вратити у мају 1944. године. 

3. II. 1944 године наредбом Штаба 2 Ударног 
корпуса формирано је два одреда, умјесто једног 
— Комског, па су сада Комски и Колашински од-
реди, а 5 марта је наређено расформирање Кола -
шинског и Дурмиторског Одреда, с тим што је од 
њиховог људства формиран допунски батаљон 2 
Ударног корпуса. 

У фебруару је 2 батаљон 5 Црногорске бригаде 
у рејону Мурино преузео положаје од 5 батаљона 
4 пролетерске бригаде, а на сектору Коњухе—Це-
цуне—Кути 1 батаљон Комског одреда преузео је 
положаје од 2 батаљона 4 пролетерске бригаде. Све 
покушаје непријатеља са упадима на овом сектору 
у току фебруара и марта успешно су одбијале 
јединице 5 Црногорске бригаде и Комског одреда. 
Почетком априла 2 батаљон 5 бригаде напустио је 
Андријевицу и отишао у правцу Пипера, а његове 
положаје преузео је 3 батаљон 5 бригаде. У рејо-
ну Лијеве Ријеке налазио се један батаљон 9 Цр-
ногорске бригаде, који је обезбеђивао то подручје 
од упада четника из Врмоше, којих је било 
око 600. 

У априлу и мају непријатељ и даље покушава 
да угрози долину р. Лима и врши нападе од Б и -
јелог Поља, Подгорице и Плава и Гусиња. На ј ј ачи 
притисак је био од Подгорице. Батаљони 9 брига-
де на комуникацији Вјетерник—Матешево мора-
ли су се повлачити после жестоке борбе и то: 1 
и 4 правцем: Вјетерник—село Птич—Штавањ—се-
ло Сретешка Гора; комбиновани батаљон (састав-
љен од теренских чета из рејона које је бригада 
напустила) правцем Лијева Ријека—засеок Слац-
ко—Штавањ—Прекобрђе, а 3 батаљон правцем Ра -
шково Гувно—село Тузи. 

Током 18 априла 2 батаљон 9 бригаде је стигао 
из рејона Мојковца на Матешево, а 1 батаљон 
5 бригаде који је био у Андријевици стигао је у 
рејон села Тузи—Пилана Марића и повезао се са 
батаљоном 9 бригаде. Немачке, вулнетарске и чет-
ничке снаге заузеле су Андријевицу и народ овога 
к р а ј а се морао ко зна по који пут повлачити у 
збјегове према Матешеву. На Матешеву је добар 
дио бораца 2 батаљона Комског Одреда послат у 
7 бригаду, а уместо 2 батаљона формиран је Ва-
сојевички ударни батаљон, ко ји ће као такав по-
стојати до к р а ј а јула 1944 године, када ће гро 
његових бораца бити упућен 4 пролетерској бри-
гади, а од мањег дијела бораца и командног са-
става ће се формирати 1 батаљон „Озне" на Б у -
чу. По повратку са Матешева Васојевички ударни 
батаљон је ослободио Андријевицу заједно са ј е -
диницама 5 бригаде. 

' ) Г у б и ц и н е п р и ј а т е љ а : 6 7 м р т в и х ; 6 8 з а р о б љ е н и х и в е -
л и к и б р о ј р а њ е н и х . Г у б и ц и 4 б р и г а д е : 2 м р т в а и 2 р а -
њ е н а . Г у б и ц и б а т а љ о н а к о м с к о г о д р е д а : 3 р а њ е н а . Г у б и ц и 
б р и г а д е „ Г а р и б а л д и " 7 м р т в и х и 1 5 р а њ е н и х . 

Заједно са 7 бригадом Васојевички ударни ба-
таљон учествује у ослобођењу Берана у мају, 
а затим и Андријевице. Послије ослобођења Ан-
дријевице распоред јединица био је следећи: до-
пунски батаљон Штаба 2 Ударног корпуса на сек-
тору: Крушево—Превија—Цецуне, Васојевички 
ударни батаљон на сектору: Зориће—Сјекирица и 
4 батаљон 7 бригаде у рејону Андријевица—Божи-
ће—Сеоце. Лијеву Ри јеку су обезбеђивали дјелови 
9 Црногорске бригаде. 15 јуна 1944 године 7 бри-
гада је стигла у Лијеву Ри јеку и смијенила 9 бри-
гаду, која је дошла у рејон Андријевице. 

28 маја 2 пролетерска бригада је имала у свом 
саставу поред својих јединица и Васојевички удар-
ни батаљон и Косметовски батаљон, ко ји су били 
овако распоређени: Васојевички ударни батаљон 
је 1 јуна прешао из Улотине на сектор Шекулар 
—Костреш—кота 1588 са задатком да затвори пра-
вац од Чакора и Сјекирице. 

Косметовски батаљон у Андријевици са задат-
ком да једну чету упути на положај Јериња Гла-
ва и затвори правац од Гребена—Зелетина. 11. VI. 
1944 године Косметовски батаљон се налазио на 
положајима: Голеш—Рогови, а 28. VI једна чета 
Косметовског батаљона је отишла на специјални 
задатак, а остатак батаљона је ушао у састав 2 
батаљона 2 бригаде. 11. VII. је од дјелова Кос-
метовског батаљона формирана 3 чета 2 батаљо-
на 2 бригаде, ко ји је од губитака у борбама за 
Пријепоље 4. XII. 1943 године имао само двије 
чете. 

11 јуна 1944 године непријатељ је снагама око 
3000 Немаца, припадника муслиманске милиције, 
албанске квислиншке војске и четника извршио 
напад на десно крило 2 пролетерске дивизије и 
овладао Сјекирицом и Баљем и преко Шекулара 
напао Ваеојевички ударни батаљон који се уз 
ж и л а в отпор повукао према Д. Рженици, а онда 
са јединицама 4 пролетерске бригаде извршио про-
тивнапад. Напад је истовремено уследио од Мури-
на и Голеша. 16 јуна су јединице 2 пролетерске 
дивизије у чијем саставу је био и Васојевички 
ударни батаљон извршиле противнапад и одбаци-
ле непријатеља према Плаву, Чакору, Пећи и Ро-
ж а ј у . Јединице 4 пролетерске бригаде и Васоје-
вички ударни батаљон у овим борбама избациле 
су из строја више од 150 непријатељских војника, 
а изгубиле око 30 бораца и старешина, ко ји су 
били избачени из строја. Заплијењено је наору-
ж а њ е и опрема. 

Једна од на јвећих операција на територији ан-
дријевичког среза, како по дужини трајања, тако 
и по ангажованости бројних јединица са једне и 
друге стране и по броју жртава била је опера-
ција „Драуфгенгер" која је тра јала од 18. VII до 
1. VIII. 1944 године. У Војној Енциклопедији, из-
дање 1958 год. та операција је описана на следе-
ћи начин: 

„Андријевичка операција коју су Немци наз-
вали „Драуфгенгер" обухвата акције које су се 
одиграле у времену од 18. VII до 26. VII 1944 го-
дине код Андријевице. У првој половини јула ту 
су се прикупљале јединице Оперативне групе ди-
визија НОВ-а (2, 5 и 17 дивизије), под штабом 
2 корпуса са задатком да продре у Топлицу и Јаб-
ланицу и да са тамошњим србијанским јединица-
ма распламса ослободилачку борбу у Србији. Њ е -
на 2 дивизија са 2 бригадом налазила се на поло-
ж а ј и м а од р. Злоречице до Голеша, затварајући 
правац: Чакор—Андријевица; 4 бригада је на 



положајима Остожера до Градине затварала правце 
од Турјака и Врбице; италијанска бригада „Га-
рибалди" била је код села Штитари, а 3 бригада 
у резерви код Берана (Иванград). Између 2 и 4 
бригаде налазио се батаљон 9 бригаде 3 дивизије 
код Калудре, а 7 бригада ове дивизије код села 
Биоча; 5 дивизија била је са 4 и 1 бригадом на 
положајима од Бијелог Поља до Бродарева, а са 
10 бригадом код села Шаховићи; 17 дивизија при-
стигла је 18. VII у рејон с. Граба. За Немце је у 
то вријеме територија Србије била од посебне в а ж -
ности због приближавања источног фронта и као 
позадина групе армија Е у Грчкој гдје су очеки-
вали десант Савезника. Примјетивши прикупљање 
јединица НОВ-а, они су покушали да изненадним 
нападом разбију оперативну групу дивизија и од-
баце је из долине Лима на запад. У овој опера-
цији немачким снагама је командовао Штаб 5 СС 
брдског Корпуса са седиштем у Рашкој . Напад Не-
маца почео је 18. VII : 21. СС дивизија Скендер-
бег, борбена група Стиппел и 14 пук 7 СС дивизије 
Принц Еуген упућени су правцем Мурина—Андри-
јевица—Беране; борбена група Бендл правцем Тур-
јак-—Беране, а легија Кремплер правцем Биоче— 
Беране. Упоредо, у циљу повезивања јединица 
НОВ-а у долини Лима од Бијелог Поља до При-
боја, Немци су од Сјенице и Нове Вароши анга-
жовали према Бродареву и Бијелом Пољу 2 ба-
таљона пука Брандебург и дјелове 5. СС поли-
цијског пука, а према Прибоју дјелове бугарске 
24 дивизије и четнички 4. јуришни корпус. У по-
четку су 2. и 4. бригада 2. дивизије биле увучене 
у тешке одбрамбене борбе. Искористивши разву-
чен распоред 2. бригаде, 21. СС дивизија и 14. пук 
7. СС дивизије пробиле су се од Мурине и угро-
зиле Андријевицу. Да би се ограничио њихов про-
дор, по 2 батаљона 5. и 9. бригаде 3. дивизије 
упућена су из Колашина у простор Андријевице. 

У зору 19. VII Немци су заузели Андријевицу, 
потисли дјелове 2. и 9. бригаде до села Присоја, 
а 20. VII продужили са нападом према Беранама 
и до 21. VII одбацили 2 дивизију на положаје : 
Ковачево Брдо—Врања Глава—Змиња Глава—Во-
лијник—Дрезга—Лекино Брдо. На правцима: Тур-
јак—Беране и Врбица—Беране Немци нису има-
ли успјеха. Штаб 2. корпуса је ноћу 20/21. VII 
упутио 17 дивизију на Беране, 10 бригаду 5 диви-
зије према селу Праћевцу, а 1. бригаду јужно од 
Берана, са задатком да нападну немачке снаге у 
рејону Андријевице. Сјутрадан 21. VII 1944 године, 
17. дивизија је смјенила 4 бригаду и заузела по-
л о ж а ј : са 15. бригадом од Градине до Ивановог 
Брда, са 2. бригадом према Кацуберу од Симовча 
до Остожера, а са 6. бригадом у рејону Калудре. 
По извршеној смјени, 4. бригада је 22. VII прешла 
у напад и заузела Б а љ и село Шекулар, 23. VII 
избила на Сјекирицу и угрозила Немцима одступ-
ницу за Чакор. Док су 2. и 3. дивизија привезали 
немачке снаге сјеверно и западно од Андријевице, 
17. дивизија је са 2. бригадом заузела Турјак, а 
са 6. бригадом до 23 ћ продрла источно од Чакора. 
За то вријеме 5 дивизија је до 20 ћ избила на 
гребен Сјекирице и делом снага овладала Чако-
ром и Дјевојачким Кршем, а 4. бригада 2. диви-
зије продрла до села Горња Рженица. Под при-
тиском 2. и 3. дивизије, Немци су се повукли са 
Ру јишта к Андријевици. Даљим нападима 2. и 3. 
бригаде сјеверозападно и 9 бригаде западно од Ан-
дријевице, а уз садејство 5 бригаде која је преко 
Јериње Главе и Зелетина угрожавала одступницу 

Немаца ка Мурини, Немци су били приморани да 
напусте Андријевицу. Притиском 2. 3. и 5. диви-
зије, 21. СС дивизија, 14 пук 7. СС дивизије и 
борбена група Стипел сабијени су затим у обруч 
у простору Мурине. У наставку борби 25. VII, 
окружене немачке снаге претрпеле су тешке гу-
битке, а 21. СС дивизија је потпуно разбијена и 
због претрпелих губитака касније сведена на бор-
бену групу Скендербег. Штаб 2. корпуса оставив-
ши 5. и 9. бригаду 3 дивизије за уништење прео-
сталих окружених немачких снага, наредио је при 
кра ју овог дана да се Оперативна група дивизи-
ја прикупи код Берана у циљу извршења главног 
задатка — продора у Србију. Борбе 5. и 9. бри-
гаде са окруженим непријатељем продужиле су 
се све до 1. VIII, али се 14 пук 7 СС дивизије 
пробио преко Чакора за Пећ, а дјелови борбене 
групе Стиппел и остаци 21. СС дивизије уз веће 
губитке ка Р о ж а ј у и албанској граници". 

14 пук 7 СС дивизије бијесан због пораза не-
мачких снага код Андријевице бацио је у куће 
400 жена, дјеце и стараца из села Велике и за -
палио једнога дана. Истовремено су попалили све 
куће у Г. Ржаници и Велици. 

Губици непријатеља само у борбама код Вељог 
К р ш а у непосредној близини Андријевице били 
су 1200, а на осталим секторима преко 1000. Број 
рањених није утврђен, а заробљених је било око 
230. Заплењен је богат ратни материјал. 

Наши губици: из 9 бригаде: 14 мртвих и 35 
рањених; из 5 бригаде: 24 мртва, 9 теже и 42 
лакше рањених; из 5 Ударне дивизије: 4 мртва, 
15 теже и 16 лакше рањених; из 2 пролетерске ди-
визије : 36 мртвих и 190 рањених; из 4 пролетер-
ске бригаде: избачено из строја 40 бораца и ста-
решина; из Васојевичког ударног батаљона 3 ра-
њена. Непознати губици код 3 српске бригаде и 
17 дивизије. 

Одласком главнине наших снага за Србију, не-
пријатељ је предузео нове мјере у погледу кон-
центрације снага а напада на територију бившег 
андријевичког среза и даље према Никшићу. На 
територији бившег андријевичког среза налазила 
се само 5 бригада 3. дивизије, док је 9 бри-
гада на положајима према Подгорици. 5. 
бригада је наставила борбу са непријатељем 
и у току неколико дана ослободила Плав 
и Гусиње и положаје који доминирају овим 
мјестима. У Гусиње је 5. VIII стигао један бата-
љон партизана са Космета. Руководство са Кос-
мета обавијестило је Штаб 3. дивизије да се не-
пријатељ поново припрема за напад и да кон-
центрише снаге у рејону Дечани—Пећ. Обавештај-
на служба прикупила је податке да од Пећи пре-
ма Чакору наилазе непријатељске колоне јачине 
око 4000 војника са артилеријом. Од Косовске 
Митровице према Рожајама такође је примјећен 
покрет непријатељских јединица. Јединице 5 бри-
гаде биле су изненађене и повлачиле се пред знат-
но јачим непријатељем који је 12. VIII са тенко-
вима стигао до Андријевице. Народ се и овога 
пута повлачио пред непријатељем у збјегове. У 
збјегу сада било 15—20000 жена, дјеце и стараца, 
који су били одлучни да иду са партизанима без 
обзира на даљину, вријеме и терен. 3. дивизија је 
одиграла веома важну улогу не само по наноше-
њу непријатељу губитака, већ и у заштити збје-
гова од непријатељског ножа и ватре. 

Непријатељ је и овога пута у Полимљу напра-
вио њему својствена дивљаштва убија јући жене, 



старце, и дјецу и бацајући их у куће, па затим 
палећи куће. Није мали број дјеце, жена и стара-
ца који су умрли по планинама у збјеговима и ко-
јима се не зна гроба нити укопа. 

На Матешеву је био 363 пук 181 немачке диви-
зије. 1. брдска и 7. СС дивизија „Принц Еуген" 
састале су се после њихове офанзиве на слободну 
територију на Дурмитору, гдје су се кратко ври-
јеме задржале. Акција Немаца уепјела је по про-
стору, али не и по циљу. Команданту 2. оклопне 
армије наређено је да 27 августа 1944 године упу-
ти 1. брдску и 7. СС дивизију „Принц Еуген" на 
источни фронт, ко ји се све више приближавао 
(Војно Историјски Архив). 

3. дивизија је својим маневром успјела да се 
поново врати на терен Васојевића. 17. VIII са Ј а -
ворја је упућен 3 батаљон „Озне" на терен Васо-
јевића у циљу обавештења народа о повратку 
бригада 3. дивизије, о ситуацији у свијету и код 
нас и у циљу одржања на висини морала код на-
рода који је тешко вјеровао у брзи повратак бри-
гада. Батаљон је та ј задатак у потпуности извр-
шио. 

У збјегу је било доста Муслимана из Плава и 
Гусиња, ко ји су б ј ежали од злочина окупатора и 
његових помагача. 

Тако је завршена и ова операција под називом 
„Рибецал" уз велике губитке једне и друге стра-
не, а посебно за народ андријевичког среза, којему 
је побијено и спаљено доста милих и драгих и 
уништен читав иметак. 

Непријатељ је на сектору борби са 3. дивизи-
јом имао неколико стотина мртвих и велики број 
рањених, а наше јединице 63 мртва и 95 рањених. 

После проласка Немаца к Дурмитору, на тери-
торији андријевичког среза оживјеле су неке чет-
ничке групације и повезане са 353 пуком 101 не-
мачке дивизије ко ји се налазио на Матешеву, от-
почели борбу противу партизана, ко ји су се вра-
ћали на терен Васојевића, а то су биле јединице 
3. дивизије и батаљон „Озне". Распоред јединица 
био је такав како би успјешно тукао те група-
ције четника по дјеловима и да им не дозволи да 
се споје са четницима из Санџака, а затим да се 
обрачуна са Немцима на Матешеву. Са четницима 
је вођена успјешна борба, а напад на Немце на 
Метешеву није успио, јер су Немци имали задатак 
да по сваку цијену сачувају комуникацију Кола -
шин—Матешево—Подгорица, као једину којом се 
немачке снаге могу повлачити према Подгорици, 
а затим према Никшићу и Сарајеву и на сјевер. 

У првој половини септембра, четници видећи да 
им господари пропадају, покушавају да спасу што 
се може спасити и они који су били најактивнији 
за вријеме четворогодишње борбе, покушавају да 
нанесу што више зла народу и да се извуку под 
окриљем немачког окупатора. 8 септембра про-
дрли су са Немцима од Матешева преко Трешње-
вика у Андријевицу. Народ овога к р а ј а иде у још 
један збјег, само сада не према Колашину, већ 
према Бијелом Пољу, а то значи за партизанима. 
Јединице 3. дивизије и батаљон „Озне" вратили су 
се из Санџака и послије жестоких окршаја са чет-
ницима у Беранама ослободили Беране 15 септем-
бра, а Андријевицу 17 септембра. То је било ко-
начно ослобођење Андријевице у којој се неће 
више појавити ни једна окупаторска нити квис-
линшка јединица. 

16 октобра су јединице 3. дивизије — њена 9 
бригада ослободиле Плав и загосподариле доми-
нантним тачкама према Чакору. 11 новембра су 
два батаљона 9 црногорске бригаде ослободиле 
Гусиње, чиме је ослобођен и последњи кутак ан-
дријевичког среза на југу од Андријевице. Мате-
шево и комуникација за Подгорицу остају до кра ј а 
децембра крваво поприште са Немцима, који су 
хт јели по сваку цијену да извуку њихов 21 кор-
пус који је из Скадра дошао у Подгорицу и имао 
намјеру да се преко Матешева и долином р. Таре 
пробије према Сињајевини и Никшићу и даље на 
сјевер. 

У борбама од 10 до 16 септембра 1944 године 
приликом борби за ослобођење Берана, Андрије-
вице и Колашина, непријатељ је имао следеће 
губитке: 304 мртвих и велики број рањених и за -
робљених. Међу погинулима је и 48 Немаца. Ј е -
динице 3. дивизије заплијениле су богат ратни ма-
теријал. Губици јединица дивизије су 12 мртвих 
и 37 рањених. 3. батаљон „Озне" је у овој акцији 
одиграо видну улогу, јер је онемогућио четницима 
бјегство из Берана према Андријевици, јер је бла-
говремено посио комуникацију између Берана и 
Андријевице, између села Виницке и Трепче. Б а -
таљон је нанио непријатељу следеће губитке: 30 
мртвих, око 40 рањених и 140 ухваћених четника. 
Батаљон је заплијенио четничку архиву, 1 пттоп, 
2 митраљеза, 8 пмитраљеза, 20 аутомата, 45 пуша-
ка и већу количину муниције и опреме. 

I I 

У борбама на територији бившег андријевичког 
среза убијено је непријатељских војника и старе-
шина укупно 4720, а заробљено 1570 и у Лиму се 
удавило 150. Од стране непријатеља погинуло је 
на овом терену партизана у јединицама које су 
водиле борбу са непријатељем укупно: 872 рачу-
на јући и заробљене као и 51 Италијан и три ита-
лијанска официра. 

На основу свега изнетог нека читаоци процене 
колики је удео овог среза у току НОР-а за осло-
бођење наше земље. 
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1945. г. 

— Војна Енциклопедија, издање 1958. год. 
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жо Јанковић. 
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АНДРИЈЕВИЧКИ БАТАЉОН 

Рад К П Ј у андријевичком срезу све више је у 
првој половини 1943 године долазио до и з р а ж а ј а 
у повезивању с масама, у формирању десетина и 
водова. Народ је све више поверења стицао у чла-
нове К П Ј који су се налазили у герили, пружао 
им сваким даном уточиште и обавештавао их о 
свему што је сазнавао о непријатељу, како о ње-
говим намерама, тако и о кретању. Ставови К П Ј 
и руководства постајали су саставни део свако-
дневног живота широких слојева народа. Широ-
ка база за живот и рад припадника К П Ј и СКОЈ-а 
стварана је и брзо се проширивала. Без такве базе 
немогуће је било остварити ма какве планове у 
погледу даљег рада. 

Услови у срезу за стварање нових и већих је -
диница постојали су према процени Месног Ко-
митета К П Ј и на конференцији која је одржана 
у априлу 1942 године у присуству секретара Ок-
ружног Комитета, дат је предлог да се формира 
батаљон у који би ушле постојеће десетине и во-
дови. Образложено је да је људство расположено 
да уђе у састав веће јединице. Ово људство је 
било оно исто које је водило борбе на Трешњеви-
ку 1942 године и на Матешеву, а које је остало 
верно НОБ-у и било спремно да извршава све 
задатке које пред њим постави партија. 

Секретар Окружног Комитета сложио се с тим 
да се формира батаљон. За дан формирања иза-
бран је 1 мај као међународни празника рада. 
Чланови Месног Комитета Андријевица обишли су 
десетине и водове и разговарали о предлогу за 
формирање батаљона. Расположење је било из-
ванредно. Људству је било наређено да са опре-
мом и оружјем пође на уговорена зборна места 
изнад села где ће на брдима запалити ватре, испи-
сати пароле и песмом огласити празник 1 маја. 
Све се развијало према предвиђеном плану и 3 
маја 1943 године на брду Зелетин формиран је 
Андријевички батаљон. Одлуком Месног Коми-
тета за команданта је постављен Видо Шошкић, 
а за заменика Милорад Ћулафић , за полит. коме-
сара Тодор Војводић-Ђедо, а за помоћника Ради-
воје Вукићевић. Батаљон је бројао 92 борца рас-
поређена у 3 чете. Од наоружања батаљон је имао 
4 аутомата и 60 пушака, неколико пиштоља и 
бомби. 

Са акцијама је одмах отпочето. Извиђачке пат-
роле су пошле на задатак. Требало је проверити 
распоред четничких снага и где се налазе Марко 
Вучељић и Леко Лалић као команданти. Акције 
су се проширивале на све већи део територије. 

Појава батаљона и његово постојање на овој 
територији уливала је сигурност код широких сло-
јева народа. То је у то време била највећа је -
диница у Црној Гори. Створена је база за моби-
лизацију бораца и за свестрани војнички и поли-
тички рад у масама. Четници су деморалисани, јер 
су и на Неретви поражени и по повратку у Ва-
сојевиће причали какви су борци партизани. На 
фронту у Европи Савезници свуда напредују, што 
најречитије говори о победи Савезника и о по-
разу фашизма. 

15 ма ја 1943 године, људство са територије Б е -
рана (око 40) укључује се у овај батаљон и од 
тада се назива Беранско Андријевички батаљон. 
За команданта батаљона постављен је Никола Ше-
куларац, а за заменика Видо Шошкић, за полит-

комесара Милорад Ћулафић , а за помоћника Саво 
Митровић-Мали. Сада је батаљон добио на удар-
ној снази и проширила се база батаљона на два 
среза. Наставило се с акцијама. После села Кути, 
Ђулићи, Коњухе и неколико катуна батаљон је 
дошао у Криви До где су формирани Народноосло-
бодилачки одбори. После овога у батаљон је до-
шло 20 другова из К р а љ а и Трепче. Почетком ју-
на батаљон је био у селу Машници, а затим се 
упутио према планини Лиси, где је сачекао у 
засједи једну немачку колону и Немцима нанео 
велике губитке. Из батаљона је погинуо Милисав 
Крџић. У Равнима изнад села Трепче батаљон је 
сазнао да су до Колашина дошле из Босне наше 
бригаде. Тада је донета одлука да батаљон иде 
у сусрет бригадама. Један број другова требао 
је да остане на терену и да ради у позадини. Ра-
дом те групе требало је да руководи Вуко Тмушић. 

Батаљон је пошао да се повеже са бригадама 
и пошто се са њима није повезао вратио се на-
траг и остао у планинама изнад села: Трепче, Тре-
шњева и Забрђа. Тада су у батаљон дошли: 13 
Руса, ко ји су били као заробљеници у немачким 
јединицама, 2 Италијана који су побегли из ита-
лијанских јединица и група другова Муслимана 
из Плава и Гусиња: Бећо Башић, Ј у с у ф Реџепа-
гић и Хајро Шахмановић. 

Почетком јула батаљон је на Бачком Брду иза 
Врањештице сачекао колону Италијана са мили-
цијом Ђока Рачића, ко ји су пошли у акцију про-
тив батаљона. Том приликом непријатељу су на-
нети тешки губици, а батаљон није имао губитака. 
Из дана у дан батаљон је изводио акције. Врло 
покретан стизао је свуда и у свим акцијама успе-
вао. И ако је непријатељ вребао да га уништи, 
свака његова акција је и војнички и политички 
потпуно успела. Он је постао за непријатеља свих 
врста страх и трепет. 

Почетком септембра батаљон је био у селу Лоз-
на и другим селима која су настањена муслиман-
ским живљем. Ту је одржао неколико зборова на 
којима је народу објаснио ситуацију код нас и у 
свету. 

После овога се пребацио на леву обалу реке Ли-
ма и у једној акцији на Зековој Глави када је 
наишла колона Италијана и четника са намером 
да помогне четницима у одбрани Колашина убио 
неколико талијана и њиховог команданта, као и 
неколико четника. Том приликом заробио је 120 
Италијана и запленио приличну количину оружја. 

У ово време долази до капитулације Италије, 
што је од народа оба среза прихваћено са по-
себним задовољством. Штаб II Ударног Корпуса 
је ступио у контакт са италијанским дивизијама 
„Тауринензе" и „Венециа" и постигао споразум да 
се исте укључе у борбу противу Немаца и четни-
ка. Од ове две дивизије формирана је дивизија 
„Гарибалди", која ће се у саставу снага НОВ-а 
борити до кра ја рата. То је био тежак ударац за 
Немце и четнике. 

Обзиром на новонасталу ситуацију и на значај 
операцијске просторије: Пећ—Андријевица—Бера-
не—Колашин—Подгорица, Немци су отпочели са 
офанзивама које ће трајати скоро годину дана на 
ову територију. Користили су своје слуге до мак-
симума. Убијали су без милости жене, старце и 
децу. Бацали су их у куће и палили недужно ста-
новништво и њихове куће. 

Беранско-андријевички батаљон је учествовао 
у борбама противу непријатеља на територији ан-



дријевичког и беранског среза у сарадњи са раз-
ним јединицама II Корпуса све до 25 октобра 1943 
године када је ушао у састав 4 Црногорске Проле-
терске бригаде као њен 4 батаљон и у саставу исте 
ће остати до кра ј а рата. 

За време немачке операције „Кугелблиц" по-
четком децембра 1943 године 4 Црногорска брига-
да се налази у долини реке Лима, а 4 батаљон 
исте затвара правац према Чакору, Плаву и Гу-
сињу и штити рејон Андријевице од напада не-
пријатеља. После овога Штаб 4 Црногорске бри-
гаде премешта овај батаљон на нове положаје пре-
ма Р о ж а ј у и Сјеници које је држала 2 бригада 
„Гарибалди". Када је непријатељ са око 2000 при-
падника муслиманске милиције, албанске квислин-
шке војске и Немаца избило од Р о ж а ј а у северо-
источни рејон од Берана, 4 батаљон је добио за-
датак да предухитри непријатеља са 1 батаљоном 
и 2 бригадом „Гарибалди", нападом на ту неприја-
тељску групацију. Главнина 4 батаљона требала је 
да ослободи села: Петњицу, Годочеље, Радманце и 
Туцање, а мање снаге да ослободе Лешницу, Баре 
и Орахово. Фронт је био изломљен, развучен и 
међусобно неповезан, што је непријатељ искори-
стио и извршио противнапад, наносећи батаљону 
осетне губитке. 

Од октобра 1943 године до фебруара 1944 године 
у разне јединице НОВ-а са територије Васојеви-
ћа отишло је хиљаде бораца. 

После успешних борби на терену Васојевића 4 
бригада је пошла за Санџак и ушла у састав 2 
пролетерске дивизије. Пут бригаде кроз борбе про-
тиву непријатеља свих врста, по невремену и те-
шком терену био је тежак али славан. Требало 
је форсирати реку Лим и пробити се према Срби-
ји, а то значи савладати све препреке на том путу, 
а те препреке су били: Немци, Бугари, четници, 
муслиманска фашистичка милиција. Борци 4 ба-
таљона неће никад заборавити борбе које су во-
дили у рејонима: Врбово—Бабине, Саставци—Кр-
њача, Бучје, Вардиште—Добрун, Кокин Брод—• 
Негбине, Ивањица, Ушће, Борково и другове и 
другарице који су у тим борбама изгубили животе. 

Даљи пут батаљона од Ушћа преко Златибора 
ка Ужицама и борбе на Малића Брду, на Маље-
ну и Повлену потврдиле су високу борбену вред-
ност припадника 4 батаљона. 

Поновни повратак 4 Црногорске Пролетерске 
бригаде од Таре преко Шаргана, Златибора, Зла -
тара и Јадовника у долину р. Лима и борбе во-
ђене на лимском мостобрану и у долини р. Лима 
од 22 маја до 28 јула 1944 године сведоче о изу-
зетним маневарским способностима, издржљивости 
бораца, високом моралу и решености на жртве до 
победе. И на овом путу батаљон је у саставу бри-
гаде водио низ оштрих борби са непријатељем у 
широј просторији долине р. Лима, као у Шеку-
лару, на Чакору, код Р о ж а ј а и другим местима 
проносећи славу пролетера. 27 јула 1944 године 
је у селу Доња Рженица извршена попуна бригаде 
људством из јединица Комског Одреда, а највећи 
број бораца је отишао у 4 батаљон, који ће са 
бригадом поново кренути на славан пут преко 
Ибра, Топлице, Јабланице, Косанице, Крушевца, 
Краљева, Ужица и Пожеге да би на сремском 
фронту учествовао у завршним операцијама за 
потпуно уништење и истеривање из наше земље 
непријатеља свих боја, и на кра ју у циљу уни-
штења непријатеља између западне Мораве и у ш -
ћа Топлице. 

На свом славном путу батаљон је у борбама 
изгубио 89 другова и другарица, од којих 55 чла-
нова К П Ј и 32 члана СКОЈ-а.* 

Када је била прослава 10-годишњице формира-
ња беранско-андријевичког батаљона Претседник 
Републике друг Тито упутио је преживелим бор-
цима овога батаљона 1953 године следећи телег-
рам: 

„Поводом годишњице формирања Беранско-Ан-
дријевичког батаљона које прослављате 3 маја 
шаљем народу тога кра ј а и преживелим борцима 
моје топле честитке и срдачне поздраве. Услед 
неодложних послова мени је немогуће да се ода-
зовем вашем позиву." Тито. 

Начелник Генералштаба Југословенске народне 
армије друг Пеко Дапчевић послао је истом при-
ликом честитке следећим телеграмом: 

„Честитам вам 10 годишњицу вашег међу н а ј -
храбријим батаљонима у нашој армији. 

Заслуге васојевићког батаљона су огромне за 
читаву борбу црногорског народа. Његове заслуге 
су у толико веће што је показао да се партизан-
ски рат може водити у надчовечански тешким ус-
ловима. 

Слава васојевићком батаљону и људима тога 
кова." 

Начелник Генералштаба ЈНА, генерал пуковник 
Пеко Дапчевић. 

Из 4 батаљона погинуо је велики број бораца 
са територије бившег андријевичког среза, а ра -
њених и ратних инвалида такође није мали број. 

I БАТАЉОН „ОЗНЕ" — III БАТАЉОН 
НАРОДНЕ ОДБРАНЕ 

„Изузетно сложени услови у којима су се раз -
вијали ослободилачки рат и социјалистичка рево-
луција у Југославији, захтевали су стварање јаке 
и ефикасне службе безбедности за борбу против 
субверзивне делатности окупатора, квислинга и 
петоколонаша, заштиту органа народне власти и 
војно позадинских установа на ослобођеној терито-
рији. У почетку оружаног устанка, те задатке су 
извршавале: организације КПЈ , штабови партизан-
ских јединица и органи народне власти. О реду 
и безбедности на ослобођеној територији бринули 
су се: партизански одреди, команде места, парти-
занске страже, сеоске страже, народна милиција и 
народна заштита. Истовремено су стварани судови 
који су судили шпијунима, издајницима и осталим 
непријатељима НОП-а, као и остали егзекутивни 
органи, који су извршавали њихове пресуде. Сеп-
тембра 1943. године је при Врховном штабу фор-
миран Отсек за заштиту народа, а 13. маја 1944. 
године, при Повереништву за народну одбрану 
НКОЈ, Оделење за заштиту народа. 

Временом се та организација све више оријен-
тисала на борбу противу непријатељске шпијуна-
же и на сузбијање петоколонашке делатности. Она 
је уз помоћ јединица службе безбедности (које су 
сада реорганизоване у јединице народне одбране) 
и антифашистичких организација, уништавале чет-
ничке, усташке, белогардејске, љотићевске и ба-
листичке групе". (Војна енциклопедија ЈНА). 

Развој и организација јединица народне одбра-
не био је различит у појединим Републикама и По-
крајинама Југославије. 

* ) П р е м а п о д а ц и м а и з к њ и г е В л а ж а Ј а н к о в и ћ а „ 4 Ц р -
н о г о р с к а П р о л е т е р с к а б р и г а д а , с т р а н а 336". 



У Црној Гори је кра јем јула 1944. године фор-
миран I батаљон ОЗН-е у селу Бучу кра ј Берана. 
Формирао га је Ђоко Пајковић, који је тада био 
референт ОЗНЕ-е за Црну Гору. У почетку је ба-
таљон био самосталан, а касније, средином авгу-
ста, када се формирала I бригада К Н О Ј - а са се-
диштем на Цетињу, ушао је у њен састав као III 
батаљон. Борци и руководећи кадар одабран је 
како по политичкој уздигнутости, тако и по ста-
жу у Партији и СКОЈ-у, храбрости и оданости 
НОП-у и Револуцији. Бројно стање батаљона било 
је 120 људи, од којих су 80 били чланови Партије, 
20 чланови СКОЈ-а и 20 добри борци, који нису 
били организовани. Већи део бораца и руководећи 
кадар стигао је из Васојевичког ударног батаљо-
на, а остали су узети из омладинских организаци-
ја и територијалних јединица. 

Командант батаљона био је Богић Влаховић, по-
литички комесар Милош Чубровић, заменик коман-
данта Милија Ђукић, борац Прве пролетерске, по-
моћник комесара Саво Дабетић, интендант Ђуро 
Радуловић, санитетски референт Б а ј о Ђукић, оба-
вештајни официр Мирко Шуковић, командири че-
та Вукајло Нововић, Б о ж о Чађеновић и Јован Ма-
ријановић, а комесари: Зари ја Губеринић, Вла јко 
Б а ј и ћ и Чедо Вулевић. 

У новембру 1944. године у договору са Батаљо-
ном народне одбране северне Албаније пошли смо 
за Врмошу да је претресемо и ликвидирамо неке 
четнике који су се тамо били склонили. С нама 
су били батаљони народне одбране из Колашина 
и Подгорице. Претресли смо рејон Врмоше, али осим 
тројице четника нисмо ухватили друге, јер су из-
гледа били благовремено обавештени, па су се 
склонили. Ми смо тамо остали два дана и вратили 
се. Акција је била корисна и због контакта са 
Албанцима и за то што су на иницијативу батаљо-
на албанаца формирани народни одбори у Вр-
моши. По повратку у Колашин, расформиран је Ко-
лашински батаљон народне одбране, па је део људ-
ства дошао у мој батаљон, део је послат за Бео-
град, а део остао на терену. Тада је у мој батаљон 
дошао Радоје Ракочевић за мога заменика, Благоје 
Ојданић за помоћника политичког комесара бата-
љона, Бошко Башковић за командира једне чете, 
као и Арсо Мујовић, Зарко Лакетић и Вујица Вељ-
ковић. 

Задаци батаљона били су: 
— чишћење ослобођене територије од неприја-

теља свих врста, 
— помоћ Народно-ослободилачким одборима да 

се учврсте као и да се њима и другим друштвено-
-политичким организацијама обнови земље, 

— уништавање контрареволуционарних банди и 
страних агентура, 

— борба против иепријатеља, који је са разних 
страна продиран на нашу територију. 

Наоружање батаљона било је: 6 пушкомитраље-
за, 40 аутомата, 2 лака бацача, 60 пушака и 20 
пиштоља, с довољном количином муниције. 

Битка за мост на Морачи 

Терен батаљона био је врло велики и обухватао 
је срезове Андријевице, Беране, Колашина и Би је -
лог Поља. У августу и септембру 1944. године овај 

терен је био поприште крвавих борби свих на-
ших јединица с Немцима, четницима, вулнетарима 
и другим слугама окупатора. За то време Немци 
су се из Грчке повлачили на север правцима: Пећ 
— Мурино — Титоград и Р о ж а ј е — Беране — Ти-
тоград, или од Скадра — Титограда — Колашина 
даље према Сарајеву. Напредовање наших и са-
везничких снага доводило је Њемце и њихове слу-
ге у врло тежак положај и они су покушавали да 
се извуку с територије Грчке и јужног Балкана, 
да би се што пре вратили у Њемачку. У таквој 
ситуацији батаљон је водио борбу противу непри-
јатеља у саставу оперативних јединица, које су се 
налазиле на нашој територији. 

Једно од повлачења пред надмоћнијим непри-
јатељем уследило је у августу, када је непријатељ 
нападао од Рожа ја . Батаљон се је после краће бор-
бе извлачио правцем Беране — Јеловица — Кола-
шин — Сињајевина до Јаворја . Тамо је од секре-
тара ЦК К П Ј за Андријевицу, Беране и Колашин, 
Сава Јоксимовића и Вељка Мићуновића, члана ПК 
К П Ј за Црну Гору и Боку добио задатак да се вра-
ти на терен Васојевића и да обавести народ да ће 
се наше бригаде брзо вратити те да му својим при-
суством и том вешћу подигне морал, као и да 
обезбеди повратак на терен члановима ОК КПЈ, 
среских комитета КПЈ, Одборника, за срезове Ан-
дријевица, Беране, Колашин и члановима ПК КПЈ 
за Подгорицу. Требало је тајно се пробити на те-
риторије Андријевичког и Беранског среза. Шез-
десет чланова ОК, среских комитета, чланова 
ОЗНЕ-е и одборника кретало се с Батаљоном и он 
је био одговоран за њихово обезбеђење. Покриве-
ним теренима кретао се Батаљон доста брзо, а на 
откривеном земљишту опрезније и спорије. Пошто 
Милош Ћубровић није био с батаљоном, за ко-
месара је био одређен Мујо Шћекић. Ни умор, ни 
глад и напор нису нас омели у настојању да што 
прије извршимо задатак. 

На четнике Павла Ђуришића, који је штитио 
немачке снаге што су се повлачиле, наишли смо 
на реци Морачи. Мост на ријеци којим је тре-
бало проћи за Црквине био је поседнут па је 
ваљало наћи газове и избећи борбу и губитке. 
Један позадински радник испод села Миоске, који 
је требало да нам покаже газове, изгубио се у 
ноћи, тако да смо мост морали заузимати јуришом 
на четнике. Пошто је разрађен план, командант и 
комесар су први пошли на мост, а за њима борци 
I и II чете, док је III чета штитила прелаз. Кроз 
кишу куршума прешли смо преко моста. Ту је 
Мујо рањен у ногу. С друге стране моста, са чет-
ницима смо се на Сувом потоку нашли у борби 
прса у прса. Битка је тра јала један час, а затим 
су четници били разбијени. Том приликом погинуо 
је помоћник комесара батаљона Саво Дабетић из 
Виницке. Ми смо наставили према Црквинама — 
Мрчави — Јеловици. Непријатељ је имао 10 мрт-
вих и неколико рањених. Наши губици 2 мртва и 
3 рањена. Заплијенили смо коња Павла Ђуриши-
ћа, неколико пушака и другу опрему. 

По доласку у Колашин друг Јовановић пошао је 
с члановима ОК за Титоград, а чланови КП К П Ј 
за Црну Гору за Лутово са задатком да се пребаце 
у Куче и Пипере, ради оживљавања партијског 
рада. Део чланова ПК се перко Цмиљевице пре-
бацио за Космет: Мићковић, Миљковић и други. 

По доласку у Јеловицу извршили смо распо-
ред људства и то: са једном четом ја сам отишао 
за Градишницу, с једном је Мика Пипер остао у 



Јеловицу, а с једном Никола Шекуларац кренуо је 
у Штитаре. Ову поделу извршили смо и због рада 
у народу, а и ради боље исхране људства. 

На Бандовића Мосту био је један батаљон чет-
ника, а у селу Краљима чета Немаца. 

Једна наша петорка спустила се је близу Бан-
довића Моста и са оближњих узвишења из два 
пушкомитраљеза отворила ватру по четницима 
који су се спремали да ручају. Они су оставили 
ручак и побегли уз Сутјеску према Мурини, а 
чета Немаца је из Краља отишла за Марсенића 
Ријеку и према Шекулару. Наша чета је ушла 
у Андријевицу. 

После три дана јединице III дивизије стигле 
су на наш терен и за кратко време очистиле од 
непријатеља срезове Андријевица—Беране. 

Трећи батаљон се прикупио у Беранама и на-
ставио да чисти терен. Немилосрдан је био према 
оним издајницима који су окрвавили руке у борби 
противу припадника НОП-а. Није било дана када 
није ухваћено по неколико четника, па су према 
тежини кривице предавати оделењу ОЗН-е, војном 
суду, народној власти, а они млађи и заведени 
пуштени су кућама. Једанестог септембра 1944. 
Њемци се поново повлаче преко наше терито-
рије, па смо се после мањих окршаја с њима мо-
рали повлачити, али сада не према Колашину, 
већ према Бијелом Пољу. Немци су продужили 
према Колашину, а у Беранама је остала једна гру-
па четника са нашег терена и из Србије под ко-
мандом Павла Ђуришића. 

Разбијени четници 

Наш батаљон задржао се у селу Трубини, које 
је насељено претежно муслиманским живљем. Они 
су нас одлично примили и одборници села, међу 
којима браћа Ћоровићи, обезбедили су нам сме-
шта ј и исхрану. Ту смо остали два дана и две 
ноћи, а треће ноћи стигло нам је наређење од Ђо-
ка Пајковића да се у току ноћи тајно пребацимо 
на Марсенића Ријеку и да поседнемо положаје на 
комуникацији Беране—Андријевица, а између Ви-
ницке и Трепче косу која доминира и тако онемо-
гућимо четницима да се из Берана, кад их нападну 
јединице III дивизије, повлаче према Андријевици 
и даље. Наређење смо добили у 22,00 часова. Упо-
знавање штаба с новонасталом ситуацијом и при-
преме људства за покрет обављени су до 23,30 ча-
сова, када је батаљон пошао на извршење задатка. 

Колона по један кретала се по мраку и беспу-
ћу врло дисциплиновано, неоткривајући своје при-
суство. На коси између села Луга и Будимље за-
стали смо да се мало одморимо и проценимо ситу-
ацију, јер је у Лугама и Доњој Ржаници била ве-
лика четничка групација. Требало је да донесемо 
одлуку о даљем правцу кретања. Заменик коме-
сара батаљона био је против проласка овим прав-
цем, јер се бојао да не изгину 80 чланова К П Ј и 
20 скојеваца. Сматрао је да треба да се иде пре-
ко Калудре, а то би значило не стићи на вријеме 
на одређено мјесто и не извршити задатак. До-
словно сам му рекао: „Ми задатак можемо из-
вршити само ако идемо преко Луга и Доња Р ж е -
ница. Ја сам комуниста и одговарам за све људ-
ство, као и ти. Двоумљења нема. Ја ћу се кре-
тати на челу колоне, а ти иди на зачељу. Пок-
рет." И пошли смо колоном по један, брзо и дис-
циплиновано. 

На један сат прије зоре били смо на Марсени-
ћа Ријеци. Одмах сам упутио Прву чету да по-
сједне косу између Виницке и Трепче. Друга чета 
је посјела дио ове косе западно од комуникације 
и пут који води од Берана за Андријевицу. Трећа 
чета је с једним водом посјела чуку на десној оба-
ли Лима, која бочно господари комуникацијом, а 
два вода Треће чете била су у резерви. У зору 
положаји су били посједнути. Тада ме је вод на 
чуки обавијестио да се од Берана креће велика 
колона уз Градинско Поље и преко Виницке пре-
ма Андријевици. Наредио сам да нико не отвара 
ватру док непријатељска претходница не уђе у 
теснац према мосту на Марсенића Ријеци. Од Цр-
ног Врха према Беранама чула се ватра арти-
љеријских оруђа и бацача јединица III дивизије, 
која се све више примицала. 

На челу колоне било је осам коња натоваре-
них четничком архивом, које је пратило 20 бра-
датих и до зуба наоружаних четника. Када су 
упали у засједу наших јединица проговорили су 
пушкомитраљези и аутомати бораца ОЗН-е. Запли-
јењена је четничка архива, а брадоње су добиле 
заслужену казну. С чука се чуо „Шарац" који је 
шарао по колони. Пало је још неколико четника. 
Неки су покушали да прегазе Лим и побјегну пре-
ма Навотини, али су их у томе спријечили два 
вода Треће чете из резерве. По Виницкој је настао 
метеж збуњених четника. Једни су се упутили пре-
ко Виницке да преко косе пређу у Трепчу, али 
их је тамо дочекала наша Прва чета. Неки су, 
користећи конфигурацију земљишта, по групама 
почели да да ју отпор, неки су побјегли к Југови-
нама, а неки из колоне с Градинског Поља отишли 
су да газе Лим и побегну према Шекулару. 

Прва чета је својим лијевим крилом обухватила 
Виницку. Друга се у садејству с Првом спуштала 
према Виницкој. Трећа чета и штаб Батаљона 
прегазили су Лим и стезали обруч да онемогуће 
четницима бјегство. Развила се жестока борба. У 
13,00 часова батаљон се прикупио на путу испод 
Виницке. Биланс ове борбе, последње тих раз -
мера, био је следећи: непријатељ је имао 30 поги-
нулих, око 40 рањених и 140 ухваћених, од којих 
је већи број пуштен кућама. Заплијенили смо чет-
ничку архиву, један топ, два митраљеза, 8 пушко-
митраљеза, 20 аутомата, 45 пушака и већу ко-
личину муниције и опреме. Наши губици: један 
рањен. За ову архиву Ђоко Паковић је рекао 
да је по важности равна архиви која је запле-
њена у Острогу. 

Павле Ђуришић, четнички командант, у току 
ноћи побјегао је за Андријевицу — Титоград и 
оставио војску. Даље је отишао са својим госпо-
дарима до Загреба, гдје је срамно завршио живот 
и своју војводску каријеру. Тиме је овај к р а ј био 
потпуно ослобођен и намучени народ је одахнуо. 

Батаљон ОЗН-е довео сам у Беране, које су 
ослободиле јединице Треће дивизије, и када сам 
рапортирао команданту III дивизије, Саву Бурићу, 
о извршеном задатку, он ме је потапшао по ра-
мену и рекао: „Друже команданте, твој батаљон 
је одлучно извршио задатак. Ја вам честитам". 

Чишћење терена 

Борба са крупним формацијама непријатеља за-
вршена је, али за батаљон ОЗН-е сада је почело 
оно дуготрајно гоњење издајника, који су се раз -



Оијопп крили по зеМуницама, пећинама и шума-
ма. Територија дејства батаљона била је велика 
и простирала се од Гусиња до Бијелог Поља и од 
Р о ж а ј а до Колашина. Циљ разбијених банди био 
је да пресрећу и убија ју руководиоце Партије, 
ОЗН-е и народне одборнике и преко својих сим-
патизера организују саботаже и ометају прив-
редни развој кра ја . Њиховим јатацима су обја-
шњавали да је наш успех тренутан, да ће се они 
поново дићи. Батаљон ОЗН-е врло је брзо стекао 
опште симпатије народа као његов прави заш-
титник. Народ је откривао и извештавао о мести-
ма скривања издајника, а батаљон их је хватао 
и предавао народној власти да добију заслужену 
казну. За непријатеља је батаљон ОЗН-е био страх 
и трепет, што је најбоље казу је пјесма: 

Наша Озна без милости 
Ућерује страх у кости 
Свима оним који жале 
Краља Петра и остале 
Све њихове савезнике 
Све фашисте и четнике. 

Морал, храброст, издржљивост и самопрегор 
бораца и руководилаца овог батаљона били су на 
висини повременог задатка. 

Нијесу се могли сакрити издајници. По читавој 
територији није остало пећине, земунице, нити шу-
ме које ОЗН-а није претресла и пронашла и каз-
нила издајнике. Народна власт се све више уч-
вршћивала. Хиљаде омладинаца с територија ових 
срезова похитало је у бригаде да се што прије 
дотуче непријатељ и протјера из Југославије. 

Захваљујући таквом раду и акцијама батаљона 
ОЗН-е све друштвено-политичке организације су 
се активирале до максимума и читав народ овога 
кра ј а је учествовао у обнови попаљеног, опљачка-
ног и осиромашеног краја . Радне акције су без 
предаха извођене дању и ноћу. И бригада КНОЈ-а 
имала је у свом саставу пет батаљона. У септембру 
1945. формирана је VI дивизија К Н О Ј - а са седи-
штем у Беранама, која је у свом саставу имала 
I, II и III бригаду са седиштима: на Цетињу, у 
Пријепољу, и Приштини. 

Биланс борби и акција батаљона у току 12 мје-
сеци био је: убијено четника и њихових симпа-
тизера који су дали отпор 78, ухваћено 393, од 
којих је Народној власти, одељењу ОЗН-е и су-
довима предато 62, а 211 пуштено кућама. 

БОГИЂ. ВЛАХОВИЋ 

2 БАТАЉОН КОМСКОГ НОПО И 
ВАСОЈЕВИЧКИ УДАРНИ БАТАЉОН 

Победа снага НОВ-а над непријатељем на Нерет-
ви, гдје је разбијена на ј јача четничка групација 
и продор наших снага послије битке на Сутјесци 
у правцу Црне Горе, као и напредовање Савезника, 
допринијело је у великој мјери побољшању си-
туације у Васојевићима. Долазак јединица II Кор-
пуса био је од пресудног знача ја за даљи раз-
витак снага НОВ-а у овом крају . Борбени дух 
јединица II Корпуса и њихов правилан однос 
према народу остаће у трајном сјећању. Са задо-
вољством народ овога кра ј а прича и данас о про-
летерима који су водили борбе са непријатељима 
на овом терену. Далматинци из 2 пролетерске су 
били први вјесници пролетерских јединица које су 
дошле на овај терен. Већ формирани у мају Бе -
ранско-Андријевички батаљон ушао је у састав 
IV Црногорске пролетерске бригаде. 

У октобру 1943 године у Андријевици је фор-
миран Комски НОПОДРЕД, који је у почетку имао 
у свом саставу два батаљона, а касније три. 

Командант Одреда у новембру и децембру био 
је Душан Драговић, а од почетка 1944 године Вла-
димир Сајичић, а комесар Одреда био је Војо 
Батрићев Зечевић. 

Задаци које су извршавале јединице Комског Од-
реда били су: 

— чишћење терена од слугу окупатора; 
— мобилизација људства за оперативне једи-

нице и претходна основна војно-политичка обука 
истих прије слања у бригаде; 

— заштита органа власти приликом спровође-
ња њихових одлука и допринос учвршћењу на-
родне власти; 

— обезбеђење територије од упада непријатељч 
са неослобођене територије од праваца: 

— Чакор—Мурино—Андријевица; 
— Плав—Мурино—Андријевица; 
— Гусиње—Кути—Андријевица и 

— Мокра планина—Шекулар—Андријевица. 
— помоћ народној власти у погледу организације 

прехране оперативних јединица када су ове бора-
виле на нашем терену; 

— одржавање везе са пријатељима НОБ-а који 
су се налазили на неослобођеној територији у ци-
љу прикупљања података о непријатељу и обаве-
штавање народа на тој територији о ситуацији на 
фронтовима код нас и Савезника. 

2. Батаљон Комског Одреда формиран је у току 
новембра 1943 године у Андријевици. Одмах по 
формирању батаљона је био састава 56 бораца, а од 
наоружања имао је следеће: 1 пушкомитраљез, 1 
лаки бацач, 47 пушака. Распоред батаљона у по-
четку је био: једна чета у Цецунима, једна у Ко-
њусима а трећа чета са штабом у Андријевици, са 
задатком да врши претрес села К р а љ а и хвата 
четнике, те да онемогућава разне диверзантске ак-
ције. 

Од 20 децембра 1943 године батаљон је имао 
у свом саставу 147 бораца и то штаб са приштаб-
ским дјеловима, три чете и позадински вод. Нао-
р у ж а њ е батаљона било је : 1 тешки митраљез, 1 ла-
ки бацач, 2 пм., 135 пушака. Штаб 2. батаљона 
сачињавали су: командант Богић Влаховић, полит-
комесар Петар Вешовић, санитетски референт Ми-
лица Ћулафић, об. официр Душан Поповић, а 
каеније Мирко Шуковић, интендант и др. Коман-
дири чета: Милош Булатовић, Милош Нововић, Бо-
жо Чађеновић, Вука јло Нововић1) и краће ври-
јеме Велимир Турковић-Вешо и Драшко Стојано-
вић и Јован Маријановић. Политкомесари чета: 
Љубета Драгојевић1) Владо Чукић, Чедо Вулевић, 
Вла јко Б а ј и ћ и Зарија Губеринић. 

2. батаљон је добио задатак да затвара правац: 
Чакор—Мурино—Андријевица и Плав—Мурино— 

Андријевица и не дозволи непријатељу продор са 
ових праваца. Батаљон је био ојачан једним ба-
таљоном италијанске дивизије „Гарибалди", који је 

' ! ) В у к а ј л о Н о в о в и ћ и Љ у б е т а Д р а г о ј е в и ћ с у о д г о в а р а -
л и п о И Б - е у . 



обезбеђивао комуникацију: Мурино—Андријевица и 
по потреби је рушио. Сем затварања предњег прав-
ца 2. батаљон је са људством свакодневно изво-
дио акције за ликвидацију и хватање четника, вр-
шио са људством војну и политичку обуку. Бата -
љон је неколико пута одбио нападе непријатеља и 
осујетио његове покушаје продора на слободну те-
риторију, па је убрзо стекао симпатије народа овога 
кра ј а и нијесу били ријетки случајеви када су 
очеви доводили јединице синове са молбом да их 
примимо у батаљон. 

Добар дио наше територије, а посебно Полимље 
није имао домова, јер су и по два пута паљени 
до кра ја 1943 године и то за вријеме Устанка и 
у октобру 1943 године. Непријатељ је велики број 
људства које је симпатисало нашој борби и пома-
гало отјерао у логоре и тамнице. К р а ј је био због 
пљачки и паљевина непријатеља веома осирома-
шио, па је било врло тешко прехранити бројно 
људство које је на овом терену водило борбу за 
ослобођење. Народ је са нашом војском дијелио и 
последњи залогај хране, одећу и обућу. Све дру-
штвено-политичке организације су се активирале. 
Парола је била: „сви на фронт, све за фронт". У 
таквој ситуацији нико више није мислио на одмор. 

Партијско руководство је и у овако сложеној 
ситуацији одлично извршило свој задатак, моби-
лишући све снаге за борбу и за обнову. 

Непријатељ је све више увиђао своју критичну 
ситуацију, па је због тога постојао све крволоч-
нији а та ј бијес је могао искалити само на стар-
цима, дјеци и женама. 

Прва половина 1944 године довела је на овом 
терену до. попришта жестоких борби, јер је овај 
терен представљао базу за привремени опстанак 

четника и преко истог је водила комуникација за 
повлачење Немаца из Грчке на сјевер. У том по-
гледу, батаљон је за вријеме напада бројних не-
пријатељских снага био потчињаван оперативним 
јединицама (II Ударног Корпуса) и заједно са њима 
водио љуте битке са Немцима, четницима, вулне-
тарима и другим слугама окупатора. Таквих борби 
је на овом терену било у: јануару, априлу, јуну 
и јулу, као и мају, када се батаљон морао повла-
чити са положаја које је држао, да би заједно 
са оперативним јединицама вршио контранападе на 
нерпијатеља и поново ослобађао ову територију. 

У другој половини априла батаљон је реоргани-
зован и од тада до кра ј а јула исте године води 
борбе на територији бивших срезова: Андријевица 
и Беране као Васојевички Ударни батаљон, са не-
што измијењеним командним саставом чета и во-
дова. 

Ево како изгледа бојна релација 2. батаљона 
Комског НОП Одреда од 1. XII. 1943 до 19. IV. 
1944 и Васојевичког ударног батаљона од 19. IV 
до 29. VII 1944 године: 

— од 1. XII до 20. XII успјешно затварао пра-
вац: Гусиње—Цецуни—Андријевица и Гусиње—Ко-
њухе—Андријевица, одбијајући све мање покуша-
је непријатеља да ее пробије на слободну терито-
рију овим правцима. Правци су затвараНи са дви-
јема четама. Са трећом четом вршен је претрес 
терена Краља, ухваћени неки четници и запли-
јењено неколико пушака, пиштоља, пм. и друге 
ратне опреме. Властитих губитака није било. 

— од 20. XII 1943 посјели положај за одбрану 
од планине Зелетин до планине Сјекирица, са ци-
љем да не дозволи непријатељу продор од правца 

Пећи и Плава преко Мурине према Андријевици. 
Батаљон је ојачан једним батаљоном Италијана 
из дивизије „Гарибалди" који је постављен на по 
ложајима дуж комуникације: Крушево—Улотина, 
који је имао задатак да онемогући продор комуни-
кацијом непријатељским моторизованим јединица-
ма и да поруши комуникацију. На овим положа-
јима 2. батаљон Комског НОП Одреда је успјешно 
одолијевао свим мањим непријатељским нападима 
и сваки пут је непријатељу наносио осјетне гу-
битке и осујетио га да продре на слободну терито-
рију; 

— 25. I 1944 године непријатељ је напао бата-
љон снагама око 2000 вулнетара и 50 Немаца. Ба-
таљон се тада повукао под борбом пред надмоћ-
нијим непријатељем према Андријевици, а затим 
заједно са 3. батаљоном IV Црногорске бригаде из-
вршио противнапад на непријатеља који је про-
тјеран према Мурини и с. Кутима. У тим борбама 
од 26 до 28. I убили смо 5 вулнетара и 6 четника. 
Допринијели смо протјеривању четника које ја 
затрпао усов око 80 њих у бјекству према с. Ку -
тима. Тада је заробљено 60 четника. Ми смо имали 
3 рањена; 

— послије протјеривања непријатеља повратили 
смо се на исте положаје које смо држали пре 
отпочињања борбе; 

— са 3 четом вршено чишћење терена од не-
пријатељских елемената и извођена војно-политич-
ка обука; 

— 21. II 1944 године послато је 60 бораца из 
батаљона за VIII Црногорску Ударну бригаду; 

— настављено са држањем положа ја са двије 
чете и одбијањем упада од стране непријатеља. Вр-
шена мобилизација људства и. извођење војно-по-
литичке обуке. Одржавање везе са симпатизерима 
на неослобођеној територији и преко истих при-
купљање података о непријатељу. Достављање оба-
вештења истима о ситуацији на фронтовима код 
нас и у свијету;. 

— непријатељ нас напао 12. IV снагама од 300 
вулнетара. Борба је тра јала 9 часова од 10.00 до 
19.00. Напад непријатеља одбијен и нанесени му 
следећи губици: 7 мртвих и око 16 рањених. Н а ш и 
губици: 1 лакше рањен. Заплијењено: 1 тешки ми-
траљез са 900 метака, 1 пм са 2400 метака, 4 пу-
шке, 10 шаторских крила, 10 ћебади, 1 талаган и 
4 ћулафа ; 

—• 14. IV непријатељ нас напао јачим снагама и 
ми. се повлачили под борбом према Андријевици. 
Нијесмо имали губитака; 

— 15. IV Повлачили смо се. према Колашину 
под притиском надмоћнијих снага непријатеља. Том 
приликом штитили смо збјег који се повлачио с 
нама. За ово вријеме били смо потчињени V Црно-
горској бригади. 

— 16 и 17. IV кантоновање на Матешеву. Већи 
дио људства дат VII Црногорској бригади; 

— 18. IV повратак за Андријевицу. 
— 19. IV извршена реорганизација батаљона. 

Од тада је 2. батаљон Комског НОП Одреда добио 
нови назив „Васојевички Ударни батаљон" који ће 
остати као такав све до 29. VII 1944 године, када 
је већи дио људства дат IV Црногорској бригади, 
а од мањег дијела људства и командног састава 
једног дијела штаба батаљона и команде чета фор-
миран батаљон ОЗНЕ-е у с. Бучу код Иванграда; 



— 20. IV под притиском нових снага непријате-
ља које су биле бројне повлачили се према Мате-
шеву и тамо остали до 23. IV; 

23. IV повратак е Матешева на Врањештицу. Б а -
таљон је имао 4 чете. Распоред истих по повратку 
с Матешева је следећи: једна чета на Јеловици, 
двије чете затварају правац: Лиса—Бачко Брдо 
и једна у резерви; 

— 24. IV борба са четницима на Лиси. Непри-
јатељ имао следеће губитке: 10 мртвих и неко-
лико рањених. Ми нијеемо имали губитака; 

— 25. и 26. IV извршили обезбеђење Трешњеви-
ка, Лисе и Бачког Брда; 

— 27. IV чишћење терена од четника према Ан-
дријевици; 

— 28. IV заузели Андријевицу без борбе; 
— 29. IV обезбеђење од напада непријатеља са 

праваца: Сутјеска—Андријевица, Баљ—Андријеви-
ца, Превија—Андријевица; 

— 30. IV двије чете са командантом батаљона 
уцућене за чишћење терена Марсенића Ријека— 
Шекулар—Калудра—Ровца—Загорје—Доња Р ж а н и -
ца и припрема за напад на четнике у Беране. 
У борби са четницима приликом чишћења терена 
и на Буковцу убили смо 4 четника, 6 ранили и 9 
заробили. Једна чета са комесаром батаљона Пет-
ром Вешовићем одређена је од команданта групе 
за дејство према Беран Селу. Послије борбе на 
Буковцу повлачили се према Андријевици; 

— 2. и 3. V 1944 године боравак у Андријевици 
и обезбеђење моста на р. Лим према Сеоцу; 

— 4. V 1944 извршили покрет према Марсенића 
Ријеци—Буковцу. Заједно са јединицама VII Ом-
ладинске бригаде напали четнике на Буковцу. Са 
четницима је била и милиција, чи ји је командант 
Ђоко Рачић погинуо на Буковцу, убио га ко-
мандир једне чете VII бригаде Петар Војводић. 
Губици код непријатеља на овом сектору непозна-
ти. Наши губици: 1 мртви и 3 рањена. 

— 5, 6, и 7. V батаљон је обезбеђивао положаје 
у Доњим Лугама—Доњој Ржаници, Дапсићу и Пет-
њику; 

— 8. V обезбеђење положаја у Дапсићу и Доњим 
Лугама и предузет покрет за гоњење четника у 
правцу Шекулара—Грачанице; 

— 9. V гоњење четника преко Шекулара—Гра-
чанице—Улотине према Голешу. У тој акциј и ра-
њен је 1 четник и ухваћен четнички курир. Од 
наших бораца 2 рањена; 

— 10. V даље гоњење четника. Заплијењено 3 
коња и 300 метака за митраљез; 

— од 11. до 18. V претрес терена: Полимље— 
Шекулар—Марсенића Ријека . У Шекулару убијен 
1 четник. 

— 18. V 1944 године извршена реорганизација 
батаљона. Садашњи састав Штаб, три чете, митра-
љеско оделење и комора. Распоред чета: једна 
чета на положају : пл. Зелетин—р. Лим; друга: 
р. Лим—планина Сјекирица и једна чета у ре-
зерви село Улотина. Задатак јединица да затворе 
правце који од Чакора и Плава воде према Ан-
дријевици. Извођење војно-политичке обуке. Мо-
билизација људства. Политички рад на терену. 
Претрес терена; 

— од 19. V до 10. VI 1944 године држање пред-
њих положаја . Извиђање према Мурини, Сјекири-
ци и Голешу. Претрес терена. Обука јединица; 

— 10. VI 1944 године батаљон добио задатак да 
се пребаци у с. Шекулар и да затвори правац: 
Мокра планина—Шекулар—Андријевица и Мокрч 
планина—Шекулар—-Беране; 

— 12. VI непријатељ јачине 300 Руговаца на-
пао је батаљон на положају Планиница. Батаљоч 
је непријатеља задржао ватром до ноћи, а онда 
је када се непријатељ у току раскомотио поред 
ватри, извршио на њега напад са три стране. Гу-
бици непријатеља: 10 мртвих, 15 рањених. Запли-
јењено је 1 тешки митраљез, 5 пушкомитраљеза, 
14 пушака и 620 метака за пушку. Ми нијесмо 
имали губитака; 

— 13. VI предало нам се два четника. Претрес 
терена. Извиђање. Обука; 

— 14. VI У селу Шекулар код кућа Јашовића 
предало се 3 четника. На положајима; 

— 15. VI Акција у рејону Планинице—Омарске 
Главе. Предало се 2 четника. Држање положаца. 
Обука јединица. Команди мјеста у Андријевици по-
слато 10 бораца. Извиђање према Мокрој Плани-
ни и Чакору; 

— 16. VI претрес терена у Шекулару. Послато 
20 бораца Команди Подручја. Извршен противна-
пад на непријатеља који је покушао да продре на 
слободну територију. Непријатељ одбачен у зајед-
ници са јединицама IV. Црногорске Пролетерске 
бригаде према Плаву и Гусињу; 

— 17. VI реорганизација батаљона. Састав ба-
таљона: Штаб, двије чете, митраљески вод и ко-
мора; 

— 18. VI до 2. VII држање положаја у Шеку-
лару, извиђање према Мокри. Постављање засједа. 
Претрес терена, акције, обука. Ухваћено 5 четни-
ка. Предало нам се 19 четника; 

— 3. VII непријатељ мањим снагама покушао 
са нападом, али је одбијен. Губици непријатеља -

1 мртав, 1 рањен и 3 заробљена. 
Од 4. VII до 20. VII батаљон држао положаје 

у Шекулару. Извођење акције на терену. Предало 
нам се 8 четника. Извођена обука са људством. По-
литички рад у масама. Извиђачка дјелатност. 

21. VII непријатељ нас напао јачим снагама од 
око 1000 војника, подофицира, официра од Мокре 
Планине према Планиници. То су били Немци, 
СС-овци, италијански фашисти, вулнетари. У пр-
вом окршају убили смо 4 непријатељска војника и 
под притиском надмоћнијег непријатеља повлачили 
се према с. Доња Рженица, а затим 22. VII у за-
једници са јединицама IV Црногорске Пролетерске 
бригаде извршили противнапад на непријатеља и 
протјерали га из Шекулара према Чакору. Не-
пријатељ је имао око 30 мртвих и рањених. Мој 
батаљон је имао 2 лакше рањена борца. Са бата-
љоном IV Црногорске Пролетерске бригаде запли-
јенили смо: 1 бацач, 1 радио станицу, неколико 
стотина метака за „шарац", 22 „шарца", 10 коња и 
други ратни материјал. 

— 23. и 24. VII наставили гоњење непријатеља 
према Горњој Рженици, затим по наређењу коман-
данта IV Црногорске Пролетерске бригаде прешли 
р. Лим и заузели брдо Џамију са задатком да напа-
дамо непријатеља који се од Андријевице повлачи 
према Плаву и Гусињу и вршимо притисак на не-
пријатеља који се улогоровао у селу Улотини; 

— 25. VII у борбама у с. Пепиће и на Џамији 
убили 6 непријатељских војника и заплијенили 5 
коња натоварених муницијом и другом опремом; 



—• 26. VII наставили са држањем положаја на 
Џамији и вршили притисак на непријатеља који се 
повлачио од Андријевице; 

— 27. VII извршили покрет са Џамије преко 
Горње Рженице према Шекулару и Доњој Р ж е -
ници; 

— 28. VII 1944 године у Доњој Рженици дато 
IV Црногорској Пролетерској бригади 50 бораца 
из батаљона. У батаљону остало свега са команд-
ним особљем 46 бораца; 

— 29. VII 1944 године село Буче. Обука људства 
и једна акција у којој је убијен 1 четник. 

— 30. и 31. VII с. Буче код Берана. Формиран 
1 батаљон ОЗНЕ у Црној Гори, од преосталог људ-
ства Васојевичког Ударног батаљона и новог људ-
ства. 

Биланс борби и акција батаљона: 

Од 1. XII 1943 године до 30. VII 1944 године не-
пријатељу су нанесени следећи губици: 

— убијених 90; 
— рањених 30; 
— ухваћених 49; 
Батаљону се предало 276 четника. 
За исти период батаљон је имао: 
— погинулих 5; 
— рањених 9; 
— дезертера 11; 
Батаљон је послао послије претходне обуке у 

разне оперативне јединице 476 бораца. 
Подаци су наведени према следећим изворима: 
— операцијском дневнику команданта батаљона, 

који се налази у архиви Војно-Историјског Инсти-
тута у Београду (Комски Одред); 

— Зборнику докумената том III, књига 6, 7, 8. 
и 9. и 

— 4 Црногорска Пролетерска Бригада — Б л а ж а 
Јанковића. 

БОГИЋ ВЛАХОВИЋ 
командант батаљона 

КВИСЛИНШКЕ СНАГЕ У АНДРИЈЕВИЧКОМ 
КРАЈУ 

Да би сагледали у каквим је специфичним ус-
ловима радила и борила се организација К П Ј ан-
дријевичког среза, од 1941. до 1945. године, мора-
мо се вратити мало уназад да би сагледали 
узроке нетрпељивости, завађености и крваве обра-
чуне између Албанаца, Муслимана и Црногораца 
са којим се суочавала организација К П Ј у току 
читавог рата и револуције. 

Половином 19. ви јека разгарала се борба за на-
ционално ослобођење у долини Лима. Ослободи-
лачку борбу против Турске помагала је К н е ж е -
вина Црна Гора. Турска је користила вјерску под-
војеност а аге и бегови су распиривали мржњу и 
освету код муслиманског становништва у плаво-гу-
сињској области, Метохији, Бихору и Северној 
Албанији, и покретали га у борбу против Црного-
раца. У гушењу национално-ослободилачке борбе 
са турском војском масовно учествује башибозлук 
предвођен барјактарима, агама и беговима. Б а ш и -
бозлук нахушкан и потпомогнут оружјем и опре-
мом од регуларне турске војске предњачио је у 
злочину. Пљачке, убиства жена, дјеце и стараца, 
паљење имовине, било је саставни дио борбе про-
тив националног ослобођења Васојевића. Васоје-
вички устаници враћали су становништву Плава и 
Гусиња истом мјером. Палили су, пљачкали и уби-
јали по муслиманским селима. Борбе су биле кр -
ваве и истребљујуће са обје стране. 

Послије ратова 1875—1878. године, Берлинским 
конгресом Турска је била обавезна да напусти те-
риторију Плава и Гусиња са околином. Међутим, 
Турска је разним махинацијама избјегавала преда-
ју ових територија Кнежевини Црној Гори. Она је 
уз помоћ Призренске лиге мобилисала Албанце из 
Метохије и северне Албаније и муслимане из Пла-
во-Гусињске области у борбу за одбрану Плава 
и Гусиња. Дошло је до познате борбе на Новши-
ћима 22. новембра 1879. године. У тој борби поги-
нуло је 200 Црногораца и 400 турског низама и 
башибозлука. Ова борба је још више закрвила 
ионако закрвљено становништво долине Лима (Му-

слимане и Васојевиће). Умјесто за једничке борбе 
Албанаца, Срба, Муслимана и Црногораца против 
заједничког окупатора и поробљивача — Турске, 
Албанци и Муслимани из Плава и Гусиња под при-
тиском барјактара, ага и бегова, поистоветили су 
се са турском окупацијом и водили неоправдану 
борбу, тј. борили се за турску окупацију и пороб-
љавање а против национално-ослободилачке борбе 
народа у долини Лима — Плава и Гусиња. 

За 34. године (од 1878—1912) сталне борбе, неже-
љени упади, паљевине праћене убиствима и пљач-
ком, са једне и друге стране појачале су вјерску 
мржњу и заоштриле непријатељства у долини 
Лима. 

У 1912. години када су Ругова, Плав и Гусиње 
ослобођени од турске окупације, умјесто братства, 
пјесме и весеља и даље за једничке борбе васоје-
вичке јединице пале, ж а р е по Плаво-Гусињској 
општини. Јединице Авра Цемовића приступиле су 
истребљењу Муслимана, огњем, мачем и покр-
штавањем. Било је око 500 муслимана натјерано 
да се одрекне муслиманске вјере. Ову тортуру и 
насиље успјели су да избјегну један мали број 
одмећући се у шуме и б јежећи за Албанију. 

Аустроугарску окупацију 1915. године, један ве-
ћи дио Муслимана из Плава и Гусиња под утица-
јем ага и бегова прихватио је као ослобођење. 
Аустроугарским властима добро су били познати 
односи и вјерска закрвљеност становништва у гор-
њем току Лима па се према Муслиманима понаша 
као угњетеним и потлаченим и потпирује их у 
борбу против српског и црногорског становништва. 
Због тога са аустроугарском окупацијом дошло је 
до крвавих обрачуна и погрома над црногорским 
породицама као освета за недјела причињена од 
стране Црногораца у 1912, 1913. и 1914. години. 

Ослобођењем 1918. године од аустроугарске оку-
пације поново је дошло до пљачке, паљевине и 
убиства Муслимана. Под утицајем Италије и цр-
ногорских сепаратиста аге и бегови покренули су 
један број муслиманског становништва из Плава 
и Гусиња у борби против уласка српских трупа у 
плавску и гусињску општину. Овај потез скупо 



је платила муслиманска сиротиња, јер их је више 
од 200 лица убијено на Превији код Андријевице. 
Нико од бегова и ага тада није страдао. Они 
имућнији Муслимани врло се брзо прилагођавају 
новој власти али су зато хушкали сиротињу у 
борбе против Црногораца. 

У вријеме Краљевине Југославије Муслимани 
су сматрани као грађани II реда и као према 
таквим власти су се и односиле. Брутални терор 
над сиромашним Плаво-Гусињским сељацима тра-
јао је од 1918. до 1941. године. Посебно треба ис-
таћи терор над сељачким становништвом у ври-
јеме тзв. „аграра". Аграрне комисије и органи вла-
сти одузимали су земљу имућнијим сељацима, јер 
велепоседника није било. У свим селима околине 
Плава и Гусиња, по неколико посједа је одузето 
или смањено. Овакви поступци аграрне комисије 
уносили су немир и мржњу, јер по ондашњем аг-
рарном закону у овој области није било вишкова 
земље за одузимање. Одузета је земља и емигран-
тима. 

Заосталост, неписменост и врло јак утицај хо-
џа и бегова онемогућавао је сваки отпор према 
режиму и владајућим странкама. Бегови, барјак-
тари и други муслимански прваци врло брзо су 
се снашли у Краљевини Југославији. Органи вла-
сти су их добро ухљебили а за узврат имали су 
послушност сељачких маса коју су становништву 
наметнули хоџе и бегови. 

30-тих година овог вијека у Плаву и Гусињу 
дјеловала је њемачка и италијанска обавјештајна 
служба под фирмом трговаца ситном стоком за 
извоз. За италијанску обавјештајну службу а ка -
сније за Њемачку у Плаву је радио правник 
др Еугеније Зорати. У Гусињу је била врло ак-
тивна италијанска обавјештајна служба на челу 
са католичким свештеником Фра Пјетром Дави-
дом. Они су били повезани са агентима из Пећи, 
Ћаковице, Призрена и Косовске Митровице. 

Италијанско-њемачки агенти су успјешно раз -
вијали агентурни рад и успјели да придобију Пла-
во-Гусињске прваке и један број имућнијих се-
љака. То се на јприје манифестовало при мобили-
зацији 7. априла 1941. године. 

Осмог априла 1941. године, Албанци из околине 
Гусиња су провалили граничне магазине, одније-
ли један дио опреме а други уништили. 

* 

* * 

Италијанске снаге 17. априла 1941. године за-
вршиле су окупацију Црне Горе. Док су Итали-
јани хитали да запосједну и успоставе гарнизоне 
у свим крајевима, варошима и већем насељеним 
мјестима са уласком у Плав и Гусиње нијесу ж у -
рили. Пустили су пету колону и квислинге из 
Плава, Гусиња и Врмоше да се обрачунавају са 
становништвом и патриотима плаво-гусињске об-
ласти. 

Прије доласка италијанских снага у Плав и 
Гусиње, дошао је мајор фашистичке Италије, бар-
јактар Врмоше Пренк Цаљо. Довео је 250—300 
разуларених бандита из Врмоше и представио се 
као представник „Велике Албаније" и фашистичке 
Италије да успостави власт у плавској и гусињ-
ској општини. Тада је отпочео да одржава зборове 
по селима и да успоставља „ред и мир". Плаво-
-гусињску територију је прогласио саставним ди-
јелом „Велике Албаније". Оставио је на власти 

дотадашње предсједнике општина (Шемса Феро-
вића и Саља Никочевића). Ови предсједници су 
и до тада вјерно служили све режиме Краљевине 
Југославије и били чврсто повезани са јерезов-
ским послаником Новицом Поповићем. 

Са успостављањем Пренк Цаљове власти на-
стао је период безвлашћа. Основни закон био је 
закон јачега. То је двомјесечни период када мили-
ција Пренк Цаља потпомогнута са једним дије-
лом наоружаних муслимана Плава и Гусиња ха-
ра, пљачка, убија, силује и расељава црногорске 
породице из плаво-гусињске општине. Пренк Ца-
љо је терорисао и муслиманско становништво 
плаво-гусињске општине да би створио пуну кон-
тролу и власт. 

У овом периоду револуционарни покрет у ре-
ону Плав и Гусиња био је слаб. Мали број чла-
нова СКОЈ-а и неколико чланова К П Ј потпомог-
нути од једног врло малог броја родољуба нијесу 
могли утицати на развој ситуације нити сприје-
чити пљачку, прогоне и убијања од стране мили-
ције из Врмоше и неких кабадахија из Плава и 
Гусиња. Упозорење од неких патриота у циљу 
заштите недужног становништва или позив на ху-
маност не само што се није јавно смјело рећи, већ 
је такав поступак могао да навуче бијес наору-
жане руље на себе и своју породицу. Међутим, 
било је старијих и искуснијих људи који су ове 
и сличне поступке Цаља осуђивали и изражавали 
негодовање међу омладинцима, пријатељима и ро-
ђацима. 

Кра јем априла 1941. године у Плав и Гусиње 
дошли су карабињери (италијанска жандармери-
ја). Али се они нијесу мијешали у рад и дјело-
вање Пренк Цаља и његових истомишљеника. 

Упоредо са постављањем власти стижу и еми-
гранти из Албаније, на јприје Бејто Пљава а не-
што касније и Ризо и Шабо Феровић. Шабо Феро-
вић организује фашистичку странку у Плаву и 
Гусињу. Успоетављена власт формира „Аграрну 
комисију" за враћање земље емигрантима и се-
љацима која је раније била одузета. Земља је 
враћена и онима који су је продали у вријеме 
Краљевине Југославије. Рад те аграрне комисије 
праћен је убиствима и пљачком. Било је поједи-
наца који су настојали да заштите комшију Црно-
горца, као напр. Рам Амза, али га није могао за -
штити ад пљачке и одузимања имовине. 

У јуну 1941. године је најављен долазак ита-
лијанских јединица. Плав и Гусиње су извршили 
обимне припреме за дочек „ослободилаца". Први 
пут у Гусињу се ј авља ју транспаренти са натпи-
сима и паролама које су величале Италију, „Ве-
лику Албанију" и ослободилачку мисију италијан-
ске војске. На дочеку у Гусињу дошло је сво ста-
новништво Гусиња и околних села. Људи, жене и 
један дио омладине су били обучени у свечана 
одијела. За ту „велику свечаност" припремљени 
су и поздравни говори. Међутим, чим су италијан-
ске јединице ступиле на улице Гусиња дошло је 
до инцидента (наводно је неко хтио да баци бом-
бу). Умјесто клицања и аплауза настала је гужва 
и паника. Тек касније пошто су се ИтаЛијаНи 
смјестили у касарне одржана им је добродошлица. 
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ВУЛНЕТАРИ1 

Прије доласка италијанских јединица дошао 
је Ризо Феровић, Бејто Хаџи-Хајров, Вејсо Ш а х -
мановић, Имер Малић и др. У јуну 1941. године 
је Ризо Феровић постављен за нон-префекта (сре-
ског начелника). Племе Феровића повезано род-
бински и орођено са другим племеном подржава-
ло је Риза Феровића и он је постао прва лич-
ност у плаво-гусињској области. Прве кораке је 
предузео доласком на власт, отјерао је Пренк Ца-
љу и његову „милицију". То је могао да учини 
јер је био подржан од грађана Плава и Гусиња и 
околних села. Око Риза Феровића се окупља олош 
наоружан који је био спреман да на миг Ризов 
учини свако недјело. Ризу Феровићу удварају се 
виђенији муслимани и неке хоџе Плава, Гусиња л 
околних села. Куд год се кретао за њим је ишла 
оружана пратња. Свакодневно је на молбе и по-
зиве ишао по селима са гозбе на гозбу. Риза Фе-
ровића помаже и фашистичка организација на че-
лу са Шабом Феровићем. Помаже га и ш е ф кве-
стуре Бејто Пљава. 

На зборовима, приређеним пировима Ризо Фе-
ровић инсистира на исељавању Црногораца. У то -
ме га сви подржавају . Ризо је основао и „аграрни 
суд" у којем су били: Мула Реџо Кобилић, Ђока 
Цурановић, Авдуљ Хаса Ђонбелић, Асана Кукић, 
Чуна Муља Ђонбашић, Рамтоља Балидемић и дру-
ги. Одлуке овога суда су се морале без поговора 
спроводити у дијело. 

Ризо Феровић у договору са Италијанима фор-
мира вулнетарске јединице. Италијани су форми-
рали вулнетаре првенствено за борбу против НОП-а. 
Због истих разлога касније одобравају формирање 
четничких јединица, наоружава ју их и материјал-
но финансијски помажу. Упрошћено реЧено, вул-
нетари су четници (по улози, као и задацима) на 
територији Плава и Гусиња. То је територијална 
војска. Сви способни мушкарци из домаћинстава 
преко 18 година били су вулнетарски обвезници. 
Један из породице био је свакодневно на дужно-
сти обезбијеђења границе, или патролирање. А на 
случај опасности вршена је мобилизација свог му-
шког становништва у борбу за одбрану „Велике 
Албаније". Постојале су двије банде (батаљони). 
Један у општини плавској а други у општини гу-
сињској. Село или више мањих села формирало је 
вулнетарску чету или вод. Вулнетари су претежно 
крстарили — патролирали по црногорским селима 
која су била у склопу „Велике Албаније", (Ве-
лика, Машнице, Брезојевице, Мурина, Војно Село, 
Горња Рженица итд.). Рад вулнетара био је под 
пуном контролом Италијана и органа великоал-
банске власти. Вулнетарски обвезници за службу 
примали су принадлежности. 

17. јула 1941. године борбе герилских одреда 
Трешњева, Трепче и Забрђа под руководством ор-
ганизације КПЈ , на Црвеним Прлима огласила је 
почетак борбе против окупатора у долини Лима. 
Истог дана ослобођена је Мурина и Андријевица. 
Планула је устаничка пушка из села Велике на 
Брезојевичко поље. Претходног дана (16. јула) осло-
бођена је Лијева Ријека и Матешево. 

' ) В у л н е т а р ј е к о в а н и ц а о д р и ј е ч и в о л о н т е р — д о б -
р о в о љ а ц . О д Ф р а н ц у з а с у ј е у з е л и А л б а н ц и и д о к ј е 
с т и г л а д о П л а в а и Г у с и ш а у с т а л и о с е н а з и в . В у л н е т а р . 

17. јула 1941. године увече отпочеле су тешке 
и крваве борбе герилског одреда у Војном Селу. 
Становници Војног Села предвођени герилским од-
редом превазишли су своје снаге одолијевајући де-
сетоструком непријатељу. Под вођством организа-
ције К П Ј среза устао је народ у борбу против ф а -
шистичког окупатора. Италијанима је пошло за 
руком да брзо организују квислинге из Плава, Гу-
сиња и околних села у борбене јединице за борбу 
против устаничких снага. Довукли су квислиншке 
снаге из Врмоше и Северне Албаније. Већ 19. јула 
отворен је фронт од Липовице, Гребена, Виситора, 
преко Брезојевица, Јечмишта, Чакора и Мокре. Про-
паганда окупатора и емиграната из Албаније је ус-
пела да обмане један број муслимана „да су Црно-
горци пошли да униште муслимански ж и в а љ у 
Плаву и Гусињу". На руку окупатору ишла је и 
необавијештеност о циљевима борбе устаника а с 
друге стране била им је позната ситуација у сви-
јету а посебно на светском ратишту која није била 
повољна за устанике. 

Италијани, органи „великоалбанске власти" и ру-
ководство вулнетара устанак народа у долини Лима 
приказали су становништву као борбу црногорског 
народа против муслимана. Они су наредили вулне-
тарским јединицама да се обрачунају са неким црно-
горским породицама које су се у том периоду на-
лазиле на територији плаво-гусињске области. „Ма-
лобројно црногорско становништво ненаоружано, 
највећим делом стари и изнемогли, који нијесу из-
бјегли априлских и мајских дана 1941. године, јер 
нијесу никоме остали дужни, доживјели су „да 
плаћа ју рачуне" за које нијесу били криви" . . . „До 
зуба наоружане банде квислинга ишле су од куће 
до куће „у лов на Црногорце", да их убија ју па 
чак неке да отимају из муслиманских кућа гдје 
су се склонили. У току 17, 18. и 19. јула 1941. го-
дине, у Плаву је убијено 35 а у Гусињу 30 гра-
ђана — Црногораца. 

Италијанске и квислиншке снаге су 19. јула по-
тисле малобројне снаге устаника из Брезојевица и 
Пепића. По наређењу Мјесног комитета К П Ј на 
фронт према Ругови, Плаву и Гусињу упућене су 
јединице са територије ослобођеног среза. Уста-
ничке снаге у борбама против Италијана и квис-
линга 20. јула 1941. год. биле су подржане са ар-
тиљеријом (батерија топова 75 мм и хаубица 
155 мм). Борбе су вођене све до 6. августа 1941. 
године. Поред издајничког рада и д р ж а њ а неких 
бивших југословенских официра који су били у 
командама и штабовима (Андрија Весковић, Ђор-
ђе Лашић, Величко Бојовић и др.) уСтаници су 
имали снага и могли су да заузму Плав и Гуси-
ње и околна села (крајем јула 1941. године). Ме-
ђутим, срески комитет К П Ј на челу са Богда-
ном Нововићем, показао је велику политичку 
зрелост и није дозволио да устаничке јединице 
уђу у Плав и Гусиње и муслиманска села из сле-
дећих разлога: 

1. Првих усланичких дана развој догађаја ука -
зивао је да би вјековна закрвљеност и нетрпе-
љивост и освете над недужним муслиманским ста-
новништвом дошле до пуног изража ја . 

2. Организација К П Ј је позивала становништво 
Плава и Гусиња на братство и јединство и за јед-
ничку борбу против окупатора. Међутим, и поред 
изричите забране паљења муслиманских села, ку-
ћа и имовине, 23. јула у селу Пепићу запаљено је 
неколико муслиманских кућа. То се поновило и 



24. јула у селу Новшићу. Требачка чета је за -
палила и џамију у Новшићу. Све је ово рађено 
и поред будности и контроле чланова К П Ј у је-
диницама. 

3. Устаници, понесени првим побједама са ма-
лим жртвама, ослобођењем Лијеве Ријеке, Мате-
шева, Мурине и Андријевице, пошли су у борбу 
ношени високим борбеним моралом да сломе от-
пор у Плаву и Гусињу. Због застоја пред Пла-
вом и Гусињем расла је м р ж њ а према „Турци-
ма"; подгријавана од стране реакције да „оружје 
полажу војници велике италијанске империје а 
шака Турака их брани". 

4. Међу устаничким снагама налазио се и зна-
тан број избјеглица из Метохије, Плава и Гу-
сиња. Један број је ишао у борбу да би искалио 
освету према „Турцима" због патњи у којима се 
нашао послије капитулације Краљевине Југосла-
вије. 

5. Првих дана борбе, стигла је на Мурини (у 
позадини фронта) колона товарних грла — коња. 
Чекала је заузимање Плава и Гусиња да би по-
слије тога пљачкала муслиманску имовину као 
1912. године. Команда устаничких снага је ову 
колону насилно вратила а патроле постављене дуж 
комуникације Андријевица — Плав више нијесу 
дозвољавале долазак „посјетиоца фронту" као што 
је била ова претходна. 

6. Устаничке јединице нијесу биле организо-
ване у чврсте војне формације, јер се за то није 
имало времена. У једном броју јединица старе-
шински кадар је био претежно састављен од ју-
гословенских официра и подофицира. Они нијесу 
били никаква гаранција да би приликом уласка 
јединица у Плав и Гусиње спријечили насиља, 
убиства и пљачке. Напротив, могло се очекивати 
од једног мањег броја, хушкање на злочине, па-
љевине и пљачке. 

7. Чланови К П Ј и СКОЈ-а били су претежно 
по годинама млађи борци, без борбеног искуства. 
Они нијесу имали пуну контролу над радом је-
диница и појединаца. У том периоду нијесу били 
у могућности да спријече евентуална недјела. 

Првих дана августа 1941. године у Плав и Гу-
сиње дошле су квислиншке снаге из Врмоше, 
Краснића, Сјеверне Албаније и Метохије да по-
могну Италијане и вулнетаре у борби против 
НОП-а. Јаче италијанске снаге са квислинзима из 
Метохије 5. августа заузеле су Чакор, а од Под-
горице (Титоград) наступале су такође бројне ита-
лијанске и квислиншке снаге ка Матешеву и Ан-
дријевици. Услед јаког притиска далеко надмоћ-
нијих снага окупатора и квислинга, подржаних 
артиљеријом и авијацијом а да би се избјегла 
непотребна жртва, Привремена Врховна команда 
устаничких снага наредила је да се повуку једи-
нице са фронта. 

Са устаНицима се повлачило и становништво. 
Разуларене италијанске и вулнетарске снаге от-
почеле су са звјерствима. Убијале су старце, ж е -
не и дјецу. Запалиле су села: Велику, Брезоје-
вице, Пепиће, Горњу Рженицу а у другим селима 
андријевичког среза по неколико кућа. Поред 
кућа запаљене су стаје, сточна храна и опљачка-
на сва покретна имовина. На упозорење неких 
вулнетара што пљачка ју и д јечје пелене, одговор 
је био „боље је прати него ткати". 

Становништво попаљених села у границама 
„Велике Албаније" вратио се на згаришта тек но-

вембра 1941. године. Вратило се без икаквих сред-
става за живот. Зиму 1941/42. године дочекали су 
у земуницама и настрешницама на брзину на-
прављеним. Глад и немаштина мориле су дјецу, 
старце и болесне. Послије устанка па све до ка -
питулације Италије, окупатор, великоалбанске и 
плаво-гусињске власти завеле су страховити те-
рор. У другој половини 1942. године, почиње да 
се развија и јача НОП. Окупатор и вулнетари се 
обрачунавају сада не само са црногорским ста-
новништвом већ са напредним муслиманским сна-
гама и родољубима. Хапсе један број чланова 
КПЈ, СКОЈ-а и родољуба, а истовремено појача-
ва ју терор над становништвом Велике, Брезоје-
вица, Горње Рженице. 

* * * 

Октобра 1943. године вулнетари садејствујући 
са њемачким и балистичким снагама запалили су 
земунице и настрешнице у Велици, Брезојевицама 
и Машници. Сву људску и сточну храну опљач-
кали и имовину уништили. Кра јем јула .1944. го-
дине, вулнетари са четницима, њемачким и бали-
стичким снагама поново су палили села у долини 
Лима убија јући жене и дјецу. Тих дана горјела 
су села Крушево, Улотина, Луге, Грачаница и 
велики број кућа у другим селима. 28. јула 1944. 
године, само у селу Велици убијено је преко 300 
лица. Велики број жена, дјеце и стараца која ни-
јесу успјели да се евакуишу били су бачени у 
ватру. Приликом паљења куће Новице Шошкића 
убацили су у ватру троје његове дјеце и жену. 
У кући Вукадина Р. Ћ у л а ф и к а у селу Луге уба-
цили су у ватру петоро дјеце и двије жене. Таквих 
призора било је у Улотини, Крушеву, Грачаници 
и другим селима. 

Вулнетари, у другој половини 1944. године у 
селу Доља код Гусиња убили су секретара Среског 
комитета Бећа Башића, Воја Нововића, Јусуфа 
Реџепагића и Аља Хота, а прије тога у Плаву 
су стријељали Ха јра Шахмановића. Са овим је 
нанешен тежак губитак организацији К П Ј за срез 
андријевички јер је изгубила врсне комунисте и 
јунаке НОР-а.2) 

Вулнетари иако малобројнији од четника на-
нијели су велике жртве НОП-у у људству а и 
велике материјалне штете. Без судјеловања дру-
гих снага са стране, вулнетари Плава и Гусиња 
само у селу Брезојевицама запалили су 170 ку-
ћа, толико штала и помоћних зграда. Уништили 
су сву покретну имовину па чак и воћњаке. 

* * « 

Крајем 1942. године почиње да се развија ју и 
ј ача ју снаге НОП-а у Плаву и Гусињу да би кра -
јем 1943. године представљале снагу од које су 
се плашиле фашистичке слуге из Плава и Гуси-
ња на челу са Ризом Феровићем. Злочини вул-
нетара били би и већи да их у 1943. и 1944. го-
дини нијесу кочиле напредне снаге које су до-
некле у овом периоду имале утицаја на развој 
ситуације у плаво-гусињској општини. 

Плав и Гусиње ослобођени су 16. октобра 1944. 
године (четири дана прије ослобођења Београда). 
Од доласка II Корпуса 10. октобра 1943. године 

*) Ч е т н и ц и су 20 . 4 . 1942. г . у б и л и п о л . с е к р е т а р а 
М К К П Ј Б р а н к а Д е л е т и ћ а и о р г . с е к р е т а р а М К К П Ј 
Б а ј а Ј о ј и ћ а . 



у срезу андријевичком стално су вођене борбе 
према Плаву, Гусињу и Руговој. Годину дана одо-
лијевали су вулнетарски зликовци предвођени 
Ризом Феровићем и Саљом Никочевићем нападима 
јединица II ударног Корпуса. Огрезли у крв, 
пљачке и паљевине а потпомогнути квислинзима 
са територије „Велике Албаније", давали су ж и -
лави отпор и водили борбу на смрт и живот. 

II 

ЧЕТНИЦИ 

Привремена Врховна команда Црне Горе 5. ав-
густа 1941. године, издала је наређење да се ус-
таничке снаге андријевичког среза повуку са по-
ложаја . Ово наређење јединице на положајима 
примиле су 6. августа 1941. године. Један број 
чета и батаљона се повукао одмах а један мањи 
број чета се распао. Сви ти герилски одреди, фор-
мирани прије почетка оружане борбе, повукли 
су се са положаја организовано и дисциплино-
вано. Већ сутрадан сваки одред налазио се у 
својој планини. Истога дана када су се јединице 
повлачиле са положаја , убрзано су се извлачиле 
животне намирнице и војничка опрема, која је 
била заплиј ењена приликом ослобођења Андри-
јевице. Једна количина животних намирница би-
ла је раније пребачена у неким селима (Трепча, 
Краље, Коњухе). Међутим, једна трећина живот-
них намирница остала је у магацинима, која је 
поново пала у руке окупатору. Руководство НОП-а 
среза није на вријеме евакуисало магазине а по-
следњег дана није се располагало са потребним 
бројем товарних грла да се намирнице извуку 
из Андријевице. 

Распад и одступање неких устаничких батаљо -
на и чета био је изазван бригом и страхом за своје 
породице. Ворци су хитали у села да склањају по-
родице и имовину у збјегове, јер нијесу смјеле ос-
тати у селима. Квислинзи су се устркивали са 
Италијанима у убијању жена, дјеце, стараца и 
паљевини имовине устаничких села. 

У ноћи 6/7. августа 1941. године кретала се 
колона из Велике, Машнице, Грачанице, Полим-
ља и Брезојевица ка Андријевици. Друга колона 
из Шекулара, Марсенића Ријеке и Трепче ка 
Рујиштима и Јеловици. Избјеглице су носиле дје-
цу, нешто имовине, животних намирница и т је -
рале стоку. Тужно је било и тешко видјети из-
немогле жене и старије људе под теретом бремена 
како се тешко крећу уз планину. Избјеглице су 
хитале пред разулареном пљачкашком бандом 
Риза Феровића и италијанских паликућа. Долину 
Лима од Плава до Сутјеске и од Мокре до Ри-
јеке Марсенића прекрио је дим од попаљених 
кућа, стаја и сточне хране. Ватра се помјерила 
са избјеглицама. Ово је био први покрет станов-
ништва из долине Лима послије 60 година (по-
слије ратова 1858, 1864, 1875—1878. године). 

* » * 

У току припрема за оружани устанак и борбу 
против окупатора, појављивали су се појединци 
и групице по селима, који нијесу били за борбу 
против окупатора (Вуксан Бакић, Вукић Масло-
варић, Милутин Јелић, Урош Влаховић, Љубо 
Вуксановић, Урош Лекић, Батрић Божовић, Крсто 
Ракетић, Ђоко Рачић, Васо Лабан). Међутим, је-

дан дио реакције се притајио и прихватио је борбу 
против окупатора. Када је дошло до повлачења 
снага са положаја и становништва у збјегове, ј а -
вио се један број народних „душебрижника" који 
су ширили панику и гласно коментарисали да није 
требало покретати борбу „против велике силе", да 
није требало „дирати у осињак". Јавно су почели 
нападати комунисте да су увукли народ у ватру 
и разне недаће. Када се овоме додају свирепе 
репресалије окупатора и квислинга, глад, плач, 
и патње колона избјеглица, такви иступи поједи-
наца и група наилазила је на плодно тло. Такве 
пароле и ставови „да се преуранило са устанком" 
да су комунисти „гурнули народ у ватру и под 
нож окупатору и квислинзима", шириле су се из 
села у село и прихватане од стране малодуш-
ника и колебљиваца. У агитацији против кому-
ниста предњаче поједини официри бивше југо-
словенске војске, чиновници и локални полити-
чари. Оживјеле су посјете и договори „виђенијих 
људи" из села и Андријевице у току 6. и 7. ав -
густа 1941. године. 

Формиране су делегације од „одважних људи" 
(који се „жртвују за народ") да сретну Италијане, 
изјаве им лојалност и у к а ж у на виновнике ору-
жане борбе. Делегације андријевичког и беран-
ског среза пошле су на Чакор и среле Италијане. 
Беранску делегацију сачињавали су: прота Алек-
сандар Бојовић, Гавро Цемовић и Миро Дедовић3) 
а андријевичку: Урош Влаховић, Др Коберизе и 
његова кћерка (Етера). 

Делегацији се прикључио и један италијански 
подофицир из Андријевице на захт јев и молбу 
др Кобериза. Делегације су биле створиле такву 
психозу да су испраћене „на последњи пут" од 
стране присутних. Делегације успут нијесу про-
пустиле прилику да избјеглицама које су сре-
тале не из јаве „да се они ж р т в у ј у за народ а 
комунисти су побјегли у шуме". 

Упоредо са формирањем делегација за срета-
ње Италијана, по градовима и већим мјестима 
формирани су и „Одбори спаса". Њихов задатак 
је био да дочекају Италијане са „добродошли-
цом", са „сољу и хљебом" и да изјаве лојалност 
окупатору. 

У беранском срезу „Одбор спаса" било је 11 
чланова на челу са предсједником Одбора су-
дијом Илијом Лутовцем. 

„Одбор спаса" андријевичког среза сачињава-
ли су: Љубо Вуксановић, предсједник, Батрић Бо-
жовић (предсједник шекуларске општине), Крсто 
Ракетић (предсједник требачке општине), Комнен 
Марсенић (из Марсенића Ријеке), Павле Бакић 
(из Забрђа), Урош Лекић (из Краља), Ђоко Ра -
чић, Милутин Јелић (из Слатине), Урош Влахо-
вић, Леко Шошкић и Васо Лабан (из Полимља), 
Митан Кнежевић (из Велике) и Ђорђе Ћ у л а ф и ћ 
(из Луга). 

„Одбори спаса" имали су задатак да воде бор-
бу против комуниста. У том циљу берански „Од-
бор спаса" штампао је летак којим позива станов-
ништво долине Лима у борбу против комуниста. 
Летак је потписао предсједник „Одбора спаса" 
Илија Лутовац и секретар „Одбора" М. Кењић.4) 
Овај летак је растурен и у адријевичком срезу 

' ) И з ј а в а п р о т е А л е к с а н д р а В о ј о в и ћ а и з И в а н г р а д а 
1972. г о д и н е . 

• ) В . И . И . , А р х и в а н е п р и ј а т е љ с к и х ј е д и н и ц а , б р . к . 



Италијани су у свом „ослободилачком походу" 
запалили куће организатора устанка, јер се нашао 
један број потказивача те су као водичи показали 
Италијанима куће које треба запалити. Избјегли 
народ у збјегове послије три до четири дана (по • 
што је прошла казнена експедиција) вратио се у 
села. Међутим, избјеглице и „погорелци" из села 
унутар граница „Велике Албаније" нијесу се 
смјели вратити на згаришта. Тек крајем 1941. 
године по одобрењу Италијана вратили су се се-
љаци у село Брезојевице а нешто прије њих у 
села Велику, Машницу и друга села. 

Свирепе репресалије (убијање, жена, дјеце и 
стараца који нијесу стигли да се повуку у збје-
гове, паљевине) унијели су страх код једног ди-
јела становништва. Посебно је била тешка ситу-
ација код избјеглица ко је су се вратиле на зга-
ришта јер су били без икаквих средстава за ж и -
вот и без крова над главом а тешка је била ситу-
ација и код избјеглица које се нијесу вратиле 
на згаришта. Један велики број домаћинстава на-
шао се у скоро безизлазној ситуацији. Посебно је 
била тешка ситуација код домаћинстава са број-
ним члановима породице јер се није могло нигдје 
купити жито или нека друга средства која би 
омогућавала да се некако преживи тешка 1941/42. 
зима. У овако тешкој економској и стамбеној си-
туацији Италијани су пријетили стријељањима, 
паљевином и интернацијом уколико устаничко 
становништво не преда оружје. 

Послије заузимања слободне територије гра-
ђански политичари уз помоћ окупатора су пре-
узели иницијативу и на једном ширем плану от-
почели рад против НОП-а. Користећи присуство 
окупатора, паљевине,5) стријељања и друге недаће 
успјели су да један дио становништва пасивизи-
ра ју и тиме га одвоје од НОП-а. Окупатору Је 
пошло за руком да уз помоћ грађанских полити-
чара а у првом реду вођства Црногорске федера-
листичке странке организују широм Црне Горе 
па и у андријевичком срезу „добровољачку анти-
комунистичку милицију" (Милизиа, волонтариа 
антикомуниста). 

У срезу андријевичком формиране су милициј-
ске јединице: у Лијевој Ријеци под командом Ђо-
ка Лашића (рођак Ђорђа Лашића) са око 60 ми-
лицајаца. У Барама Краљским под командом ау-
стро-угарског шпијуна Митра Вукићевића (60); у 
Краљима под командом Душана Арсовића а кас-
није је он ту команду предао Ђоку Рачићу који 
је организовао око 60 милицајаца из села Краље, 
Слатина, Присоје, Мост Бандовића; на Ријеци 
Марсенића под командом Комнена Марсенића (30 
милицајаца) . и у Шекулару под командом Батри-
ћа Божовића (35 милицајаца). Број милицајаца се 
кретао од 250 до 270.6) Касније италијанска мили-
ција била је под командом среског четничког 
команданта Душана Арсовића. Задатак милиције 

* ) И т а л и ј а н и с а к в и с л и н з и м а з а п а л и л и с у 750 к у ћ а 
у ј у л с к о м у с т а н к у . 

• ) Б а т р и ћ Б о ж о в и ћ л и к в и д и р а н ј е н о в е м б р а 1941. г . 
о д с т р а н е с н а г а Н О П - а . Ђ о к о Р а ч и ћ , Ђ о к о Л а ш и ћ , Д у -
ш а н А р с о в и ћ , п о г и н у л и с у у т о к у р а т а а М и т а р В у к и -
ћ е в и ћ у х в а ћ е н ј е к а о р а њ е н и к у и т а л . б о л н и ц и 1943. г . 
а п о с л и ј е и з л е ч е њ а с т р и ј е љ а н . К о м н е н М а р с е н и ћ н и ј е 
с а ч е к а о п а р т и з а н е и з Б о с н е в е ћ ј е п о б ј е г а о з а С р б и ј у . 
К а с н и ј е с е у к љ у ч и о (1945. г.) у п а р т и з а н с к е ј е д и н и ц е . 
И с к о р и с т и о ј е а м н е е т и ј у и к а с н и ј е ч а к и б и о п р е д -
с ј е д н к С а в е з а б о р а ц а м ј е с н е з а ј е д н и ц е у о п ш т и н и 
и в а н г р а д с к о ј . 

је био да обезбјеђује комуникације и објекте на 
њима. Милиција је учествовала у борбама против 
снага НОП-а као претходница италијанских једи-
ница а касније у саставу четничких јединица. 

У селима која су се граничила са „Великом Ал-
банијом" сељаци су се плашили упада вулнетара 
а села дуж комуникација Чакор — Андријевица 
и Андријевица — Иванград страховала су од 
Италијана, јер су се чешће заустављале итали-
јанске колоне и односиле из кућа све што им се 
свидјело. Поред пљачке Италијани и милиција 
Ђока Рачића затварала је патриоте и родољубе 
на сваки миг шпијуна. Углавном сва села бившег 
андријевичког среза била су изложена пљачкању, 
паљевини, малтретирању становништва, хапше-
њима и другим недаћама које су примјењивали 
Италијани са квислинзима. 

* * * 

Од 10. августа 1941. године, до половине ок-
тобра исте године партизанске јединице нијесу 
изводиле борбене акције. Разлог оваквог засто-
ја није био због неповољне војно-политичке ситу-
ације у Црној Гори, већ због погрешног става 
ПК К П Ј и делегата ЦК К П Ј који су припремали 
„други устанак". У директиви ПК К П Ј нижим 
партијским форумима од 26. октобра 1941. године 
да ју се задаци у вези оружаног устанка, па се 
к а ж е : 

1) „На бази прогласа потребно је мобилисати 
народне масе, стога је прва дужност руковод-
ства да преко конференција изврше политичке 
припреме народних маса за оружани устанак".7) 

Сличан став заступа ПК К П Ј за Црну Гору и 
Боку и у једној наредној директиви.8) Директиве 
јасно говоре да су покрајинско руководство и де-
легат ЦК К П Ј (Милован Ђилас) ишли на по-
кретање „другог устанка' 'у Црној Гори, јер ни-
јесу схватили шта је партизански рат и како 
се води. Тек на интервенцију ЦК КПЈ,8) покра-
јинско руководство и делегат ЦК К П Ј су схва-
тили како треба водити партизански рат. Захва-
љујући тој интервенцији није дошло до неког 
„другог устанка" већ су отпочеле и вођене ору-
жане борбе широм Црне Горе. 

Одсуство партизанских акција нанијело је ве-
лике штете НОП-у Црне Горе, јер у овом затишју 
грађански политичари и официри бивше југо-
словенске војске се повезују и разви ја ју врло ин-
тензивну пропаганду против НОП-а и организа-
ције К П Ј у Црној Гори, Боки и Санџаку. 

У другој половини 1941. године, четнички пок-
рет се организује и развија у Србији. Развој и ј а -
чање НОП у Југославији уплашило је буржоазију 
и њену владу у Лондону. Влади је било познато 
да је К П Ј организатор борбе против окупатора и 
да се на ослобођеним територијама, организују но-
ви револуционарни органи власти. Буржоази ју је 
на јвише погађало стварање Народноослободилач-
ких одбора, јер је знала да је у првим актима НО 
одбора била садржана њихова револуционарно-по-
литичка суштина и народноослободилачки карак-
тер. 

' ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 1 , д о к у м е н т а 29. 
8 ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , К њ ! 1 , д о к у м е н а т 93. 
>) З б о р н и к Н О Р , . 



Вуржоазија Краљевине Југославије вјеровала 
је да ће у другом свјетском рату побиједити анти-
хитлерова коалиција, а повратак на влает у Ју-
гославији био јој је једино могућ уколико уништи 
НОП односно „комунизам". Она није имала снага 
да се сама супротстави НОП-у. Пошла је у почет-
ку у борбу — устанак да би преузела кормило 
устаничких снага. Како јој то није пошло за ру-
ком, она је пошла у отворену сарадњу са оку-
патором против јединица НОП-а. Окупатору је од-
говарало да ангажује што више квислиншких сна-
га у борби против НОП-а. То му је налагао Ис-
точни и Афрички фронт. За једничке интересе са-
гледале су обе стране (четници и окупатор), јер 
је НОП за њих био подједнако опасан.10) 

Четнички покрет био је од 1941. године до кра ја 
1943. потпомаган од енглеског империјализма. Оби-
стинили су се пророчански закључци ЦК К П Ј са 
априлског савјетовања у Загребу 1941. године гдје 
се к а ж е : 

Југословенска емигрантска влада се „ставила 
под окриље Енглеске са надом да ће помоћу ен-
глеског империјализма успоставити оно старо ста-
ње које је упропастило народе Југославије".11) 

У Црној Гори прве четничке војне формације 
организоване су у никшићком и беранском срезу. 
Новица С. Ковачевић је 23. децембра 1941. године 
одржао збор у селу Подбожур на којем је изнио 
„Статут" за организовање „Народне војске". Пар-
тијска организација Грахова и Граховски парти-
зански батаљон врло брзо су реаговали. ОК К П Ј 
за Никшић такође је брзо реаговао и у зачетку 
су уништили појаву четничког покрета. Органи-
зовање четничког покрета у беранском срезу било 
је постепено и темељито. Партијска руководства 
(МК К П Ј Беране, ОК К П Ј за Колашин и деле-
гат КП К П Ј са посебним овлашћењима Саво Б р -
ковић) и команда беранског батаљона и Комског 
одреда зата јиле су. Није предузета одлучна и 
енергична борба да се четнички покрет уништи 
док је био у повоју. 

Војно-политичка и економска ситуација пого-
довале су брзом и масовном организовању четнич-
ког покрета. Из разних кра јева Југославије, по-
слије априлског рата 1941. године, вратио се ве-
лики број интелектуалаца (судија, професора, слу-
жбеника, инжињера, официра, учитеља, итд.). Они 
су ојачали ионако јаку предратну интелектуалну 
средину у долини Лима. Велики број интелекту-
алаца учествовао је у устанку (у борбеним једи-
ницама) а послије устанка су се повезали и једин-
ствено иступали да се „преуранило са устанком", 
„још није вријеме за борбу против окупатора", 
итд. Сељаци су вјеровали „ученим људима", јер 
„они боље зна ју" од њих шта се дешава у свијету. 

Велики број избјеглица са Косова и Метохије 
задржао се у долини Лима а послије устанка је 
њихов број повећан са избјеглицама (погорелцима) 
из Велике, Брезојевица, Војног Села, Пепића, Гор-
ње Рженице, Зорића, Мурине и из околине Ро-
ж а ј а . Њихове домове и имовину запалили су Ита-
лијани и вулнетари кра јем јула и августа 1941. го-
дине. Све ове породице притискивала је глад и 

10) М и х а и л о С т а н и ш и ћ , Н е и з б р и с и в и т р а г о в и и з д а ј е , 
„ П о л и т и к а " , 30. 1 . до 26. 2 . 1977. г . У н а в е д е н о м ф е љ -
т о н у М и х а и л о С т а н и ш и ћ ј е д о к у м е н т о в а н о и з н и о с а -
р а д њ у ч е т н и ч к о г п о к р е т а у Ј у г о с л а в и ј и о д 1941. д о 1945. 
г о д и н е . 

" ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I , к њ . 2 , д о к у м е н т 1 . 

страх од сутрашњице. Њ и х су Италијани и орга-
низатори четничког покрета уцјењивали живот-
ним намирницама, јер је становништво искључиво 
било оријентисано на набавку хране из италијан-
ских магацина. На другом мјесту се храна није 
могла набавити. Трговина са Плавом и Метохи-
јом и Бихором (гдје је било жита да се купи) 
била је онемогућена. Сваки одлазак у наведена 
мјеста је спречаван. Прво, Италијани нијесу доз-
вољавали набавку жита из тих кра јева и друго, 
сваки одлазак у „Велику Албанију" значио је са-
моубиство уколико није у пратњи окупатора. „Спа-
сиоци народа" — грађански политичари и један 
број официра обећавали су изгладнелим породи-
цама повратак на згаришта и у Метохију. То су 
условљавали са „националном исправношћу", (то 
је значило да је антикомуниста и да треба на д је -
лу да се докаже). Но, поред свих патњи и еко-
номских невоља мали број је материјално незбри-
нутих породица прихватио четничку пушку. Да-
леко већи број се избјеглица јавио за рад у при-
морским градовима, (Бар, Петровац, Будва итд.) 
гдје су их Италијани кра јем јесени 1941. године и 
у прољеће 1942. године транспортовали. 

Репресалије окупатора и вулнетара, паљевине, 
глад и несташица разних потрепштина за свако-
дневни рад и живот уплашила је народ у долини 
Лима. Ту ситуацију користи четничка пропаганда. 
Данас су то вулгарне фразе а кра јем 1941. и по-
четком 1942. године и те како су се лијепиле за 
сељака. 

Пропаганда је посебно инсистирала на „тради-
цијама". Ту је у првом реду полазила од „вјечитог 
непријатеља Турака" (под Турцима су подразуми-
јевали Албанце и Муслимане из Плава и Гусиња). 
Убјеђивали су сељаке да треба да се организују 
и наоружају за борбу против „Турака". Плашили 
су их да ако остану по старом или буду накло-
њени партизанима да ће Италијани пустити вул-
нетаре да ово што је остало неспаљено униште. 
Посебно је пропаганда инсистирала на разбијању 
братства и јединства. Говорили су „да браћа не 
убијају, пљачка ју и пале домове а ова партизан-
ска браћа вулнетари све под нож стављају". Да-
нас ове вулгарне фразе изгледају као „прича за 
дјецу" међутим кра јем 1941. и почетком 1942. го-
дине од овакве пропаганде сељаке је хватао страх. 

Послије неуспјелог напада на Пљевља и повла-
чења снага НОП-а из Србије четнички покрет 
иступа јавно у Црној Гори. Дотада камуфлирана 
организација наводно за борбу против „Турака" 
сада јавно иступа против НОП-а. 

Дража Михајловић је још 15. октобра 1941. го-
дине именовао Ђорђија Лашића за команданта 
четничких одреда југословенске војске у Црној 
Гори а Павла Ђуришића за команданта лимских 
четничких одреда југословенске војске.12) 

Партијска руководства и штабови одреда у Цр-
ној Гори о овоме именовању ниСу знала. О томе 
свједоче преговори који су вођени са њима од 
стране партијских руководстава, да одустану од 
формирања четничких јединица, о чему ће нада-
ље бити говора. 

Дража Михајловић је 20. децембра 1941. године 
упутио инструкцију Ђорђију Лашићу и Павлу Ђу-
ришићу у којој се између осталог к а ж е : 

1!) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 4 , д о к у м е н т 190. 



„1. Једним дијелом снага дејствовати ка долини 
Лима правцем Бијело Поље — Сјеница са задат-
ком да се очисти Пештер од муслиманског и арна-
утског ж и в љ а " . . . 

„2. Другим снагама дејствовати правцем преко Ча-
кора ка Метохији".13) 

Инструкцијом је предвиђено насељавање „по-
штених и национално исправних" Црногораца на 
муслиманска и шиптарска имања.14) Напријед смо 
рекли да је у почетку сарадње са окупатором 
скривана, припремама војних формација против 
„Турака". 

Када се узме у обзир вишевјековна завађеност 
између Албанаца и Муслимана са једне стране и 
Црногораца са друге (о чему је напријед писано) 
а посебно кра јем 19. и почетком 20. вијека. Освете 
1912, 1915, 1918. и 1941. године, паљевине и пљачке 
јулско-августовских дана 1941. године није тешко 
процијенити да једна оваква инструкција, ланси-
рана из врха четничког покрета а подржана од 
стране васојевичке интелигенције и официрског 
кадра, наишла на плодно тло у долини Лима. Пар • 
тијска организација својим ставом, радом и пропа-
гандом није могла да за неколико мјесеци избри-
ше код православног и муслиманског становниш-
тва што се вјековима било нагомилавало. Ожиљци 
су били св јежи и болни и на једној и на другој 
страни. Неповјерење, завађеност, крвна освета, па-
љевине, пљачке, силовања, уништавања жена, 
дјеце и стараца све је то избило у први план и 
код православног и код муслиманског становни-
штва. Инструкција Драже Михаиловића о уни-
штавању Муслимана обилато је коришћена за 
формирање четничких јединица. Било је пош-
тених сељака који су схватили да треба прво 
„изравнати рачуне" за јулске дане па се „бра-
тимити са Турцима". 

Овакву ситуацију у периоду 1941. године и 
почетком 1942. године нијесу имале партијске ор-
ганизације других срезова (Никшића, Цетиња, 
Колашина, Будве, Грахова, Цодгорице па доне-
кле Берана). Ни делегат ПК К П Ј са посебним ов-
лашћењима није проникао у замршеност ситуаци-
је на граници према „Великој Албанији". Ника-
да није ни покушао да анализира и темељито про-
цијени ситуацију. За њега је битно било да на 
састанцима издијели етикете; опортунисти, ликви-
датори итд. Непрестано је инсистирао на индиви-
дуалном терору. Он није сагледао да се у долини 
Лима организује четнички покрет, да се форми-
р а ј у бројне и јаке војне формације тог покрета. 
Он је само видио петоколонаше и тражио њихо-
ву ликвидацију. 

Продор четничког покрета раније је услиједио 
на територији Црне Горе но што су формиране 
четничке војне формације. Још јуна 1941. године 
Војислав Лукачевић требало је да ухвати везу 
са једним бројем официра у Црној Гори, али није 
успио због тринаестојулског устанка. Ђоко Ла-
шић је у току 13-тојулског устанка дошао из Ср-
бије. Вјерује се да је он повезао Ђорђија Лаши-
ћа са Дражом Михајиловићем. Поред тих првих 
вјесника четништва, Дража Михајиловић није 
престајао да шаље делегате у Далмацију, Херцего-

1Ј) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 4 . д о к . 190. 
" ) V I I , а р х и в а н е п р и ј а т е љ с к и х ј е д и н и ц а , б р . р е г . 

49/6, к . 139. 

вину, Босну, за организовање веза и испитивање 
ситуације у тим крајевима. Лазара Тркља Дража 
је упутио у Црну Гору септембра 1941. године. Не-
оспорно је да су сви ови опуномоћеници Драже 
Михајиловића пролазећи преко Црне Горе остав-
љали „сјеме четништва" на територији Црне Го-
ре. Под повољним условима оно је никло и раз-
вило се. Тиме се може тумачити појава поједи-
наца и група за организовање четничког покрета 
у Љешанској нахији, Грахову, Ровцима, а у Васо-
јевићима понајприје, јер су они били на удару. 

Такве групе и појединце — петоколонаше нуж-
но је било ликвидирати, јер су кочили развој 
НОП-а. Међутим, прије ликвидације морали су 
бити разобличени пред народом. Само уз доку-
ментовано објашњење народне масе су прихва-
тиле ликвидацију појединаца. 

Продором четничког покрета у долини Лима 
није се више радило са иступима појединаца — 
шпијуна, саботера и петоколонаша, већ са орга-
низованим непријатељем — четничким покретом. 
То је у ствари, контрареволуција. ПК К П Ј Црне 
Горе, Боке и Санџака имао је прилике да се 
упозна са мисијом британско-југословенске владе 
(Хадсон—Остојић—Лалатовић), јер су они код 
ПК боравили од кра ја септембра до 20. октобра 
1941. године. Партијски форуми, а нарочито ЦК 
К П Ј за Колашин на чијо ј се територији јавља 
организовани четнички покрет као и делегат ПК 
К П Ј (са посебним овлашћењима), морали су про-
цијенити да се више не ради о петој колони 
(у октобру 1941. и у почетку 1942. године), већ 
о четничком покрету који се организује на клас-
ној основи. Четнички покрет организује буржоа-
зија Југославије и њена избјегличка влада да 
би сачувала своје класне интересе.15) Избјегличка 
југословенска влада била је званично призната од 
стране САД, Енглеске и Совјетског Савеза, те је 
према томе и званична политика југословенске 
владе у избјеглиштву била под покровитељством 
и контролом Велике Британије. Међутим, руко-
водство НОП Црне Горе и Боке не може да са-
гледа реалну ситуацију већ инсистира не ликви-
дацији петоколонаша па к а ж е : „Водите неми-
лосрдну борбу против свих шпијуна, петоколо-
наша, саботера, дволичњака, капитуланата, ко-
лебљиваца и осталих штеточина.16) 

Овај став руководства осудио је ЦК К П Ј и 
друг Тито. Обраћајући се ПК К П Ј Црне Горе 
пише: 

„б. — На подлози оваквог искривљавања наше 
партијске линије појавило се у свакодневној прак-
си „ликвидирање петоколонаша" по често сум-
њивим и чудним критеријумима тј. не на основу 
њиховог политичког разобличавања пред масамч 
и уништења у интересу Народноослободилачке 
борбе за конкретно учињено дјело у служби не-
пријатеља, већ по критеријумима „било је или 
јесте непријатељ комуниста".17) 

15) „ П о б е д о н о с н и т а л а с о с л о б о д и л а ч к е н а р о д н е б о р б е 
н а ч и ј е м ч е л у о д п о ч е т к а с т о ј и н а ш а П а р т и ј а , у п л а ш и о 
ј е с в е о н е р е а к ц и о н а р н е к р у г о в е и к л и к е к о ј и м а с у н . и -
х о в и п р љ а в и в и ш и и н т е р е с и и к л а с н е п р и в и л е г и ј е б и л е 
у в и ј е к и з н а д и н т е р е с а н а р о д а и њ е г о в е б о р б е . " З б о р н и к 
Н О Р , Т о м I I I , к њ . 3 , д о к . 15. О т в о р е н о п и с м о Ц К К П Ј 
о д 12. а п р и л а 1942. г . с в и м о р г а н и з а ц и ј а м а и ч л а н о в и м а 
К П Ј у Ц р н о ј Г о р и и Б о к и . 

1В) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 1 , д о к . 34. 
" ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I , к њ . 3 , д о к . 132. 



Закључци са саветовања команданата и ко-
месара и штабова одреда (15. новембра 1941), по-
ставили су задатке Комском одреду, и између 
осталог се каже : „да ликвидира банду Ђока Ра -
чића".18) 

Умјесто оружане борбе против „банде Ђока 
Рачића (150 милиционера), делегат ПК К П Ј ин-
систира код НК К П Ј Андријевица да се ликви-
дира лично Ђоко Рачић,19) Међутим, ликвидаци-
јом Ђока Рачића, среског команданта „милиције", 
НОП не добија ништа, јер у срезу андријевич-
ком за команданта „милиције" је било више Ђо-
ка Рачића. Ликвидација не би ни измјенила за-
датке и карактер „италијанске милиције". Требало 
је извршити постављени задатак са савјетовања, 
тј. оружаном борбом уништити или разјурити 
„италијанску милицију".20) 

Делегат ПК К П Ј при ОК К П Ј за Колашин био 
је на најистуренијем положају за одбрану НОП-а 
од најезде четничког покрета, јер се он из Сан-
џака долином Лима развијао ка Тари и Зети. Од 
правилних процјена делегата ПК и његових за-
кључака, сугестија и предлога ПК К П Ј за Црну 
Гору, Боку и Санџак, зависили су ставови, интер-
венције на угроженим мјестима (у срезовима бе-
ранском и андријевичком). 

Четнички покрет се организује и формира вој-
не јединице на 16 км. од сједишта ОК К П Ј за 
Колашин (сједиште је једно вријеме било у селу 
Лубницама код Иванграда) и 5 км. од сједишта 
МК К П Ј за Беране. У том периоду (децембар 1941. 
и јануар 1942. године) делегати ПК К П Ј и ОК К П Ј 
за Колашин имали су на располагању Комски 
одред са 8 партизанских батаљона и да су на 
вријеме интервенисали, оружаним дејствима 5и 
вјероватно уништили четничке формације које су 
биле у ф а з и формирања у селу Заостро, односно 
Лијевој Ријеци. У том истом периоду Павле Ђу-
ришић имао је у селу Заостро око 80 бораца што 
је била безначајна снага у однсоу на снагу Ком-
ског одреда. 

Умјесто енергичног удара оружаним снагама, 
преовладао је став преговарања. Таквих ставова 
преговарања и избјегавања оружане борбе са чет-
ницима било је више. Навешћемо само неке: 

У селу Краљима (андријевички срез) 14. јану-
ара 1942. године формирана је андријевичка чет-
ничка бригада (при формирању су били присут-
ни само официри и подофицири). Четничка бри-
гада формирана је у присуству чланова МК К П Ј 
Андријевице и партизанске чете (јачине 70 бо-
раца). Мјесни комитет К П Ј Андријевице тога 
дана преговарао је са четничким руководством 
(Милутином Јелићем и Буксаном Бакићем), умје-
сто да је издао наређење Краљско-требачкој пар-
тизанској чети да уништи четнички кадар бри-
гаде.21) 

Слична је ситуација била и са формирањем 
Љеворечког четничког батаљона. Поред Комског 

" ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 1 , д о к . 34. 

" ) З б о р н и к Н О Р , Т о м Ш , к њ . 1 , д о к . 60. 
!°) З б о г н е м о г у ћ н о с т и л и к в и д а ц и ј е Ђ . Р а ч и ћ а и њ е м у 

с л и ч н и х , ј е р с у б и л и у г р а д у и д о б р о ч у в а н и , п а р т и ј -
е к а о р г а н и з а ц и ј а А н д р и ј е в и ц е ј е д о б и л а е т и к е т е : „ и з -
д а ј н и ч к а , с а б о т е р с к а , к а п и т у л а н т с к а " ( З б о р н и к Н О Р , 
Т о м , к . 3, д о к . 10). 

" ) Р а д о в а н Л е к и ћ , А н д р и ј е в и ч к и с р е з 1941—1945, Ц е -
т и њ е , 1961. г о д и н е , с т р а н а 208. 

партизанског одреда, близу је био (15 км) и Зет-
ски партизански одред. Међутим, командант Зет-
ског партизанског одреда и неки чланови Глав-
ног штаба ПО Црне Горе, 18. и 19. јануара 1942. 
године, узалудно су преговарали са Ђорђијем Ла-
шићем.22) 

Б а ј о Станишић је 11. фебруара 1942. године 
отворено иступио против НОР-а. Скинуо је једи-
нице са блокаде Никшића и формирао „нацио-
налисте". Мјесни комитет К П Ј Даниловграда и 
командант петришинско-павковинског партизан-
ског батаљона — Видоје Ђуровић, тражили су да 
се одмах уништи Ба јо Станишић и његови „на-
ционалисти". Међутим, Главни Штаб ПО Црне 
Горе није одобрио овај њихов предлог, већ је оче-
кивао да ће успјети преговори са Ба јом Стани-
шићем.23) 

Руководство НОП-а Црне Горе и Боке је ум-
јесто брзе и ефикасне интервенције на појаву 
војних четничких формација прешло на иш-
чекивање догађаја и преговоре. Руководство је 
прекршило своју правилно донијету одлуку од 
15. новембра 1941. године, којем се забрањује фор-
мирање других војних формација на територији 
Црне Горе и Боке, осим народноослободилачких 
партизанских одреда. На јстрожије сузбити и спри-
јечити покушаје који иду за тим да створе по-
себну војничку организацију, паралелну парти-
занској".24) 

Руководство НОР-а Црне Горе и Боке је 7. де-
цембра 1941. године на покрајинском савјетовању 
поново истакло у закључцима ту одлуку.25) Са-
општење Главног Штаба ПО Црне Горе и Боке у 
броју 5 од 21 децембра 1941. године истиче зна-
ча ј одлуке.26) 

Да је удар извршен у одлучујућем моменту 
(када је четнички покрет био у повоју) имао би 
велики историјски-стратегијски знача ј за даљи 
развој НОП-а у Црној Гори и на однос снага. У 
том периоду су Комски и Зетски партизански од-
реди имали око 3000 бораца који нису били још 
инфицирани четништвом. Овим не мислимо да 
тврдимо да се четнички покрет не би појавио у 
Црној Гори. Напротив, он би се јавио, али под 
далеко тежим условима, и не би имао повољан 
однос снага, као што је то било средином 1942. 
године. Са друге стране партизанске снаге би се 
средиле, војнички боље организовале а политички 
биле епремније и чвршће. 

Руководство НОП-а Црне Горе и Боке (ПК 
К П Ј и Главни штаб) није процијенило да. јачање 
четничког покрета у долини Лима (Васојевићима) 
пердставља основну опасност за НОП Црне Го-
ре и Боке. Оно није било у могућности да сагле-
да ситуацију која је водила његовом све већем 
развоју у Васојевићима, све до 20. јануара 1942. 
године, јер није било обавјештавано од стране де-
легата ПК К П Ј (са посебним овлашћењима) који 
се налазио на терену Васојевића од септембра 
1941. године. 

" ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 4 , д о к . 18. 
гз) Р а д о ј е П а ј о в и ћ , ф о р м и р а њ е „ н а ц и о н а л н е " о р г а н и -

з а ц и ј е Б а ј а С т а н и ш и ћ а ( И с т . з а п и с и , б р . 4 , 1966. Т и т о -
г р а д , с т р . 714—716.) 

" ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 1 , д о к . 60. 
" ) З б о р н и к Н О Р , Т о м I I I , к њ . 1 , д о к . 60. 
м ) З б о р н и к г р а ђ е з а и с т о р и ј у р а д н и ч к о г п о к р е т а Ц р -

н е Г о р е , I I Т и т о г р а д , 1959. с т р а н а 330. 



Када је ситуација у долини Лима постала кри-
тична (крајем децембра 1941. године), Мјесни ко-
митет К П Ј Андријевица и мјесни комитет К П Ј 
Беране затражили су од ОК К П Ј за Колашин 
војну помоћ са слободне територије. Делегат ПК 
К П Ј оквалификовао је тражење помоћи као „ма-
лодушност, страх и опортунизам", МК Андрије-
вице и Берана. Он је сматрао да није критична 
ситуација и да се не ради о четничком покрету, 
„већ да су то само поједине групице петоколо-
наша".27) 

ЧЕТНИЧКА ВЛАСТ У АНДРИЈЕВИЧКОМ 
СРЕЗУ 

У другој половини 1941. године на територији 
Лијеве Ријеке а нешто касније Матешева и Б а -
ра Краљских формирана је четничка организаци-
ја „Љеворечки национални батаљон". Уствари то 
је била прва четничка организација на територији 
бившег андријевичког среза. Овај батаљон је фор-
мирао Ђорђије Лашић у својству четничког ко-
манданта Црне Горе. Командант батаљона био је 
Видак Зечевић. Овај батаљон је у фебруару мје-
сецу водио борбе с партизанима у Барама К р а љ -
ским и на Матешеву. Остали дио андријевичког 
среза био је под пуном контролом Андријевичког 
партизанског батаљона све до друге половине ф е -
бруара 1942. године. Међутим, у беранском срезу 
у том периоду четничке формације биле су орга-
низоване на територији читавог среза, а у јануару 
и фебруару мјесецу ове војне формације водиле 
су борбу са партизанским снагама код Фемића 
К р ш а у Равној Ријеци и Шаховићима. 

Реакција у андријевичком срезу у јануару и 
фебруару мјесецу организује се јер добија ин-
струкције од Павла Ђуришића и бивших југосло-
венских официра који су одржавали контакт са 
Заостром гдје је био центар четничког покрета 
у Васојевићима. Реакција тражи помоћ од Павла 
Ђуришића а нарочито на помоћ инсистира коман-
дант четничких снага у Барама Краљским Ан-
дрија Весковић. Међутим, четничка организација 
на челу са Павлом Ђуришићем настојала је да 
учврсти власт у беранском срезу а то је пости-
гла у другој половини јануара нанијевши тешки 
пораз партизанима 24. јануара 1942. године у селу 
Лубници. Већ почетком фебруара у свим оп-
штинама беранског среза били су формирани чет-
нички одреди, чете и водови. Павле Ђуришић је 
преко свога брата Васа Ђуришића и предсједни-
ка беранске општине Влада Вујошевића на рачун 
милиције Радосава Јоксимовића добио оружје и 
муницију од италијанског гарнизона у Беранама и 
већ успоставио пуну контролу и власт на тери-
торији беранског среза. Када је задао неколико 
удараца партизанским снагама у Лубницама на 
Фемића Кршу и Равној Ријеци и успоставио чвр-
сту и организовану власт у срезу беранском, Пав-
ле Ђуришић се окреће ка андријевичком срезу. 

18. фебруара 1942. године по наредби Павла 
Ђуришића, изведен је покрет четничког одреда 
из беранског среза. Четничка организација је за 
19. фебруар 1942. године заказала збор четника 
у селу Трепчи — срез андријевички. На збор су 
позвани сељани Марсенића Ријеке, Трепче и Тре-

" ) И з ј а в а Ђ о р ђ и ј а Ђ о к а П а ј к о в и ћ а , к о ј и ј е б и о с е -
к р е т а р М К К П Ј з а Б е р а н е . 

шњева. Позвани су „виђенији сељани" и мили-
ција из Шекулара која је на збор дошла под ко-
мандом Александра Дашића. Збор је обезбјеђива -
ла „италијанска милиција" са Ријеке Марсенића 
под командом Комнена Марсенића. Њему је при-
пала „част" да обезбјеђује први четнички збор и 
масовно формирање четничког покрета у бившем 
срезу андријевичком. На збор је дошао и војво-
да Павле Ђуришић са одредом од 500 „изабраних 
добровољаца". Уствари, Павле Ђуришић је по-
шао са Одредом за борбу у Баре Краљске па је 
успут настојао да организује четничке војне фор-
мације у андријевичком срезу и да успостави чет-
ничку власт. 

По наређењу команданта лимско-санџачких 
четничких одреда28) у одред су позвани „опроба-
ни четници" из борби на Лубницама, Фемића Кр-
шу, Равној Ријеци и то: 

Полички четнички одред је дао 80 четника 
под командом поручника Ђукића Вукића и Нико-
ле Трифуновића; будимски четнички одред 110 
четника (из Будимље 30, Петњика 40, Дапсића 
40); рженички четнички одред 100 четника (Ха-
рема 10, Луге 20, Загорје 10, Рженица 40, Калуд-
ра 10 и Ровци 10); манастирски четнички одрец 
130 четника (Виницка 20, Буче 80, Црни Врх 20, 
Велиђе 10) и горњоселски четнички одред 40 чет-
ника (Главаца 5, Заграђе 10, Вуче 5, Курикуће 5, 
Праћевац 10, Лубница 5). Са Павлом Ђуришићем 
као пратња дошао је јуришни батаљон од 100 чет-
ника. Највећи број четника за борбу на Мате-
шеву и Колашину дало је село Буче (80). 

19. фебруара 1942. године, на Трепчи је одр-
ж а н четнички збор. Било је наређено да на збор 
дођу сви сељани Ријеке Марсенића, Трепче и Тре-
шњева, али један број је изостао. Збор је отво-
рио Крсто Васовић и дао је ријеч Велимиру Јо-
јићу, директору гимназије у Пећи и јенесовском 
посланику. У говору Велимир Јојић брутално је 
напао на НОП и партизане Црне Горе. Посебно 
се осврнуо на партизане Трепче и Трешњева. Није 
се устручавао да бруталним псовкама појединце 
и групе оквалификује непријатељима и издајни-
цима. Из говора му је киптио бијес против пат-
риота и приврженика НОП-у. У једном моменту 
скинуо је капу, пљунуо у њу и довикнуо „у име 
светога Јована" и бацио је одричући се кумства 
са породицом Ивана Васовића, који је тада био 
у логору у Скадру. Напао је учитеља Трешњева 
а посебно се окомио на Ђукана Вулевића, великог 
патриоту, родољуба и приврженика НОП-а. Пред 
масом народа назвао га је издајником не про-
пуштајући да га псовкама и грдњама омалова-
жи. То је био први злочиначки јавни иступ пред 
већим скупом народа четничких идеолога у срезу 
андријевичком. На кра ју Велимир Јојић29) је по-
звао све „поштене" и „оне који се крстом крсте" 
у свети рат против немани — комунизма. Сила-
зећи са говорнице узвикнуо је „истјерајмо губу 
из торине". Захвалио се италијанској империји за 
помоћ коју она пружа борби против комунизма. 

*•) В . И . И . , А р х и в а н е п р и ј а т е љ с к и х ј е д и н и ц а , б р . р е г . 
5/1, к . 132. 

'•) В е л и м и р Ј о ј и ћ ј е 16. м а ј а 1945. г . п р е д в о д и о к а о 
п о л и т и ч к и р у к о в о д и л а ц г р у п у ц р н о г о р с к и х ч е т н и к а и 
п р е д а о ј е п а р т и з а н с к и м с н а г а м а . О н ј е т о г д а н а м о л и о 
п а р т и з а н с к у к о м а н д у д а м у с а ч у в а ј у ж и в о т . С т р и ј е -
љ а н ј е 20. м а ј а 1945. г . у М а р и б о р у к а о т е ш к и р а т н и 
з л о ч и н а ц . ( М и л а н Б а с т а , А г о н и ј а и с л о м Н е з а в и с н е 
д р ж а в е Х р в а т с к е , Б е о г р а д , 1971. г . с т р . 335—362). 



Послије говора четничка команда је приступи-
ла заклињању четника Шекулара, Марсенића Ри-
јеке, Трепче и Трешњева. Заклетве су положи-
ли пред свештеником Недељком Ракочевићем у 
присуству Павла Ђуришића, Александра Дашића, 
Крста Васовића, Велимира Јојића. Један број се-
љана наведених села није положио заклетву.30) 

Послије завршене заклетве Павле Ђуришић Је 
са четничким одредом из беранског среза пошао 
ка Краљима и Матешеву. У селу Краљима поно-
вила се церемонија збора из села Трепче. 21. 
фебруара 1942. године, Павле Ђуришић је пошао 
ка Барама Краљским. Од Ријеке Марсенића до 
Бара беранском четничком одреду прикључио се 
један број четника из Шекулара, Ријеке Марсе-
нића, Трепче и Трешњева, Забрђа и Слатине п 
из Краља, Облог Брда и Гњилог Потока пошло 
је близу 120 четника. 

Напад четника на Матешево на партизанске 
снаге „Радомир Митровић" (око 800 партизана), 
четници су извршили 22. фебруара 1942. године. 
Партизанске снаге нису пружиле неки отпор. Би-
ле су исцрпљене хладноћом и глађу јер су мје-
сец дана биле на истим положајима. Сутрадан, 
четници су заузели Колашин. 

* * * 

Четнички покрет организује три врсте оружа-
них формација. Јуришне јединице које су наз-
ване стални четници или плаћени четници. То 
су биле јединице намијењене за брзу интервен-
цију по указаној потреби. Оне су представљале 
језгро војних формација четничког покрета. Кас-
није се формирају летеће јединице или „гвоздени 
батаљони" и „гвоздени пукови". Језгро ових је-
диница биле су јуришне јединице. У јуришне је-
динице нијесу примљени сви добровољци већ „на-
ционално провјерени" и одани „националној ства-
ри, краљу и отаџбини". То су били махом млађа 
годишта, затим жандарми, финанси, граничари. 
У тим јединицама нашли су своје мјесто и разни 
нерадници, хохштаплери, пробисвјети који су би-
ли спремни на свако злодјело. Уколико је неки 
од јуришлија починио више злочина, уздизао се 
на већој четничкој љествици, добијао је награде 
одликовања, и чинове. Стални четници-јуришли-
је биле су елитне јединице четничког покрета. 
Увијек су биле мобилне за извршење задатака. 
Црногорски народ је по злу запамтио „јуришлије". 
Стријељања, малтретирања, паљевине, премлаћи-
вање родољуба су била „ јуначка дјела сталних 
четника". Четничка организација је сталне чет-
нике плаћала а та ј новац је добијала од Ита-
лијана. Пошто се новац није могао трошити пре-
тежно су се четници коцкали и опијали тако да 
су стални четници били редовни посјетиоци ка -
фана које су малтене претворили у коцкарнице. 

Друга оружана формација четничких једини-
ца била је оперативна „О" војска. То су махом 
била годишта од 18 до 45 година. Ове формације 
биле су организоване по водовима, четама, бата-
љонима и бригадама а касније више бригада са-

!0) 19. 2 . 1942. г . п о н а р е ђ е њ у ш т а б а а н д р и ј е в и ч к о г 
п а р т и з а н с к о г б а т а љ о н а К р а љ с к о - т р е б а ч к а ч е т а п р и к у п -
љ а л а с е н а п л а н и н и Л и с и . Б и л о ј е п р е д в и ђ е н о д а а н -
д р и ј е в и ч к и п а р т и з а н с к и б а т а љ о н с а д е ј с т в у ј е о д р е д у „ Р а -
д о м и р М и т р о в и ћ " а л и д о т о г а н и ј е д о ш л о . 

чињавале су корпус. Формације нијесу биле кру-
те већ еластичне. Некада је од неколико батаљона 
формиран одред а некада од бригада или ком-
биновано неколико бригада и батаљона сачињава-
ле су четнички одред или корпус, све је то за -
висило од величине задатка. Формација је била 
бивша југословенска — четворна а касније је при-
хваћена италијанска тројна. У јединицама опера-
тивне војске 1/3 није била расположена да води 
борбу са партизанима. Она је жељела да води 
борбу против окупатора. Међутим, на то није смје-
ла ни помишљати, јер на принципу старојугосло-
венске војске нису се смјели бавити политиком. 
„О томе други мисле". У почетку дисциплина код 
четничких јединица била је доста чврста. Једи-
нице оперативне војске биле су контролисане од 
!,јуришлија" и „национално исправних грађана". 
Док су стални четници примали храну, обућу и 
принадлежности, оперативна војска је имала са-
мо храну, оружје и муницију када је била у ак -
цијама, као и за вријеме тра јања тих акција . 

Трећа врста четничких формација биле су те-
риторијалне чете по селима (треће чете или ин-
жињеријске чете или чете за обезбјеђење). Ста-
решине ових чета званично су називане „чето-
вође", а чешће и командири чета. ЈБудство ових 
четничких формација су била годишта млађа од 
18 и старија од 45 година. Задаци ових чета би-
ли су бројни. Наводно су биле формиране за 
рушење комуникација или чување важних об-
јеката на њима. Међутим, ове чете нијесу пози-
ване у четничке акције ван атара свога села. Ши-
хов задатак је био обезбјеђењ села од упада 
партизана (појединаца или група-илегалаца). И 
одржавање „реда и поретка" у селу и општини. 
Ове чете су биле под командом команданта под-
ручја или среског команданта. То није искључи-
вало могућност и надлежност команди оператив-
них јединица на њима. Људство ових чета је вр-
шило хапшење, спровођење ухапшених до затвО-
ра, патролирање по селу уз постављање заседа 
итд. Команде чета тијесно су сарађивале са чет-
ничком омладинском организацијом — равногор-
ском омладином. Од октобра 1943. године, ове че-
те се укидају и сво људство се укључује у је-
динствену војну формацију „оперативну војску". 
Биле су укинуте и јуришне јединице, јер са ка -
питулацијом Италије престале су и сталне при-
надлежности јуришлијама. 

Четнички покрет у ф а з и организовања војних 
формација у андријевичком срезу базирао је на 
територијалном принципу на та ј начин што еу 
општине давале батаљон а села четничке чете. 
Послије заузимања Колашина и једног дијела 
шавничког среза, четничке јединице се формира-
ју у бригаде. На територији андријевичког среза 
формиране су двије четничке бригаде и то: 

Прва андријевичка четничка бригада била је 
састављена од Краљског, Љеворечког првог и дру-
гог андријевичког батаљона. Командант прве ан-
дријевичке бригаде био је Новак Миликић. К р а љ -
ски батаљон био је формиран са територије к р а љ -
ске општине. Командант четничког батаљона био 
је Ра јко Нововић а командири чета: Ра јко Б а -
кић, Љубо Рачић, Марко Ђукановић, Милош М. 
Марјановић, Јанко Нововић и Војо Ивановић. 

Љеворечки четнички батаљон формиран је од 
људства са територије општине Лијева Ри јека 
Командант батаљона био је Машан Аџић, а ко-



мандири чета: Петар Милошевић, Ђоко Лашић, 
Драгиша Дујовић, Спасоје Зечевић, Војин Гагић и 
Оташ Зечевић. 

Први андријевички батаљон формиран је са 
територије Андријевице, села Бојовића, Анџела-
та и Ђулића. Командант батаљона био је Стеван 
Драговић, а командири чета: Сава Савић, Милан 
Бојовић, Стојан Драговић. 

Други андријевички четнички батаљон фор-
миран је са територије Кути, Цецуна и Коњуха 
Командант четничког батаљона био је Ника Ву-
чељић а командири чета: Никола Савовић, Вељко 
Лалић, Александар Мишковић, Петар Војводић и 
Радомир Вуковић. 

Прва андријевичка четничка бригада је имала 
997 официра, подофицира и војника. Са терито-
рије ове бригаде било је око 80 сталних четника 
— јуришлија . Командир ове чете био је Алексан-
дар Лалић. Чета је била у саставу јуришне бри-
гаде под командом Милоша Павићевића. 

Друга андријевичка четничка бригада форми-
рана је са територије општина: требачке, полим-
ске и величке. Бригаду су сачињавала три чет-
ничка батаљона: требачки, шекуларски и полим-
ски. Командант бригаде био је Дмитар Влаховић 

Требачки четнички батаљон формиран је са 
територије села: Марсенића Ријеке, Трепче и Тре-
шњева. Командант батаљона био је Крсто Васо-
вић а командири чета: Милош О. Марјановић, Ми-
лорад Чукић, Крсто Нововић и Радоња Марсенић. 

Шекуларски четнички батаљон формиран је са 
територије девет села општине шекуларске. Ко-
мандант батаљона био је Александар Бакић а 
командири чета: Симо Делетић, Милош Ж и в к о -
вић, Богдан Поповић и Владимир Дашић. 

Полимски четнички батаљон формиран је са 
територије села Луга, Улотина, Крушева, Грача-
нице, Машнице и Велике. Командант батаљона 
био је Љубо Ћ у л а ф и ћ а командири чета: Вели-
мир Масловарић, Божо Ћулафић , Милован Ми-
јовић и Велимир Шошкић. 

Друга четничка бригада је бројала 648 офи-
цира, подофицира и војника. Са територије ове 
бригаде било је око 30 сталних четника- јуришлија 
у саставу јуришне бригаде. 

Штаб Лимско-санџачких четничких одреда, сре 
дином 1942. године могао је покренути највишр 
1645 четника из бившег андријевичког среза. У то 
исто вријеме, из колашинског среза покретало се 
у борбу 2483 четника (838 више него из андрије-
вичког). Дурмиторска четничка бригада имала је 
1100 четника више него андријевички срез а ми-
лешевски срез 2321 четника више је давао у бор-
би против партизана од андријевичког среза.31) 

Кра ј ем августа и септембра мјеееца „италијан-
ска милиција" (Ђока Лашића, Ђока Рачића, Мит-
ра Вукићевића, Батрича Божовића и Комнена Мар-
сенића) као претходнице италијанских јединица 
обезбјеђивала је италијанске војнике у пљачкању 
и паљевини по селима андријевичког среза. Ита-
лијани са милицијом хвата ју на планини Баљу 
породицу Крџић и мајора Јанковића. У Андрије-
вици стријељају љекара Миливоја Крџића, ма-
јора Миличка Јанковића и Радосаву Крџић, а за 
Цетиње спроводе капетана I класе Мирка Крџића 

" ) В . И . И . , А р х и в а н е п р и ј а т е љ с к и х ј е д и н и ц а , б р . р е г . 
37/3—2, к у т и ј а б р . 132. 

и Мита Крџића. Послије суђења на Цетињу, оба 
су пуштени кућама. У овом периоду скоро из сва-
ког села Италијани су уз помоћ милиције хап-
сили и интернирали по неколико родољуба. 

У октобру и новембру 1941. године, италијан-
ске ауто-колоне на релацији Пећ—Андријевица— 
Беране и Пећ—Андријевица—Матешево—Подгори-
ца обезбјеђују албански квислинзи. То је била 
италијанска милиција у униформама италијанске 
оружане силе и са италијанским оружјем. Скоро 
сваког трећег или петог дана ова милиција је 
обезбјеђивала ауто-колоне а истовремено пљачкала 
по селима дуж комуникација. 

Међутим, почетком 1942. године, четничке и 
милицијске формације надмашују злочинима ита-
лијанског окупатора. У Барама Краљским 19. ј а -
нуара милиција Дмитра Вукићевића убија Вук-
мана Крушчића а у заједници са Љеворечким чет-
ничким батаљоном (предводи га Ђорђије Лашић) 
убија 30 партизана и 80 заробљава код пилане 
Ђуровића на Матешеву. Ж р т в е које су четници 
нанијели становништву андријевичког среза 19. 
и 20. јануара 1942. године далеко су веће него 
све жртве окупатора и квислинга од окупације до 
кра ја јануара 1942. године. 

Видило се одмах да су Слуге окупатора биле 
крвожедне, и свирепе као и окупатор. Од тога 
дана па до друге половине 1943. године, оку-
патор је претежно мировао у својим гарнизони-
ма, Андријевици, Плаву, Гусињу, Мурини, а чет-
ници и вулнетари мучили и убијали родољубе, 
патриоте, комунисте и скојевце у горњим Васоје-
вићима. 23. фебруара 1942. г. четници су у борби 
убили комесара андријевичке партизанске чете 
Милића Кељановића, а ранили помоћника ко-
месара чете Воја Нововића из Цецуна. 

У 1941. години погинуло је у борбама против 
окупатора, вулнетара и албанских квислинга 50 
бораца из среза. Међутим, у првој половини 1942. 
године, четници острвљени крвљу партизана у Б а -
рама Краљским, Лубницама, Колашину, Мојковцу 
убили су 43 борца. Од њих само је десетак по-
гинуло у борбама а остали су били ухваћени и 
стријељани или из засједе убијени. Четницима је 
пошло за руком да десеткују партијску и скојев-
ску организацију. Од 43 погинула борца у 1942. 
години бб /̂о су били чланови К П Ј и СКОЈ-а. 
Март и април 1942. г. били су кобни за НОП 
у андријевичком срезу. Мучки нападнути а прет-
ходно издати од четничких шпијуна погинули су 
илегалци: Бранко Делетић, пол. секретар МК КПЈ, 
Б а ј о Јојић, орг. секретар МК КПЈ , а затим Шће-
пан Ђукић, Раде Томовић, Бошко Томовић, Војо 
Бакић, Деса Аџић, затим седам Милошевића, Р а ј -
ко и Јеврем, Божо, Радован, Миљан, Бранко и 
Милошевић Д. Радован. Четници су стријељали 
у Колашину Томицу Јојића, Батрића Зечевића, 
Радисава Радевића, Милету Лакичевића, Брацана 
Војводића, Мила Вешовића, Ђура Дујовића, Си-
ма и Рада, Вукадиновић Данила, Божовић Бош-
ка, Поповић Момчила и Александра, Аџић Вула 
и Миливоја, Вујовић Јеврема и низ још врсних 
чланова К П Ј и СКОЈ-а и родољуба. У другој по-
ловини 1942. године од зликовачке четничке ру-
ке Богдана Дашића и групе погинули су иле-
галци: Радуле Јеврић, Манојло Кастратовић и Пе-
тар Дедовић. 

Четници су око 240 бораца из андријевичког 
среза у 1942. години затварали у „Барутани" и 



Колашину а један број предали Италијанима који 
су били интернирани по логорима Албаније и Ита-
лије. Близу 360 родољуба било је затворено, мал-
третирано а један број је и интерниран од стране 
окупатора. Терор и злочини четника над народом 
бившег среза андријевичког био је свакодневан у 
вријеме њихове власти. Четири хиљаде породица 
у 1942. и првој половини 1943. године, било је из -
нуравано глађу јер им није дозвољавано кретање 
ван села а једном већем броју породица и ван 
свог имања. Свакодневно шиканирање од загри-
жених четника некад праћено и батинама, затим 
шпијунирањем, клеветањем, доводили су до сва-

, кодневне несигурности сељака. 
За недјела и сличне злочине четници су уна-

пређивани и похваљивани и одликовали су поје-
динце и јединице. За убиство Вукмана Крушчића 
и 30 бораца на Матешеву унапријеђени су: на 
приједлог доњокраљске четничке чете у чин ж а н -
дармеријског наредника Милун П. Драгојевић к 
Урош М. Зоњић, а у чин пешадијског поднаредни-
ка Милан Н. Лабовић, Милета М. Лабовић, Дра-
гољуб 3. Драгојевић и Томаш М. Лабовић.32) За 
злочине су унапријеђени у чин поручника Томовић 
Вељко и Марјановић М. Урош, а предложен за 
одликовање поручник Мишковић Александар.33) 
За убиство Радула Јеврића, Петра Дедовића и 
Манојла Кастратовића унапријеђен је Богдан Да-
шић из Шекулара са још два зликовца. 

Новак Миликић, командант прве андријевичке 
I четничке бригаде тражи од лимско-санџачких чет-

ничких одреда (штаба) да му се одговори када ће 
се насељавати четници на имања муслиманска, 
односно када ће се испунити обећања које су да-
вали приликом формирања четничких јединица.34) 

Пропаганда неких руководиоца НОП-а Црне 
Горе је толико далеко ишла да је четнички по-
крет квалификовала као борбу „Бјелаши-Зелена-
ши".35) То је ишло на уштрб НОП-а, јер је то 
донекле плашило становништво Васојевића од ос-
вете из 1918. године. Реакција је и овај несмотрен 
потез пропаганде НОП-а искористила за своје 
циљеве. 

Борбе у колашинском срезу са четницима при-
казиване су као борбе у Васојевићима: 

а) Марта 1942. године, партизанске снаге води-
ле су борбе са четницима у Морачи, Горњем Ли-
пову, падинама Сињајевине а Главни штаб Црне 
Горе и Боке обавјештава Ловћенски одред о „си-
туацији на фронту према Васојевићима".36) Поз-
нато је да су партизани у 1941. и 1942. години само 
двије борбе водили са четницима. На Матешеву 
и у Лубницама јануара и фебруара 1942. године. 
Од тада све борбе до октобра 1943. године вође-
не су ван територије Васојевића. 

б) Борци се са територије Старе Црне Горе упу-
ћу ју „на Васојевиће".37) Мобилизација и припрема 
јединица против четника је против Васојевића. У 
овом периоду када се врши мобилизација било је 
четника из колашинског среза, из Куча, Брато-
ножића. 
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в) Никшићки партизани предвођени Глигом 
Мандићем и Милинком Ђуровићем, воде борбу са 
четницима Леке Вујисића у Прекобрђу а шаљу 
извјештај о борбама у Васојевићима. Лека Ву ји-
сић и четници са којима су водили борбу су из 
Прекобрђа а то није у Васојевићима, већ у ко-
лашинском срезу. 

Дурмиторски партизански одред обавјештава 
ГШ Црне Горе и Боке да је упутио једну парти-
занску чету на Вратло у Васојевиће, а Вратло 
је на граници шавничког и колашинског среза. 

Сви наведени примјери јасно указу ју да се 
кампања против четништва изједначавала са пле-
меном Васојевића. Ишли су фронтално. Међутим, 
у том периоду, било је много честитих патриота, 
родољуба и партизанских симпатизера у Васојеви-
ћима, а колики је то број био најбоље показује 
1943. година када се у „тврђави четничкој" фор-
мира 3. 5. 1943. г. андријевички партизански ба-
таљон који од маја 1943. до доласка бригаде из 
Босне (10. октобра) води борбу са четницима. 

У документу (В.И.И., бр. рег. 45/5, кут. 139) од 
8. октобра 1942. године командант лимско-санџач-
ких одреда Павле Ђуришић наређује систематско 
чишћење и уништење комуниста у ком циљу ра-
споређује чете са територије језеро Шаранаца. 
Једну лоцира у Трешњеву, другу у Цецунима и 
Ђулићима, трећу у Полимљу. Задатак ових једи-
ница састојао се да непрекидно крстаре по те-
рену „ноћу и дању" па се између осталог ка -
же : „Сваког ухваћеног комунисту убити на лицу 
мјеста, сем вођа које спровести овом штабу. Ко -
мунистичке јатаке са осведоченим доказима исто 
тако убити". Павле Ђуришић био је принуђен да 
довлачи четнике са Дурмитора јер је знао да је-
дан дио становништва бившег среза андријевич-
ког подржава, штити и храни илегалце и да је 
против четничког покрета. Међутим, доведене је-
динице са стране нијесу имале успјеха јер је на-
род и легализовани партизани чувао, хранио и 
одржао илегалце. 

Поред напријед формираних бригада за опе-
рације у Босни и Херцеговини, нешто касније 
четнички командант Павле Ђуришић формира и 
омладинску четничку бригаду. За команданта бри-
гаде поставио је поручника Нововић Р а ј к а а за 
ађутанта поручника Вешовић Драга. Командант 
1. батаљона био је поручник Шошкић Алексан-
дар а командири чета били су: Масловарић Ду-
шан, наредник Анић Иван, наредник Фатић Во-
јин, наредник Лазаревић Вујадин. За команданта 
2. батаљона поставио је поручника Бакића Ра јка . 
Командири чета у овом батаљону били су: поруч-
ник Кићовић Вукман, наредник Дујовић Милош, 
наредник Протић Мија јло и наредник Мићовић 
Вуле. За команданта 3. батаљона поставио је пот-
поручника Томовић Вељка, а командири чета овог 
батаљона су били: наредник Вулић Милић, на-
редник Бракочевић Вукосав, наредник Делетић 
Велимир и наредник Ћ у л а ф и ћ Милован. 

Четници организују и разне курсеве за извр-
шења специјалних задатака. П. Ђуришић поред 
четника које тражи за специјалну обуку са Дур-
митора од капетана Ивана Р у ж и ћ а и Николе Бо-
јовића (по 10 четника) из среза андријевичког 
тражи 5 четника, па нарсђује командиру само-
сталне чете поручнику Шошкићу да упути на спе-
цијалну обуку четнике и командиру величке че-



те Гојковић Зари ји да на специјални курс упути 
15 четника. 

Наредбом од 2. децембра 1942. године коју пот-
писује командант мајор Ђорђије Лашић (В.И.И., 
бр. рег. 9/2, кутија 132), поставља команде мјеста 
и одређује команданте. У Лијевој Ријеци рез. арт 
капетана Ђукића Вукадина, у Барама пеш. пот-
пор. Митра Вукићевића, у Краљима Уроша Ле-
кића, у Ђулићима капетана Драговић Милоша, у 
Полимљу Кастратовић Богдана којега замјењу-
је Ћ у л а ф и ћ Божидар, у Шекулару Поповић Но-
вицу, у Трепчи Милосава Васовића. Команде 
мјеста су им биле у сједиштима општина. 

Командант четничког батаљона I андријевичке 
бригаде капетан I класе Стеван Драговић распоре-
ђу је командире водова по четама и то: у божић-
ко-андријевичкој чети командири водова су: Ве-
лимир Савић, Радоња Т. Масловарић и Владимир 
М. Костовић. У божићко-анђелатској чети Томи-
ца Бојовић, Вукашин Бојовић, и Милоња Вука-
шиновић; у ђуличкој чети Драгутин Лекић, Пав-
ле Драговић и Милета Гарић. Поред одређивањ" 
командира водова, Стеван Драговић одређује про-
пагандни одбор а то су уствари идејни носиоци 
четничког покрета на територији његовог батаљона 
учитељ Радоња Масловарић, свештеник Радоња ЈУ-
кић, трговац Светозар Марић, адвокат Радивоје Зо-
њић, порезник Ћалевић Радомир и Милош Зоњић. 
Четнички команданти предлажу предсједнике, д је-
ловође и писаре општине и старјешине села — кме-
тове. Ово чине да би нашли најпогодније личности 
а у првом реду одане четничком покрету па пред-
л а ж у за предсједника андријевичке општине Ми-
лету П. Масловарића, за дјеловођу Радула Б. Дра-
говића, а благајника Радослава Костовића. Коман-
дант шекуларског четничког батаљона Алексан-
дар Дашић предлаже за положај предсједника 
општине шекуларске Божовић Н. Бранка, наво-
дећи да он има све услове који се траже актом 
команде Лимско-санџачких одреда (строго пов. 
бр. 873/42). 

Из андријевичког среза као командант опера-
тивних јединица мајор Весковић Андрија повео 
је у Босну одред од двије бригаде, беранске и ан-
дријевичке. Андријевичка бригада бројала је 300 
четника. Њу су сачињавали два батаљона од по 
150 четника, са по три чете од по 50 четника. 
Командант бригаде био је поручник Бојовић Ву-
кашин а команданти батаљона, поручник Мар-
јановић Милош и капетан Вучељић Марко. Ко -
мандири чета који су са четама стигли до близу 
Неретве били су (у батаљонима): поручник Ду-
јовић Драгиша, потпор. Ивановић Војислав, пор. 
Рачић Марко, наредник Анић Иван, потпор. Мар-
тиновић Александар и наредник Делетић Симо. 

Четнике за поход на Босну дали су Љеворечки 
батаљон 40, Краљски 40, Требачки 10, I андри-
јевички 10, II андријевички 10 и активни бата-
љон — јуришни батаљон 200 четника. 

Беранска бригада такође је дала 300 четника, 
бјелопољска бригада такође је дала 300 четника & 
дурмиторска 400 четника. Колашинска бригада да-
ла је 450 четника. (В.И.И., Архива непријатељ-
ских јединица бр. рег. 16/3—2, к. 132). Касније 
послије пораза четници врше масовну мобили-
зацију и т јера ју људство које није хт јело да се 
бори противу партизана, тако да су им повјер-
љиве јединице служиле за хватање дезертера, 
гушење отпора итд. 

Четничке команде унаприј еђују и похваљују 
појединце или групе за недјела која чине према 
властитом народу. Таквих приједлога срећемо 
кроз архивску грађу (Види арх. непријатељских 
јединица В.И.И., бр. рег. 16/1, к. 139). 

До седмог новембра 1942. године руководство 
четничко донекле је успијевало да завара масе 
у вези сарадње са окупатором истичући паролу 
„да их искористимо ради уништења комунизма4 

итд. За четнике је било велико разочарење а то 
је и пружило могућност припадницима НОП-а ро-
дољубима и патриотима, када су сазнали за до-
лазак Пирција Биролија у Колашин („слободну 
четничку престоницу") и поздрав који му је при-
ређен од стране Павла Ђуришића и војничке по-
части указане од стране четничких јединица. Већ 
тада свим патриотама па и онима заведенима, 
било је јасно и имали су аргументе да четнички 
покрет искључиво служи италијанској империји, 
а не југословенским народима. 

РАТНИ ЗЛОЧИНЦИ 
(само један број њих) 

Кићовић Вукман, учитељ из села Слатине, као 
командир четничке чете у одредима издајника 
Душана Арсовића направио је следеће злочине: 

1) 30. августа 1944. г. Кићовић са својим чет-
ницима срео је у планини Јеловици среза ан-
дријевичког на путу Станишу Нововића, земљо-
радника из села Трепче и његовог сина Момчи-
ла који су ненаоружани ишли код своје стоке у 
планини Јеловици. Кићовић је безразложно ли-
шио слободе поменуте Нововиће и спровео их у 
штаб поручника Арсовића, који се је налазио 
у планини Криви До, гдје су их Душан Арсовић 
и Вукашин Бојовић, командант четничке бригаде 
без икаквог разлога стријељали. 

2) Четници из чете Вукмана Кићовића ухвати-
ли су 4. септембра 1944. године Љубомира Вукића, 
пореског чиновника који је мирно сједио код своје 
куће у селу Врањештици, срез андријевички и 
безразложно га лишили слободе и спровели у чет-
нички штаб поручника Арсовића који се је на-
лазио у планини Криви До, гдје га је поручник 
Арсовић стријељао. 

Вукман Кићовић тежак је ратни злочинац и 
одговоран је за свој издајнички рад као и за 
убиство Станише и Момчила Нововића и Љубо-
мира Вукића. Саучесници: Арсовић Душан, сре-
ски четнички командант, Бојовић Вукашин, ко-
мандант четничке бригаде, Миловић Милорад, 
четник, Фатић Арсо, четник, Раичевић Драгиша, 
четник, Грубовић Ј. Милија, четник. 

Раичевић Драгиша, четник у одредима Душа-
на Арсовића, учествовао је у патроли која је 4. 
септембра 1944. г. одвела на своју руку, без на-
ређења претпостављених четничких старешина 
Љубомира Вукића, пореског чиновника који је 
мирно сједио у својој кући у селу Врањештици, 
срез андријевички, без икаквог оружја . Ова пат-
рола спровела је Вукића у четнички штаб Душа-
на Арсовића, који се налазио у планини Криви 
До, срез андријевички, и исти је био од стране 
четника стријељан. 

Раичевић Драгиша тежак је злочинац и одго-
воран за своју службу у оружаним одредима, ко-
ји су се борили за рачун непријатеља противу 
НОВ-а и носи велики дио кривичне одговорности 



за смрт горе поменутог Вукића. Саучесници: Ар-
совић Душан, срески четнички командант, Кићо-
вић Вукман, командир четничке чете, Миловић 
Ј. Милорад, четник, Грубовић Ј. Милија, четник, 
Фатић Арсо, четник. 

Милорад Миловић, четник у одредима Душана 
Арсовић учествовао је у патроли која је на своју 
руку, без наређења претпостављених четничких 
старешина лишила слободе ЈБубомира Вукића по-
реског чиновника и одвела га у четнички штаб 
Душана Арсовића, гдје је 4. септембра 1944. го-
дине и стријељан у планини Криви До, срез ан-
дријевички. 

Милорад Миловић одговоран је за своју служ-
бу у оружаним одредима који су се борили за 
рачун непријатеља противу НОВ-а и за смрт Љ у -
бомира Вукића. Саучесници: Арсовић Душан, сре-
ски четнички командант, Кићовић Вукман, коман-
дир четничке чете, Фатић Арсо, четник, Раиче-
вић Драгиша, четник, Грубовић Ј. Милија, четник. 

Арсо Фатић, четник у одредима Душана Арсо-
вића учествовао је у патроли која је 4. септем-
бра 1944. године одвела на своју руку, без наре-
ђења претпостављених четничких старешина Љ у -
бомира Вукића, пореског чиновника, који је мир-
но сЈедио у својој кући у селу Врањештици, среза 
андријевичког, без икаквог оружја . Ова патрола 
спровела је Вукића у четнички штаб Душана Ар-
совића, који се налазио у планини Криви До, срез 
андријевички, и исти је био од стране четника 
стријељан. 

Злочинац Арсо Фатић одговоран је за своју 
службу у оружаним одредима који су се борили 
за рачун непријатеља, противу НОВ-а и носи ве-
лики дио кривичне одговорности за смрт горе по-
менутог Вукића. Саучесници: Арсовић Душан, сре-
ски четнички командант, Кићовић Вукман, ко-
мандир четничке чете, Раичевић Драгиша, четник, 
Миловић Милорад, четник, Грубовић Ј. Милија, 
четник. 

Грубовић Ј. Милија, четник у одредима Душа-
на Арсовића, учествовао у патроли која је 4. сеп-

, тембра 1944. године одвела на своју руку, без на-
ређења претпостављених четничких старешина 
Љубомира Вукића, пореског чиновника, који је 
мирно ненаоружан сједио код своје куће у селу 
Врањештици, срез андријевички. Ова патрола 
спровела је Вукића у четнички штаб Душана Ар-
совића, који се је налазио у планини Криви До, 
срез андријевички, и исти је био од стране четника 
стријељан. 

Грубовић Ј. Милија тежак је злочинац и од-
говоран је за службу у оружаним одредима који 
су се борили на рачун непријатеља противу НОВ-а 
и носи велики дио кривичне одговорности за смрт 
горе поменутог Вукића. Саучесници: Арсовић Ду-
шан, срески четнички командант, Кићовић Вук-
ман, командир четничке чете, Миловић Милорад, 
четник, Раичевић Драгиша, четник, Фатић Арсо, 
четник. 

Александар Дашић, звани „Лешо" учитељ и ре-
зервни поручник ставио се за вријеме окупације 
у службу италијанског и њемачког непријатеља 
и као командант батаљона четничке војске, ору-
жане формације у службу непријатеља борио се 
за вријеме окупације противу НОВ-а и ПОЈ-а. 
Исти је у години 1943. организовао хапшење пар-
тизана позадинаца и њихово предавање неприја-
тељу. Тако је Дашић ортанизовао у фебруару 
1943. године хапшење Новака Радевића и Николе 

Кукаља и исте је спровео у четнички затвор у К о -
лашину одакле су предати Италијанима и интер-
нирани прво у концентрациони логор у Б а р а он-
да за Италију, гдје су све до капитулације Ита-
лије жив јели под на јтежим условима глади, не-
чистоће и малтретирања. Исто тако Дашић је у 
марту 1943. године ухапсио Вељка Делетића, зем-
љорадника из Шекулара и истог спровео четнич-
ком суду у Колашин, ко ји га је 14 ма ја 1943. го-
дине предао Њемцима и исти су га интернирали 
за Њемачку, гдје је остао све до капитулације 
Њемачке. 

Злочинац Александар Дашић одговоран је за 
свој издајнички рад и службу италијанском оку-
патору, као и за интернирање горе поменутих 
партизана позадинаца. Саучесници: Арсовић Ду-
шан, срески четнички командант. 

Куртони Ђузепе, арт. капетан италијанске во ј -
ске био је цивилни комесар у Андријевици од по-
четка окупације па све до капитулације Италије, 
На тој дужности исти је извршио безброј пре-
крша ја међународног права и Хашког реглмана 
од 1907. године па између осталог и следеће: 

1) Капетан Куртони је у јулу 1943. године у за -
једници са среским начелником Урошем Влахо-
вићем организовао конференцију свих колабора-
ционалиста у срезу андријевичком на којој су са-
стављени спискови партизана среза андријевичког, 
како оних у шуми, тако и оних који су пали у 
руке окупатору и налазе се по италијанским ло-
горима. Ова конференција поред прављења спи-
скова донијела је р јешење да предсједник „наци-
оналног одбора" за срез андријевички адвокат 
Љубомир Вуксановић иде код Гувернера Црне Го-
ре А. Пирцио Бироли-а и од њега захтијева да се 
из барског логора изведе већи број партизана за -
робљеника и стријеља по срезовима, ради запла-
шивања становника. Злочинац Пирцио Бироли 
примио је ово решење колаборациониста среза 
андријевичког и заиста 24. јуна 1943. године из 
барског логора изведена је група од 180 парти-
зана заробљеника и стријељана по срезовима. Ме-
ђу групом од 10 стријељаних партизана који су 
стријељани у Андријевици били су и Јован Ву-
чељић, Никола Ђукић, Миливоје Остојић и Дра-
гомир Драговић. Али злочинац Куртони није од-
говоран само за смрт горе поменуте четворице, 
већ је решењима на конференцији андријевич-
ких колаборациониста инспирисао злочинца Пир-
циа Биролиа да донесе одлуку о стријељању 180 
црногорских патриота из барског логора, те је ти-
ме одговоран за смрт свих њих. 

2) 12. маја 1943. године капетан Куртони у за -
једници са Душаном Арсовићем, среским четнич-
ким командантом запалио је кућу Милана Ново-
вића, земљорадника из села Цецуна, среза андри-
јевичког са читавом покретном имовином. 

Куртони Ђузепе арт. капетан италијанске во ј -
ске тежак је ратни злочинац и исти се тешко 
огријешио о чл. 23, 46, 187. Хашког реглмана од 
1907 године, мада је истоме морало бити познато 
да се као официр краљевске италијанске војске 
мора придржавати међународних конвенција, које 
је краљевина Италија потписала, те су самим тим 
за њу постали законске обавезе. Саучесници: Вук-
сановић Љубомир, адвокат из Андријевице, Вла-
ховић Урош, адвокат, начелник срески у Андри-
јевици, Арсовић Душан, срески четнички коман-
дант. 



Рајовић Радован као четник штабске четничке 
чете за срез андријевички учествовао је у патро-
ли која је априла мјесеца 1942. године лишила 
слободе Брацана Војводића, земљорадника из села 
Коњуха, срез андријевички. У тучењу и малтре-
тирању поменутог Војводића нарочито се истакао 
злочинац Рајовић. Војводић је сјутрадан послије 
хапшења спроведен за Колашин и успут убијен. 
Није познато ко је истога убио, али је врло в је -
роватно да су то урадили Ра јовић и Драгољуб 
Добрашиновић, јер су се они истакли у мучењу 
покојног Војводића. Саучесници: Арсовић Душан, 
срески четнички командант, Добрашиновић Дра-
гољуб, командир четничке чете. 

Добрашиновић Драгољуб, бив. југосл. финанс 
као командир штабске четничке чете при среској 
четничкој команди за срез андријевички ухапсио 
је са патролом Брацана Војводића, земљорадника 
из села Коњуха, среза андријевичког неутврђе-
ног датума априла мјесеца 1942. године. Војводић 
је био миран земљорадник и једипа његова кри-
вица била је та да није био члан издајничке чет-
ничке организације. Добрашиновић је спровео Вој-
водића са патролом у срески четнички штаб. Исто-
га су успут четници непрестано тукли и мап-
третирали а ноћу га је Добрашиновић непрестано 
тукао излажући га на ј тежим мукама. Војводић је 
сјутрадан спроведен за Колашин и успутно уби-
јен. Није познато ко је извршио убиство покојног 
Војводића али је врло вјероватно да су то ура-
дили Добрашиновић и Радован Рајовић бив. ж а н -
дармеријски наредник, јер су се они истакли у 
мучењу покојног Војводића. Саучесници: Арсовић 
Душан, срески четнички командант, Рајовић Ра -
дован, бив. жанд. наредник — четник. 

Љубомир Ћулафић , капетан као командант 
четничког полимског батаљона учинио је сљедећи 
злочин: 

10 марта 1942. године, Ћ у л а ф и ћ је по наре-
ђењу среског четничког команданта Душана Ар-
совића, а у заједници са Божидаром Ћулафићем, 
капетаном, опсадирао са четницима ноћу кућу 
Милића Делетића, пореског чиновника у селу 
Грачаница, срез андријевички. Ујутру су исти при-
нудили Делетића на предају и том приликом му 
је капетан Љубо Ћ у л а ф и ћ гарантовао живот да 
му се ништа неће догодити сем што ће га капе-
тан Божо Ћ у л а ф и ћ саслушати. Међутим, Љубо-
мир и Божидар Ћ у л а ф и ћ изложили су Делетића 
малтретирању а онда су га спровели за Андрије-
вицу и у мјесту зв. Сућеска инсценирали су бјек-
ство поменутог Делетића и том приликом су чет-
ници истог ранили. Тада је рањеном Делетићу 
пришао капетан Б о ж о Ћ у л а ф и ћ и истог из пи-
штоља убио, док му је капетан Љубомир Ћ у л а -
ф и ћ одузео наките и друге драгоцјености. 

Капетан Љубомир Ћ у л а ф и ћ тежак је злочи-
нац и одговоран за свој издајнички рад у служби 
италијанског окупатора, као и за смрт Милића 
Делетића, чиновника из села Грачанице, среза ан-
дријевичког. Саучесници: Арсовић Душан, срески 
четнички командант, Ћ у л а ф и ћ Божидар, капетан. 
командант четничког батаљона. 

Вукашин Бојовић, чиновник из села Полимља, 
среза андријевичког, ступио је у четничку орга-
низацију у самом почетку њеног формирања и 
учествовао је у свим борбама противу НОВ-а и 
ПОЈ-а оц почетка 1942. па све до пропасти Њ е -
мачке. За своје изванредне заслуге у борби про-
тиву НО војске Бојовић је још у години 1942. по 

стављен од стране издајника Драже Михаило-
вића за команданта четничке бригаде и у свим 
доцнијим операцијама противу НО војске борио 
се је са својом бригадом. Али дјелатност Вука-
шина Бојовића није се зауставила само на борби 
противу НОВ-а и ПОЈ-а, већ је исти узимао уче-
шћа у малтретирању и убијању мирног и не-
наоружаног становништва. 

Тако је Бојовић 30. августа 1944. године донио 
одлуку у заједници са Душаном Арсовићем о стри-
јељању Станише Нововића и његовог сина Мом-
чила, мирних земљорадника из села Трепче, сре-
за андријевичког, које је четничка патрола пре-
срела на путу у планини Јеловици и довела их 
у Бојовићев и Арсовићев штаб. 

Вукашин Бојовић тежак је ратни злочинац и 
одговоран је за свој издајнички рад као и за 
смрт Момчила Нововића и његовог оца Станише. 
Саучесници: Арсовић Душан, срески четнички ко-
мандант, Кићовић Вукман, командир четничке 
чете. 

Пошто су јединице Народноослободилачке вој-
ске и партизанских одреда ослободиле Васојевиће, 
поменути Бојовић се повлачио према Цетињу са 
четничким бандама гдје је до ослобођења Цети-
ња починио низ злочина: 

1) Непознатог датума заробили су четници Бо-
јовића Вукашина и Павла Ћуришића борца НОВ-а 
Томашевића Душана, негдје приликом борби у 
околини Берана, па су истога мучили и стрије-
љали. Исти 1е стријељан по наређењу, знању или 
одобрењу поменутог Бојовића и Ђуришића. 

2) Септембра мјесеца 1944. године четници по-
менутог Бојовића ухапсили су Стефанију Почек 
из Цетиња. Иста је била дуго у затвору тучена и 
малтоетирана од четника поменутог Ботовића. 

3) Октобра мјесеца 1944. године четници поме-
нутог команданта Бојовића Вукашина извршили 
су масовну пљачку у селу Ба јицама код Цети-
ња па су узимали све потребно што се могло по-
нитети као олећу, новац, наките и слично. 

4*1 7. новембоа 1944. голине дошли СУ четници 
по напећењу Вукашина Бојовића у кућу Марка 
Ивановића из Цетиња па су га тукући ухапсили 
и у затвооу ле остао дуже времена. Док је исти 
био у затвооу четници поменутог Бојовића су из-
вптпили пљачку његове куће и понијели све по-
кретно и од вриједности. 

5) 9. новембра 1944. године четници из једи-
нице капетана Вукашина Бојовића дошли су у 
кућу Дсаготевића Ђура из Цетиња, истоме уцењ"-
вањем тражили новац пријетећи му да ће га убити 
ако не дадне колико траже, па СУ истоме пони-
јели сав новац што је поменути Дпагојевић имао 
у износу од 14.330 линара. Саучесници: Павле ЂУ-
ришић, Вуковић Мило. 

ТТпенк Пале, албански барјактар и народни 
племенски поглавица у Врмоши (Албанита). опга-
низовао 1е за вритеме окупације фашистичку ми-
ЛИПИ1У и са истом се бооио противу устаника у 
Црнот Гопи за впијеме јулског устанка 1941. го-
дине. Али када је устанак завршен и италшан-
ока вотска окупирала слободну териториту Црне 
Горе Пренк Цале је са својим фашистима остао 
и даље као један ол главних непритатеља парти-
занског покрета у Црнот Гори и у свакот згодној 
прилици послужио је згодно као оруђе Италија-
нима за борбу противу црногорског народа. 

Једновремено са појавом четничког покрета у 
Црној Гори и доласком издајника Ђенерала Дра-



же Михаиловића Пренк Цале ступа у везу са 
црногорским четницима и преко издајника ма-
јора Нике Вучељића повезује се са капетаном 
Ђуришићем у Колашину. Да би свој издајнички 
рад што боље координирали капетан Ђуришић и 
Пренк Цале су се побратимили, чиме су свезали 
братство албанских и црногореких фашиста у бор-
би противу црногорског и албанског народно-осло-
бодилачког покрета. Касније је Пренк Цале често 
долазио у Колашин к свом побратиму Ђуришићу 
и на захтјев издајника Нике Вучељића исти је 
ишао у Колашин да терети код суда партизане 
Николу Ђукића и Јована Вучељића, мада овај 
подли албански издајник о раду поменутих парти-
зана није ништа знао нити је могао знати, јер се 
је исти налазио далеко преко албанске границе. 
На интервенцију Пренк Цала и мајора Вучељића 
родољуби Ђукић и Вучељић суђени су од стране 
четничког суда у Колашину на по 20 година ро-
бије и предати Италијанима од којих су стрије-
љани. 

Послије распада четничке организације у овом 
кра ју у мјесецу мају 1943. године Пренк Цале је 
учествовао са својим фашистима у паљевини се-
ла и убијању живља у срезу андријевичком да 
би се на к р а ј у поново повезао са црногорским чет-
ницима, који су код њега послали издајника Но-
вицу Поповића, бив. народног посланика и скло-
пио споразум да за једнички сарађују противу 
НОВ-е. Тако је Пренк Цале примио код себе по-
слије VII непријатељске офанзиве велики број 
четника са територије Црне Горе који су тамо 
побјегли да би се склонили испред НО Војске. 

Злочинац Пренк Цале одговоран је за свој из-
дајнички рад у службу окупатора, за сарадњу 
са црногорским народима противу црногорских 
патриота, као и за смрт Николе Ђукића и Јована 
Вучељића из села Цецуна, среза андријевичког. 

Радослав Драговић, судија из Ђулића, среза ан-
дријевичког, оптужио је у априлу 1942. године 
среској четничкој команди Драгомира Драговића, 
студента комерције и на основу исте оптужбе Дра-
говић је ухапшен, а касније спроведен пред чет-
нички војни суд у Колашин, гдје је осуђен на 
20 година робије. Драговић је остао у колашин-
ском затвору око годину дана а онда је предат 
Италијанима и од истих стријељан 25. јуна 1943 
године. 

Оптужба судије Радослава Драговића служила 
је свакако четничким властима као врло отежа-
ва јућа околност, јер је судија Драговић познат 
из доратног живота као племенски и политички 
ауторитет у свом крају , а поготову када је опту-
живао свога блиског рођака. 

Злочиначка дјелатност судије Драговића није 
се зауставила само на овом акту издавања и оп-
туживања свог блиског рођака, већ је мало кас-
није продужио свој рад као судија пријеког вој -
ног четничког суда у Подгорици, гдје је осуђено 
и издано непријатељу неколикО стотина најбољих 
црногорских синова. 

Судија Драговић т е ж а к је ратни злочинац и 
тешко је одговоран за евој злочиначки рад у 
служби италијанског окупатора и домаћих изда ј -
ника. Саучесници: Драговић Милош, капетан, ко-
мандир четничке чете, Драговић Стеван, мајор, 
командант четничког батаљона, Зоњић Радивоје, 
адвокат, члан четничког суда, Ђолевић Радомир, 
професор, члан четничког суда, Вучељић Ника, 
мајор, командант четничког батаљона, Вучељић 

Марко, капетан, командант четничког батаљона, 
Томовић Вељко, поручник, командир четничке че-
те, Куртони Ђузепе, итал. цивил. комесар у Ан-
дријевици, Влаховић Урош, срески начелник у 
Андријевици, Арсовић Душан, срески четнички 
командант. 

Милош Драговић, капетан бив. југ. војске као 
командир ђулићке четничке чете у срезу андри-
јевичком учинио је следећи злочин: 

Мјесеца априла 1942. године Милош Драговић 
организовао је хапшење партизана позадинаца Јо-
вана Вучељића и Драгомира Драговића и пошто 
је исте неколико задржао у затвору ђулићког 
четничког батаљона, гдје су исти од, стране из-
дајника Ђолевића, Зоњића и команданта бата-
љона Стевана Драговића саслушавани. Драговић 
је поменуте партизане спровео среској четничкој 
команди за срез андријевички, гдје су исти не-
колико дана тучени и малтретирани, а онда спро-
ведени за Колашин, гдје су остали годину дана, 
а онда предати Италијанима и стријељани. 

Издајник Милош Драговић тежак је злочинац 
и носи велики дио кривичне одговорности за смрт 
Јована Вучељића и Драгомира Драговића, као и 
за свој издајнички рад у служби италијанског 
окупатора. Саучесници: Вучељић Ника, мајор, 
командант четничког батаљона, Вучељић Марко, 
капетан, командант четничког батаљона, Зо-
њић Радивоје, адвокат, члан четничког суда, 
Остојић Михаило, наредник, командир четничке 
чете, Ђолевић Радомир, професор, члан четничког 
суда, Драговић Стеван, мајор, командант четнич-
ког батаљона, Томовић Вељко, поручник, коман-
дир четничке чете, Драговић Радослав, судија, 
члан четничког суда, Пренк Цале, албански бар-
јактар, Куртони Ђузепе, итал. цивил. комесар у 
Андријевици, Влаховић Урош, срески начелник 
у Андријевици, Арсовић Душан, срески четнички 
командант. 

Зоњић Радивоје, адвокат из Ђулића, срез ан-
дријевички, као члан некаквог војног суда, који 
су формирали четници Драже Михаиловића ради 
суђења партизанским борцима и њиховим симпа-
тизерима саслушавао је у априлу мјесецу 1942. го-
дине партизана Николу Ђукића, Јована Вучељи-
ћа, Миливоја Остојића, и Драгомира Драговића и 
на основу тога саслушања четничка команда по-
хапсила је горе поменуте, а четнички суд у 
Колашину их је осудио на по 20 година робије 
и касније предао Италијанима који су их стрије-
љали 25. јуна 1943. године. 

Адвокат Зоњић својим удјелом у овом изда ј -
ничком раду и својим учешћем у суду, који је 
оглашавао партизане кривим само зато што су се 
борили противу окупатора ставио се је на страну 
окупатора а противу свог сопственог народа и на-
родноослободилачке војске и носи велики дио 
кривичне одговорности за смрт горе поменутих 
родољуба. Саучесници: Вучељић Ника, мајор, к-нт, 
четничког батаљона, Вучељић Марко, капетан, к -т 
четничког батаљона, Остојић Михаило, наред-
ник, командир четничке чете, Ђолевић Радомир, 
професор, члан четничког суда, Драговић Милош, 
капетан, командир четничке чете, Драговић Сте-
ван, мајор, к -нт четничког батаљона, Томовић 
Вељко, поручник, командир четничке чете, Драго-
вић Радосав, судија, члан четничког суда, Пренк 
Цале, албански барјактар, Куртони Ђузепе, итал. 
цивил. комесар у Андријевици, Влаховић Урош, 



срески начелник у Андријевици, Арсовић Душан, 
срески четнички командант. 

Остојић Михаило, наредник бив. југ. војске као 
командир четничке чете у заједници са Ником 
Вучељићем и Марком Вучељићем оптужио је сре-
ској четничкој команди за срез андријевички Јо-
вана Вучељића, Николу Ђукића, Миливоја Осто-
јића и Драгомира Драговића. На основу ове оп-
тужбе исти су похватани и спроведени пред чет-
нички војни суд у Колашин, а онда их је Осто-
јић пред судом лажно теретио и захтевао смртну 
казну. По оптужби Михаила Остојића, Марка и 
Нике Вучељића ови родољуби су осуђени на 20 
година робије, и послије годину дана коју су 
провели у затвору четничког војног суда у Ко • 
лашину исти су предати Италијанима и од истих 
стријељани 25. јуна 1943. године у Андријевици. 

Злочинац Михаило Остојић одговоран је за 
свој издајнички рад и службу италијанском оку-
патору као и за смрт напред поменутих родољу-
ба. Саучесници: Вучељић Ника, мајор, к-нт чет-
ничког батаљона, Вучељић Марко, капетан, к -нт 
четничког батаљона, Зоњић Радивоје, адвокат, 
члан четничког суда, Ђолевић Радомир, професор, 
члан четничког суда, Драговић Милош, капетан, 
командир четничке чете, Драговић Стеван, мајор, 
к -нт четничког батаљона, Томовић Вељко, поруч-
ник, командир четничке чете, Драговић Радосав, 
судија, члан четничког суда, Пренк Цале, албански 
барјактар, Влаховић Урош, ерески начелник у Ан-
дријевици, Арсовић Душан, срески четнички ко-
мандант, Куртони Ђузепе, итал. цивил. комесар 
у Андријевици. 

Вучељић Марко, капетан бив. југ. војске у за -
једници са Ником Вучељићем и Михаилом Осто-
јићем оптужио је среској четничкој команди Јо-
вана Вучељића, Николу Ђукића, Миливоја Осто-
јића, и Драгомира Драговића. На основу ове оп-
тужбе исти су похапшени и спроведени пред чет-
нички суд у Колашину, а онда их је Марко Ву-
чељић лажно теретио пред судом и захтевао 
смртну казну. По оптужби Марка и Ника Вуче-
љића и Михаила Остојића ови родољуби су осу-
ђени на по 20 година робије и послије године 
дана коју су провели у затвору четничког суда 
у Колашину исти су предати Италијанима и од 
Италијана стријељани 25. јуна 1943. године. 

Злочинац Марко Вучељић крив је за свој из-
да јнички рад и службу италијанском окупатору 
као и за смрт напред поменутих родољуба. Сау-
чесници: Вучељић Ника, мајор бив. југ. војске, 
к -нт четничког батаљона, Остојић Михаило, наред-
ник бив. југ. војске, командир четничке чете, Зо-
њић Радивоје, адвокат, члан четничког суда, Ђо-
левић Радомир, професор, члан четничког суда, 
Драговић Милош, капетан, командир четничке че-
те, Драговић Стеван, мајор, к-нт четничког бата-
љона, Томовић Вељко, поручник, командир чет-
ничке чете, Драговић Радослав, судија, члан чет-
ничког суда, Пренк Цале, албански барјактар, Кур-
тони Ђузепе, итал. цивил. комесар у Андријевици, 
Влаховић Урош, срески начелник у Андријевици. 
Арсовић Душан, срески четнички командант. 

Бранко Микетић, четнички потпоручник из села 
Пеовца, среза андријевичког, учинио је следећи 
злочин: 

Трећега априла 1942. године четници Драже 
Михаиловића, под командом Душана Арсовића, 
среског четничког команданта за срез андрије-

вички, опколили су у планини Токов Лаз, срезу 
андријевичком, Бранка Делетића, студента права, 
политичког комесара андријевичког партизанског 
батаљона. Покојни Делетић се је налазио у јед-
ној планинској колиби и четници су пошто су 
опколили колибу отворили паљбу из италијанских 
митраљеза и ранили истог, а затим је четнички 
потпоручник Бранко Микетић убацио бомбу у 
колибу и још теже ранио покојног Делетића. По-
том је Микетић ушао у колибу и тешко рањеном 
Бранку Делетићу, на дивљачки начин извадио 
оба ока из главе и мучио га до смрти, а онда 
опљачкао његову војничку спрему. Исти је уче-
ствовао у убиству Димитрија Лекића као потка-
зивач. 

Бранко Микетић тежак је ратни злочинац и 
носи тешку кривичну одговорност за свој изда ј -
нички рад у служби италијанског окупатора и за 
дивљачко и крволочно убиство Бранка Делетића, 
пол. комесара партизанског батаљона, и Димитри-
ја Лекића, чиновника из Андријевице. Саучесни-
ци: Арсовић Душан, срески четнички командант за 
срез андријевички, Рачић Војин, четник и мили-
цајац. 

Душан Арсовић 

Одмах послије јулског устанка у Црној Гори 
судски поручник Арсовић А. Душан, ставља се у 
службу италијанског окупатора и за рачун истог 
организује милицију, чија је дужност да осигу-
рава "миран живот окупатору у Црној Гори, чува-
јући његове гарнизоне и комуникације од црно-
горских родољуба. Тако је поручник Арсовић прво 
као помоћник злогласног издајника Ђока Рачића, 
команданта милиције за срез андријевички, а кас-
није као командант исте вршио ревносну службу 
италијанском окупатору све до доласка издајнич-
ког ђенерала Драже Михаиловића у Црну Гору и 
до формирања четничких одреда. Милиција, ко-
јом је командовао поручник Арсовић била је прва 
квислиншка организација у овом крају, која је 
водила борбу противу партизанских одреда и по-
служила је као језгро за формирање издајничког 
четничког покрета. Касније је Арсовић постав-
љен од Драже Михаиловића за среског четничког 
команданта за срез андријевички, на којој је 
дужно!сти остао све до капитулације Италије, 
када се је ставио у службу њемачком окупатору 
и водио борбу противу НОВ-а и касније Југосло-
венске Армије до краја . 

Поручник Арсовић био је један од највећих 
четничких зликоваца и крволока у Црној Гори 
и као такав починио велики број злочина, међу 
којима и следеће: 

1) 3. априла 1942. године четници Драже Миха-
иловића под командом Душана Арсовића, у свој-
ству среског четничког команданта за срез ан-
дријевички убили су у планини Токов Лаз среза 
Андријевичког Бранка Делетића, студента права 
и политичког комесара андријевичког партизан-
ског батаљона и Б а ј а Јојића. Покојни Делетић 
се налазио у једној планинској колиби и четници 
под командом Арсовића су прво опколили колибу 
а онда отворили паљбу из италијанских митра-
љеза и ранили истог, а онда је четнички потпо-
ручник Бранко Микетић из села Пеовца, среза 



андријевичког убацио бомбу у колибу а затим 
ушао у иету и још живом Делетићу извадио очи 
и опљачкао војничку спрему. 

2) Почетком маја мјесеца 1942. године поручник 
Арсовић по оптужби Нике Вучелића, мајора бив-
ше југ. војске и других издајника наредио је хап-
шење партизана позадинаца: Јована Вучељића, 
ученика VIII разреда гимназије, Николу Ђукића, 
дипломираног правника, оба из села Цецуна, Осто-
јића Миливоја, свршеног богослова из села Кути 
и Драгомира Драговића, студента В.К.В. школе из 
села Ђулића, сви из среза андријевичког. Поруч-
ник Арсовић је исте задржао неколико дана у свом 
штабу у селу Краљима а онда их под јаком стра-
жом спровео некаквом назови четничком суду у 
Колашину, гдје су сва четворица осуђени на по 
20 година робије. У априлу 1943. године четници 
су, врло вјероватно по захтјеву Арсовића предали 
италијанском окупатору, који их је спровео за 
конц. логор у Б а р и нешто прије капитулације 
Италије исти су изведени из логора и стријељани. 

3) 30. августа 1944. године четници Арсовића 
под командом Вукмана Кићовића, учитеља и чет-
ничког официра из села Слатине, среза андрије-
вичког ухватили су у планини Јеловици, на путу 
Станишу Нововића, мирног земљорадника из села 
Трепче истог среза и његовог сина Момчила и 
спровели их на планину Криви До, гдје се нала-
зио штаб поручника Арсовића. Тамо су поручник 
Арсовић и командант четничке бригаде Вукашин 
Бојовић исте безразложно стријељали. 

4) 3. августа 1942. године, поручник Арсовић 
наредио је својим потчињеним четницима да ух-
вате Милића Делетића, чиновника из Грачанице, 
који се је у то вријеме налазио као борац НО 
војске у шуми у близини своје куће у селу Маш-
ници срез Андријевички. Четничком команданту 
капетану Божидару Ћ у л а ф и ћ у пошло је за руком 
да ухвати поменутог Делетића и спроводећи истог 
за срески четнички штаб, капетан Ћ у л а ф и ћ је 
исценирао бјегство Делетића и убио га. Његове 
личне ствари четници су опљачкали. 

5) Априла мјесеца 1942. године поручник Арсо-
вић наредио је свом штабском командиру Дра-
гољубу Добрашиновићу, бившем југословенском 
финансу да са својом четом ухапси Брацана Вој 
водића мирног земљорадника из села Коњуха срез 
Андријевички. Што је овај и учинио. Поменутог 
Војводића су четници у Арсовићевом штабу тук-
ли и мрцварили у чему се нарочито истицао Ра -
дован Рајовић жандармеријски наредник и четник 
у штабу Арсовића. Војводића су сутрадан одвели 
за Колашин и успутно га убили у брду Трешње-
вику. 

6) 4. септембра 1944. године, четници поручника 
Арсовића из чете Вукмана Кићовића, учитеља из 
Слатине и то: Милорад Миловић из села Краља, 
Арса Фатића из Коњуха, Драгиша Раичевић из 
Трепче сви из среза андријевичког и Милија Гру-
бовић из Југовина среза Беранског. Ухватили су 
у селу Врањештици — среза андријевичког Љубо-
мира Вукића пореског чиновника и истог прове-
ли у планину Криви До где су га предали поруч-
нику Арсовићу, гдје је овај наредио четницима 
да га стријељају што су ови и учинили. 

7) 9. фебруара 1942. године, четници под ко-
мандом поручника Арсовића ранили су Бошка 

НО војске Милана Перовића земљорадника из се-
ла Краља — срез Андријевички. Четници под ко-
мандом Душана Арсовића ухватили и спровели 
за затвор Колашински Вука Нововића, Миливоја 
Нововића, Милована Васовића, Михаила Лалића, 
Бра ја Вулевића, Душана Машовића, Данила Ива-
новића, Микана Вулевића, Михаила Чукића, Ву-
ку Васовића, Марију Нововић. 

Дугачак је списак злочина које је учинио и 
нанио недужном народу среза Андријевичког а 
све за корист окупатора четнички командант по-
ручник Душан Арсовић. Нема села у бившем сре-
зу Андријевичком а да није по неколико људи, 
жена или дјеце хапсио, малтретирао и прогонио 
и предавао италијанском окупатору који их је 
интернирао по логору. 

Среска комисија за испитивање злочина у 1945. 
1946. и 1947. години сачинила је један дугачки 
списак Записника о недјелима која су починили 
четници појединцима и домаћинствима: 

Под бројем 2.193 Комисија је сачинила Запи-
сник саслушаног Остојић Богдана из Кути и свје-
док је Ђукић Драга о хапшењу Остојић Мили-
воја, такође је Комисија саслушала Милицу С. 
Нововић и Аницу С. Нововић, број записника 
2.195. и 2.196. о ликвидацији Станише Нововића 
и Момчила Нововића сина Станишиног и Вука 
Нововића. 

У село Цецуне саслушан је оштећени Милан 
Нововић по кривици и злочинима Стевана Дра-
говића, Милоша Лекића, Душана Арсовића и Ђу-
зепе Куртонија. Из Записника бр. 2194. види се 
каква су све недјела четници почињели у Ђули-
ћима партизанским породицама и домаћинствима. 
Марија Бакић из села Забрђа саслушана је као 
жртва злочина по кривици и злочинима Лалић 
Александра, четничког команданта из Цецуна за 
убиство Милорада М. Бакића, а такође је саслу-
шан и Урош Бакић због злочина над његовим си-
ном Војом Бакићем. Свједоци и Урош Бакић окри-
вили су за ово недјело Цимбаља Воја из Коњуха, 
Вулића Р. Мила и Душана Арсовића. 

Из села Бојовића Комисија за испитивање зло-
чина саслушала је оштећеног Драгоја Бојовића 
због злочина малтретирања и хапшења које су 
вршили Александар Лалић, четнички командант, 
Милош Марјановић, Душан Арсовић и Вељко То-
мовић. 

Пуниша Рачић, Милица Кићовић, Голуб Рачић 
и низ још других грађана села Слатине и Вра-
њештице оптужују четничке команданте, коман-
дире за убиства Љуба Вукића, Јована Вукића и 
низ других. За пљачку и паљевину села Слатине 
и Врањештице, пред којима од злочинаца пред-
њачи Ђоко Рачић и његова милиција. 

Шекулар, Ријека Марсенића, Машница, Уло-
тина, Грачаница, ни једно село није поштеђено 
од злочина пљачке и паљевине, све је то доку-
ментовано записницима: 11.352, 13.025, 2.197, 3.944, 
3.943, 2.199, 3.948, 13.014, 3.949, 11.353. итд. 

Др МИЛОВАН ВАСОВИЋ 



РАСФОРМИРАЊЕ АНДРИЈЕВИЧКОГ ПАРТИ-
ЗАНСКОГ БАТАЉОНА И ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 
БОРАЦА 1942. ГОДИНЕ 

У „Историјским Записима" бр. 2 за 1977. го-
дину штампана су „Сјећања на важније догађаје 
у Андријевичком срезу почетком 1942. године" 
која су писали чланови ондашњег ОК К П Ј за ок-
руг Колашин: Ј ефто -Ча јо Шћепановић, Ђорђије-
-Ђоко Пајковић и Ђоко Вујошевић. Ова „Сјећа-
ња", датирана 15. 11. 1975. године, изгледа да су 
врло мало измијењена варијанта „Сјећања" која 
су исти потписници објавили у иванградском ли-
сту „Слобода" (бројеви 313, 314) јануара 1975. го-
дине. Иако ова „Сјећања" нијесу сјећања у пра-
вом смислу ријечи — пошто нијесу писана на 
основу личних опажања или доживљаја потпис-
ника (који су се, као што је познато, у вријеме 
догађаја о којима пишу налазили далеко од те-
рена догађања) — она су интересантна као под-
стицај да се боље освијетле и прикажу збивања 
о којима се прије није детаљније писало. 

Циљ је овом раду да прибирањем већег броја 
чињеница, указивањем на неке околности, доку-
менте и исказе, допринесе успостављању објек-
тивније слике догађаја. 

I 

Италијанском окупацијом у прољеће 1941. годи-
не била је територија Андријевичког среза поди-
јељена те су Плав, Гусиње, Велика, Брезојевице, 
Пепиће и Мурино присаједињени „Великој Алба-
нији". Таква подјела је извршена са намјеном да 
послужи фашистичкој политици распиривања 
вјерске и племенске мржње међу становништвом 
окупиране земље, и заиста је имала кобних по-
сљедица у даљем развоју. Већ средином јула оку-
патор је захваљујући таквој припреми, могао да 
покрене шовинистичке страсти у муслиманским и 
албанским пограничним насељима напујдавајући 
наоружане хорде да попале полимска села и почи-
не свирепе злочине над неборачким становништвом. 
Комунисти Андријевичког среза — а исти је слу-
ча ј и у Беранском, Бјелопољском и Пљеваљском 
срезу — доведени су овим у веома тежак поло-
ж а ј : не само што су давали жртве бранећи свој 
народ оружјем у руци, него су били принуђени 
да се супротстављају осветничким страстима међу 
својим мјештанима у редовима својих устаничких 
сабораца. Да би избјегли пљачке, паљевине, пог-
роме и злочине ко је би починили озлојеђени ос-
ветници, комунисти су одустали од освајања Пла-
ва, а тако су и у другим случајевима спутавали 
своје војне операције да не изложе неборачко му-
слиманско становништво необузданом гњеву масе. 
Ову „заштиту нападача" и „одбрану Турака" ис-
користила је домаћа реакција да разбије једин-
ство народа привлачећи на своју страну не само 
шовинисте и пљачкаше но и огорчене избјеглице, 
погорелце из приграничних села, па и борце из 
устаничких редова. Тако се још у току устанка 
зачела и формирала база будућих петоколонаш-
ких покрета, и већ првих дана августа на неким 
секторима устаничког фронта остали су сами ко-
мунисти и скојевци. 

Послије кратке кризе НОП-а — изазване ре-
пресалијама казнене експедиције, у којима су 
већ узели учешћа први одреди колаборациониста 
као претходнице италијанских јединица, већ у ок-

тобру 1941. године, у периоду поновног јачања ос-
лободилачког покрета, формиран је Комски пар-
тизански одред и у њему Андријевички партизан-
ски батаљон. Батаљон су до јануара 1942. сачиња-
вале четири чете: Краљско-требачка, Андријевич-
ко-цецунска, Полимска и Љеворечка. Људство је 
добровољно ступило у батаљон. Командант бата-
љона је био војносудски капетан прве класе Мир-
ко Крџић а комесар студент Бранко Делетић (по-
литички секретар МК К П Ј - у за Андријевички 
срез); замјеник комесара батаљона био је сту-
дент Ба јо Јојић (организациони секретар МК КПЈ). 
У Штабу Комског одреда, за замјеника коман-
данта постављен је Радуле Јеврић. 

Краљско-требачку чету сачињавало је људство 
са територије општина Краље и Трепча. Коман-
дир чете био је студент, резервни потпоручник 
Милош Јелић а комесар студент Војо Урошев Ба-
кић. Чета је бројала 96 бораца. У току новембра 
и децембра 1941. и у јануару 1942. године извр-
шила је неколико акција рушењем комуникација 
на правцима Андријевица—Беране и Андријеви-
ца—Матешево, спаљивањем општинских архива и 
разбијањем четничких зборова у Краљима, на Ри-
јеци Марсенића и у Трешњеву. 

Андријевичко-цецунска чета формирана је од 
људства са терена Андријевичке општине. Коман-
дир чете био је правник, резервни потпоручник 
Никола Ђукић, а комесар студент Милић Кељано-
вић. Чета је бројала 108 бораца, акције је изво-
дила на Трешњевику и у Сућеској, а њени водо-
ви су разбијали четничке зборове у Ђулићима, 
Бојовићима и Божићима. 

Полимска чета формирана је од људства са те-
риторије општина Полимља, Шекулара, Велике, 
Плава и Гусиња. Командир чете био је резервни 
потпоручник Богић Влаховић а комесар студент 
резервни поручник Видо Шошкић. Чета је имала 
120 бораца. Њени водови изводили су акције на 
Трешњевику и у Сућеској, а шекуларски вод на 
Чакору, уз то су разбијали четничке зборове у 
Шекулару, Улотини, Лугама и Крушеву. 

Љеворечка чета била је формирана од људ-
ства са територије Лијеве Ријеке и имала је у 
почетку 130 а касније преко 150 бораца. Коман-
дир чете био је студент резервни поручник Шће-
пан Ђукић а комесар адвокат, резервни официр, 
Мирко Вешовић. Одмах послије оснивања чета се 
сукобила са реакцијом Лијеве Ријеке ; од јануара 
1942. године ушла је у састав Комбинованог пар-
тизанског одреда „Радомир Митровић", а крајем 
фебруара прерасла је у Љеворечки партизански 
батаљон. 

Андријевички партизански батаљон од почетка 
није живио заједничким војничким животом, није 
био на окупу а ни његове чете и водови. За 
извршење задатака позиван је потребан број бо-
раца из једне или више чета, некад вод који је 
на јближи терену одређеном за акцију, некад че-
та; послије свршеног задатка борце би стареши-
не враћали кућама гдје су чекали да поново 
буду позвани у акцију. Јединице батаљона нијесу 
имале борбеног искуства. Прву озбиљнију борбу, 
осим оних у устанку, имале су тек 22. фебруара 
1942. године. (Љеворечка чета водила је борбе 
и у јануару 1942, али тада већ није била у са-
ставу Андријевичког батаљона). Без Љеворечке 
чете батаљон је имао око 320 бораца, од тога 
120 чланова К П Ј - у и толико СКОЈ-а . Од када је 



формиран батаљон, у његовим јединицама није 
извођена војно-политичка обука. 

Терен је био испресијецан милицијама које су 
Талијани формирали још у вријеме казнене ек-
епедиције да, попут муслиманских сеоских стра-
жа, чувају мостове и терене погодне за герилске 
нападе; веза међу четама слабо се одржавала. Ру-
ководству батаљона је недостајало иницијативе да 
пронађе могућности, те за то и није било зна-
ча јнијих резултата, али се са сигурношћу може 
тврдити (касније се то и показало) да је батаљон 
био велика војно-политичка снага која у то ври-
јеме није стављена у дејство и није употребљена 
како се могло и требало. 

У другој половини новембра 1941, по наређе-
њу Главног штаба за Црну Гору, у борбу на Пљев-
љима је пошло око 50 бораца из Андријевичког 
батаљона. Од ових је десетак теже или лакше 
рањено, погинуо је Батрић-Бањо Јочић, десетак 
је пошло у Прву пролетерску бригаду, а остали 
су се вратили у састав својих чета. 

Вијести о тешким губицима и неуспјеху парти-
занског напада на Пљевља дочекане су од стране 
реакције и талијанских најамника са весељем, 
као тријумф и преокрет који им је улио нови ж и -
вот. Дотле су једва таворили, деморалисани и на 
ивици распадања. Охрабрени вијестима са Пље-
ваља и гласницима четничког покрета из Србије, 
њихове су поглавице, уз помоћ а често и на ини-
цијативу Италијана, предузеле низ напора да се 
уједине и да компромитовано име талијанске 
милиције замијене именима националиста и чет-
ника. 

II 

Нова ситуација могла је настати у тренутку 
када су Италијани били присиљени да напусте 
Колашин и Матешево, а тиме и саобраћајницу 
Подгорица—Андриј евица. 

Партизани су ушли у Колашин 5. јануара 1942 
године. 

„Послије уласка у Колашин, наш делегат (де-
легат Црногорско-санџачког НОП одреда) који је 
имао задатак да се повеже са Комским одредом, 
дао му је задатак да што прије очисти напуштену 
територију од четника, крилаша и осталих банди. 
Ови другови (команда Комског одреда и Окружни 
комитет К П Ј за Колашин, Беране и Андријевицу) 
то нијесу урадили одмах већ су чекали петнаест 
дана, тако да су те банде које су се одмах послије 
повлачења окупатора осјећале врло рђаво, добиле 
у времену да се повежу и консолидују".1) 

И не само то што су се консолидовале, но су 
преузели иницијативу. Због чекања, зато што није 
извршен постављени задатак, убрзо је дошло до 
уништења партизанских снага у Барама К р а љ -
ским 20. јануара2) и партизанских снага у Луб-
ницама 24. јануара 1942. године.3) 

' ) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к њ . 4 . д о к . 2 9 ( И з в е ш т а ј Ц р -
н о г о р с к о - е а н џ а ч к о г о д р е д а В р х о в н о м ш т а б у Н О П и Д В Ј ) . 

* ) Г у б и ц и у Б а р а м а К р а љ с к и м , г д ј е ј е п о г и н у л о 3 3 
а р а њ е н о 3 0 б о р а ц а и з а р о б љ е н о 9 0 п а р т и з а н а , м о г л и 
с у с е и з б ј е ћ и . П р е м а к а з и в а њ у Р а д у н а Б а к и ћ а и з М о -
р а ч е : К о м а н д а н т т а л и ј а н с к е м и л и ц и ј е у Б а р а м а Д м и -
т а р В у к и ћ е в и ћ , п л а ш е ћ и с е п л е м е н с к е о с в е т е М о р а ч а -
н а и Р о в ч а н а , н у д и о ј е п а р т и з а н с к о ј ч е т и , о п к о љ е н о ј 
у п и л а н и Ђ у р о в и ћ а у Б а р а м а , с л о б о д а н п р о л а з з а п о -
в л а ч е њ е п р е м а М а т е ш е в у . К о м а н д а о п к о љ е н е ч е т е т р и 
п у т а ј е п о к у р и р у Б а к и ћ у у п а р т и з а н с к и ш т а б н а М а -

Послије 20. јануара 1942. године услиједило је 
довлачење партизанских јединица са територије 
других срезова Црне Горе на Матешево. Њихово 
дуже задржавање дало је повода и могућности 
реакцији да плаши становништво Лимске долине: 
„Шаљу батаљоне да нам се освете за 1918 годину" 
(када су васојевички омладински батаљони, за јед-
но са бјелопавличком и неким другим, насилно 
спроводили уједињење Црне Горе са Србијом) 
„Збијајмо редове да бранимо домове од федерали-
стичке освете"! 

За ширење страха и припремање отпора дава-
ло се повода и са друге стране. Неки прогласи 
које је иницирао ОК К П Ј за Колашин и деле-
гат КП К П Ј (Саво Брковић), затим чланци у „На-
родној борби" као да су прижељкивали племен-
ску борбу. Пропаганда је упрошћавала ствари у 
тој мјери да је борбу партизана и четника упо-
ређивала а затим и сводила на обнављање борбе 
бјелаша и зеленаша.4) Кроз документе и званичну 
штампу пријети се Васојевићима — не само пе~ 
токолонашима, него шире: „реакционарним сеља-
цима" из Васојевића.5) Осуђивано је читаво пле-
ме, игнорисано да у том племену постоје два пар-
тизанска батаљона и да сваки борац у тим бата-
љонима има партизанима наклоњену породицу и 
родбину. Било је случајева да партијски функци-
онер, праћен и чуван од домаћих партизана, на 
скуповима у васојевичким селима иступа силеџиј-
ски и пријети: „Довешћу ја вама овамо батаљон 
Куча па ћете слушати као бијелоше!" 

Овакви иступи су били проширење и „продуб-
љење" осуде партијске организације Андријевич-
ког и Беранског среза од 7. децембра 1941. године: 

„ . . . партијске организације на подручју ОК 
К П Ј Колашин, нарочито организације у Берана-
ма и Андријевици, још увијек обилују туђим еле-
ментима који саботирају рад Партије, крше пар-
тијске одлуке и својим некомунистичким, капи-
тулантским и ликвидаторским ставом доводе у 
опасност партијску организацију на том подру-
чју".6) 

И даље: 
„ . . . све прекршаје партијске дисциплине, са-

ботаже и издаје (кажњавати) најстрожијом казном, 
смрћу. У том правцу дати пуна овлашћења деле-
гатима Покрајинског комитета који одлазе на те-
рен."7) 

За таквом оцјеном партијске организације по-
води се и да је оцјену скојевека организација Цр-
не Горе организацијама СКОЈ-а Апдријевице. Се-
кретар ПК СКОЈ-а за Црну Гору, Боку и Санџак 
у изв јештају ЦК СКОЈ-а пише: 

т е ш е в у с л а л а и з в ј е ш т а ј о с т а њ у у к о ј е м с е н а л а з и и 
з а х т ј е в д а јо.ј с е у к а ж е п о м о ћ и л и д о п у с т и п о в л а ч е њ е . 
Ш т а б н а М а т е ш е в у н и ј е у ч и н и о н и ј е д н о н и д р у г о , п а 
ј е , п о с л и ј е т р о д н е в н о г о д л а г а њ а , д о ш л о д о н а п а д а у 
к о ј е м ј е у н и ш т е н а о п к о љ е н а п а р т и з а н с к а ј е д и н и ц а . 

3 ) П а р т и з а н с к и м с н а г а м а у Л у б н и ц а м а н е п о с р е д н о ј е 
к о м а н д о в а о О К К П Ј з а К о л а ш и н ( Ј е ф т о - Ч а ј о Ш ћ е п а -
н о в и ћ и Ђ о к о П а ј к о в и ћ ) , п о з н а т о ј е д а ј е п о г и н у л о 4 2 
п а р т и з а н а . ( Љ у б о А н ђ е л и ћ , Г р а д н а Т а р и , Т и т о г р а д , 1960, 
с т р . 218). 

4 ) З б о р н и к Н О П , т о м I I к њ . 3 . д о к у м е н т 132, с т р . 354 
и 355. 

5 ) З б о р н и к Г р а ђ е з а и с т о р и ј у р а д н и ч к о г п о к р е т а Ц . Г. , 
к њ . 2 , Т и т о г р а д , 1959. с т р а н а 74. 

в ) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к њ . 4 с т р а н а 62. и 63. 



„Андријевица 540 чланова ЦНО (црногорске на-
родне омладине) . . . овдје смо најслабији. Кадрови 
су тамо слаби а реакција врло јака. То је једини 
срез у Црној Гори у коме постоји нешто солид-
нија крилашка организација."8) 

У истом извјештају, за срез Б а р секретар ПК 
СКОЈ-а пише: 

„Барска 150 чланова ЦНО (црногорске народне 
омладине) . . . због издаје одговорних другова у 
Црмници је пало окупатору у руке 400 омлади-
наца који се сада налазе интернирани у Албани-
ЈУ • • ."9) 

Покрајинске комитете К П Ј и СКОЈ-а Црне Го-
ре и Боке не забрињава кадар у Барском сре-
зу, гдје је изложено малтретирању 400 чланова 
Црногорске народне омладине, већ их забрињава 
кадар у Андријевичком срезу гдје је врло јака 
и бројна омладинска организација. У извештају 
се к а ж е да једино у андријевичком срезу посто-
ји „нешто солиднија" крилашка организација, ме-
ђутим „крилаши" (ЦНП Крста Поповића) у том 
периоду су бројни широм старе Црне Горе. Бројна 
је па и „солидна" и талијанска милиција и „кри-
лаши" Радосава Јоксимовића у беранском срезу. 
У Бјелопољском и Пљеваљском срезу у том пе-
риоду су врло јаке и бројне „италијанска мили-
ција" од домаћих и „муслиманска милиција". У 
истом периоду у срезовима Бијело Поље и Пљев-
ља већ је постојала и четничка организација. 

Овакав став према организацији К П Ј Андри-
јевице заузима ПК К П Ј за Црну Гору, Боку и 
Санџак вјероватно на основу изв јештаја делегата 
ПК Брковића. Његова је квалификаци ја партиј -
ске организације без основа и чињеница. Наро -
чито је за чуђење став кад к а ж е да партијске 
организације „још увијек обилују туђим елемен-
тима". То значи да су „туђи елементи" постојали 
у К П Ј од раније, па и у устанку. Приписују се 
партијској организацији саботаже, капитулантство 
и ликвидаторство у јулу, августу, септембру, ок-
тобру и новембру (савјетовање је одржано 7. де-
цембра 1941. године). 

Међутим, партијска организација Андријевичког 
среза је: 

1. Седамнаестог јула 1941. подигла масовни на-
родни устанак, ослободила среско мјесто („прво у 
окупираној Европи") и водила борбу од 17. јула до 
8. августа у тешким условима. Ово би ваљало упо-
редити са чињеницом да су неке партијске орга-
низације у Црној Гори водиле борбу само од 13. 
до 18. јула, када су им се борбени одреди распали. 

2. Засновала нове органе власти и Срески народ-
но-ослободилачки одбор 19. јула 1941, такође је 
један од првих у земљи. 

3. Пружила је помоћ устаницима Колашинског 
и Беранског среза — првим уступањем артиљериј-
ског оруђа заплијењеног од окупатора, а другима 
артиљеријским оруђем и људством. 

4. Издржала борбу против бројне и утицајне ма-
лограђанске интелигенције и избјеглог чиновни-
штва које је упорно настојало да осујети устанак. 

5. Водила борбу у неповољној ситуацији међу-
националних односа на граници према „Великој 
Албанији" и није допустила да се устаничка борба 
упрља осветничким погромима. Није дозволила ула-
зак устаничких снага у Плав и Гусиње, чиме је из-

' ) З б о р н и к Н О П , т о м Ш к њ . 4 . д о к . 10. 
8 ) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к њ . 4 . д о к . 7 . 
' ) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к њ . 4 . д о к . 7 . 

бјегла даље заоштравање мржње између православ-
ног и муслиманског становништва. 

Умјесто похвала и подстицаја, организација КП 
Андријевице добила је негативну оцјену, вјероватно 
засновану на непознавању прилика, или на субјек-
тивном виђењу делегата ПК КПЈ . Познато је да 
до 1. марта 1942. године, у организацијама К П Ј Ан-
дријевице није било ни једног случаја издаје, са-
ботаже или нечег сличног. 

Централни комитет К П Ј је увидио да су ставови 
ПК К П Ј Црне Горе према неким партијским ор-
ганизацијама престроги и нетактични и да коче 
даљи развој НОП-а у Црној Гори и Боки, па је 
писао представницима ЦК у Црној Гори: 

„Пријетите партијским организацијама да ћете 
их безобзирно „ликвидирати" ако неће да раде у 
духу става којег сте изнели. Напомињемо да су так-
ве оштре пријетње са ликвидацијом читавих ор-
ганизација, у случајевима када се ради само о сла-
бостима и пропустима неке организације, потпуно 
неваспитне па чак и штетне".10) 

И даље: 
„Ту је потребно више убјеђивања него разних 

пријетњи, стријељања итд. Не могу се читаве ма-
се људи називати дезертерима, издајницима итд. 
Изгледа ми да су политиком исувише изоловани 
од бораца и да уопште немају утицаја над њима".'1) 

И даље: 
„Груба искривљивања партијске линије како 

секташког тако и десно-опортунистичког карактера 
који су дошли до и з р а ж а ј а у свакодневној пракси 
партије, па чак и у званичним органима ПК и ПК 
СКОЈ-а . . .""*). 

Да се фронтално ишло на организовање „каз-
нене експедиције" против Васојевића види се из 
овог става члана Главног штаба НОП одреда Црне 
Горе и Боке који траже да се пале васојевићка села: 

„Ја (сам) раније другу Милутину писао да би 
било добро преко Црмнице послати курира у Ал-
банију и тражити од наших другова да двије три 
јединице арнаутских партизана упадну у Васоје-
виће преко Плава и Гусиња, попале неколико села 
и поново се изгубе у Албанију. То би нам много 
помогло."12) 

Жалосно је помислити да су у исто вријеме 
Италијани маневрисали са једном јединицом Алба-
наца обучених у италијанске униформе — стално 
су их доводили као пријетњу пред она васојевичка 
села која још нијесу примила италијанско оружје 
ни формирала милицију. 

Предлог о паљевини није остварен захваљујући 
ставу ЦК КПЈ . Тих дана Тито је у име ЦК К П Ј - у 
писао Главном штабу НОП одреда Црне Горе: 

„По сваку цијену не дозволити талас опште па-
љевине и уништавања која би још јаче продубила 
данашњи положај на нашу штету. Само у изузет-
ним случајевима и у циљу репресалија може се 
приступити спаљивању куће и имања понеког н а ј -
ноторнијег издајника".13) 

Стварање партизанског фронта на Матешеву 
имало је кобне посљедице за НОП у долини Лима, 
па и у читавој Црној Гори. Врховни командант је 
још 22. октобра 1941. године указао Покрајинском 
комитету КП за Црну Гору и Боку на штетност 
фронталних борби: 

>°) З б о р н и к Н О П , т о м I I к њ . 3 . д о к . 40. 
" ) З б о р н и к Н О П , т о м I I к њ . 3 . д о к . 132. 
' " ) З б о р н и к Н О П , т о м I I , к њ . 3 . д о к . 132. 
>2) З б о р н и к Н О П , т о м Ш , к њ . 1 . с т р . 370. 
" ) З б о р н и к Н О П , т о м I I , к њ . 3 . д о к . 40. 



„ . . . било је погрешно што сте одмах од почетка 
стварали некакве војске и фронтове, умјесто да сте 
усвојили партизански начин ратовања. Ево у то-
ме је основна погрешка у војном питању код вас, 
а не прерани народни устанак. Фронтална борба 
присилила вас је на фронтална повлачења, јер је 
било узалудно очекивати да ћете ви моћи да дате 
јачи отпор много јачем непријатељу фронталном 
одбраном."14) 

Међутим, на Матешеву је концентрисано 800 бо-
раца и формиран фронт према Барама Краљским. 
У другој половини јануара и у фебруару 1942. го-
дине Комбиновани партизански одред „Радомир 
Митровић" водио је борбе (22. јануара, 9. и 19. феб-
руара) против четника Ђорђија Лашића и мили-
ције Митра Вукићевића и Ђока Рачића у Барама 
Краљским. Укупна снага непријатеља тада је била 
око 420 бораца. Три пута су партизанске снаге по-
тискивале четнике из Бара до превоја на Треш-
њевику. У тим борбама Андријевички партизански 
батаљон од 320 пушака није учествовао, није анга-
жован. Просто је игнорисан, иако је било нормално 
да садејствује ударом од Трешњевика ка Барама 
Краљским. 

Команда Црногорско-санџачког НОП-а одреда 
је 4. фебруара 1942. извијестила Врховни штаб: 

„Уколико буду ступиле у акцију снаге Комског 
одреда са јединицама из Црне Горе на овом терену 
могла би се ситуација брзо поправити".15) 

У следећем извештају Команда Црногорско-сан-
џачког НОП одреда јавља Врховном штабу о де ј -
ствима Комбинованог партизанског одреда „Радо-
мир Митровић": 

„Наши су борбом 9. (фебруара 1942) успјели да 
још стегну обруч око Бара. У осталом дијелу Ан-
дријевичког среза, тј. у околини Андријевице пре-
ко Трешњевика наш партизански батаљон успјеш-
но води политичку борбу и разбија четничке збо-
рове, јер се гро четника са тог терена налази у 
својој бази — Барама Краљским. Ми смо дали на-
ређење да се са Барама што прије ликвидира, а 
другови се стално изговарају великим снијегом. Што 
се тиче среза Беранског, он је потпуно под чет-
ничким утицајем".16) 

Иако је 4. фебруара Команда Црногорско-сан-
џачког НОП одреда условила учешће Комског од-
реда — Андријевички партизански батаљон ни ово-
га пута није био ангажован у борби. Ни касније 
није био позван да садејствује са снагама Комби-
нованог одреда, иако је био у повољнијем положа-
ју, тј . налазио се у позадини четничког фронта. 
Остало је необјашњено зашто није дошло до ње-
говог увођења у борбу. 

IV 

Тек 18. фебруара 1942. године наређено је четама 
Андријевичког партизанског батаљона да се при-
купе: Краљско-требачка чета на Рудом Брду а По-
лимска и Андријевичко-цецунска на Штавној. Циљ 
ове акције био је садејство са снагама Комбинова-
ног одреда „Радомир Митровић", али је акција за -
каснила. 

" ) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к њ . 1 . д о к . 26. 

" ) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к ш . 4 . д о к . 33. 

" ) З б о р н и к Н О П , т о м . I I I к ш . 4 . д о к . 47. 

Краљско-требачка чета се 19. и 20. фебруара 
1942. године окупила на Рудом Брду, а 21. II пре-
шла на планину Лису, два километра источно од ко-
муникације на Трешњевику. У току 20. и 21. феб-
руара чета је боравила у снијегом прекривеним ко-
либама Рудог Брда и Лисе одакле је повремено сла-
ла патроле ка комуникацији Андријевица—Матеше-
во. У та два дана очекивало се успостављање везе 
са штабом батаљона и са друге двије чете. Веза 
није могла бити успостављена, јер су четници Пав-
ла Ђуришића били заузели комуникацију и крета-
ли се према Барама Краљским. 

Са Краљско-требачком четом налазио се и од-
ређивао њено кретање замјеник комесара батаљо-
на Ба јо Јојић. Јо јић и команда чете упутили су 
20. фебруара курира Бана Зековића на Матешево 
у штаб Комбинованог партизанског одреда, са из-
в јештајем о покрету четничких снага ка К р а љ -
ским Барама. Од Штаба Одреда тражено је упут-
ство за даље дејство Андријевичко-партизанског 
батаљона. Курир Зековић се вратио 21. фебруара 
са наређењем: „Останите гдје сте! С."17) 

Краљско-требачка чета се налазила усамљена у 
планини, у снијегу дубоком преко два метра. Хлад-
ноћа је била до минус 30 целзија, залихе хране ис-
црпљене. Било је бесмислено без посла, везе, пер-
спективе, држати ту борце промрзле и изгладње-
ле. Пошто су пропали сви покушаји да се успоста-
ви веза са штабом батаљона, замјеник комесара ба-
таљона и команда чете наредили су 22. фебруара 
покрет чете према селу Врањештици, гдје су се 
надали да ће успоставити везу с партизанском 
посадом. 

Истога дана, 22. фебруара 1942, око 10 часова 
напале су Полимска и Андријевичко-цецунска че-
та четнике на превоју Трешњевика (тада се К р а љ -
ско-требачка чета налазила испод планине Кључа 
и није чула борбу). Пошто је командант Крџић био 
одсутан, нападом је командовао командир Полим-
ске чете Богић Влаховић. Напад је извршен у не-
повољним околностима. Борци су се тешко и спо-
ро кретали на високом снијегу, а против њих је 
било постављено јако четничко обезбјеђење. (Чет-
ници су били обавијештени о покрету Андријевич-
ког партизанског батаљона ка Трешњевику, и ни-
јесу га потцјењивали). Поред свих тешкоћа, пар-
тизани су успјели да заузму превој Трешњевика и 
пресијеку комуникацију Матешево—Андријевица. 
Један дио четника повукао се према Барама К р а љ -
ским, а други ка Краљима. Италијански гарнизон 
из Андријевице послао је четницима у помоћ ар-
тиљерију која је из К р а љ а тукла превој Трешње-
вика. 

У овој борби погинуо је комесар Андријевичко-
-цецунске чете Милић Кељановић а рањени замје-
ник комесара чете Војо Нововић и борац Никола 
Кукаљ. Послије борбе, обје партизанске чете су се 
повукле са снијежне вјетрометине у село Коњухе 
гдје је сјутрадан сахрањен омиљени храбри коме-
сар чија је погибија значила тежак губитак. По-
слије сахране, на дан 23. фебруара, Штаб батаљо-
на је одржао савјетовање са командама чета. При-
суствовали су чланови Мјесног комитета К П Ј за 
Андријевички срез. Одлучено је да батаљон извр-

" ) У и з ј а в и Б а н е З е к о в и ћ к а ж е : „ К а д а ј е к о м е с а р О д -
р е д а С а в о Б р к о в и ћ п р о ч и т а о и з в ј е ш т а ј к о ј и с а м м у 
п р е д а о , р е к а о ј е : „ К а к а в П а в л е Ђ у р и ш и ћ с а 400 ч е т -
н и к а ! Ш т а с т е с е в и В а с о ј е в и ч к и п а р т и з а н и у п л а ш и л и ? 
Д о б р о ј е а к о с у д о ш л и д а и х с в е с а м е љ е м о у Б а р а м а " . 



ши покрет према слободној територији у правцу 
Колашина, куда је дан раније пошла Краљско-тре-
бачка чета. Прије доношења ове одлуке консулто-
вани су борци обје чете. Око 90% бораца се изјас-
нило за полазак на слободну територију. За јед-
ничка одлука је била да се двадесетак бораца — 
оних који су били слабо одјевени, болешљиви и 
некомпромитовани — врате на свој терен те да се 
легализују и сачекају повољније могућности за 
борбу и дјеловање. Остали борци су са одушевље-
њем прихватили одлуку руководства да се крене 
према слободној територији и да на ј зад нађу мје-
сто међу борбеним јединицама. 

Међутим, 24. фебруара стигло је обавјештење да 
су четници 22. фебруара заузели Матешево а 23. 
Колашин. У Штабу је превагнуо став да би било 
погрешно ако би се без одобрења штаба Комског 
одреда пошло на неиспитан и непознат терен. До-
несена је друга одлука: да се чете врате на свој 
терен, тј . да се борци врате кућама као што су 
се враћали послије сваке претходне акције. Ау-
тори поменутих „Сјећања" тврде да су чете вра-
ћене на терен да обезбиједе слободну територију 
(Луге, Полимље, Улотину, Крушево, Грачаницу, Це-
цуне и Ђулиће). Међутим, изузимајући Цецуне и 
Коњухе читава ова територија је била под кон-
тролом четника чим су је 18. фебруара напустиле 
партизанске јединице. 

Друга одлука Штаба батаљона примљена је од 
стране бораца са негодовањем. Борци су знали да 
је падом Колашина расположење у народу проми-
јењено и да је дошло до измјене односа снага у 
корист четника и да им четници, охрабрени успје-
сима, неће допустити да код својих кућа задрже 
партизанско оружје у рукама, зато су се сви из-
јаснили против враћања на терен. Ево једног сје-
ћања о томе: 

„На овом састанку је било да ли јединице да 
се разбију и иде свако на свој терен, или да иде-
мо онамо куда је пошла Краљско-требачка чета 
са Ба јом Јојићем, тамо у правцу Колашина. Ја 
се као сада сјећам да смо ја и Вуко Турковић 
били грлати да се не разилазимо. Видо Шошкић 
је ж и в па може ово да посвједочи. Ми смо им 
рекли да ми немамо другог терена, већ да идемо 
пут партизана. По мом дубоком мишљењу то је 
разбило покрет у Васојевићима, а посебно у Ан-
дриј евичком срезу, јер ми смо имали 300 бораца 
(мислим и на Краљско-требачку чету) спремни да 
гину за сваку директиву Партије. Нама нико није 
дезертирао. То је била одлука Партијског руко-
водства. Ову одлуку донело је руководство иако то 
данас не признаје. Онда је наступила она ситуација 
легализације. Тада су се легализовали — не ку-
кавице, него честити и поштени комунисти, омла-
динци, скојевци, чланови К П Ј и кандидати, који 
су били спремни да изврше сваки задатак. Борци 
су дошли више села, гладни, боси, зима стегла и 
— шта су друго могли да ураде, већ преко рођака 
и пријатеља да предају пушке четницима. Они су 
се легализовали и пали на милост и немилост чет-
ницима, а многи су и главе изгубили. Један број 
четници су повели у Колашин и стријељали. То 
је та кобна друга одлука партијског руководства 
донешена у Коњухе. По мом мишљењу многи дру-
гови који су се тада легализовали по овој партиј -
ској директиви — жалосно је што не носе Спо-
меницу 1941, јер већина тих другова, чим им се 

пружила прилика пошли су у партизане, а многи 
су од њих и погинули".18) 

Тако се на дан 24. фебруара 1942. године 228 
бораца Полимске и Андријевичко-цецунске чете 
вратило „на свој терен" чврсто посједнут четнич-
ком организацијом. У истину и практично — то је 
било расформирање Андриј евичког партизанског 
батаљона. 

Супротно одлуци овог руководства, у другим 
крајевима су се партизанске снаге извлачиле са 
угрожених територија да не буду уништене од не-
пријатељских снага. Главни штаб НОП одреда Цр-
не Горе и Боке у писму одреду к а ж е : 

„Правилно је што сте предузели да извучете на-
ше снаге из Ријечке нахије и из Приморја. Ако не 
могу тамо да дејствују и ако су у опасности да 
буду уништене".19) 

Морало се видјети да веће снаге не могу опста-
ти у долини Лима — не само зато што је био јак 
четнички покрет и талијански гарнизон, него и с 
обзиром да је то скучен простор, непогодан за ма-
неврисање. Друг Тито у писму члану Врховног шта-
ба пише: 

„Услови за вођење већих борби у Лимској до-
лини око Андријевице и Берана неповољни су. То 
је врло стијешњена долина сва непријатељска и те-
шка за развој и опстанак наших трупа".20) 

Дан послије распуштања батаљона, 25. II 1942. 
године, стигао је у Коњухе курир (Саво Ђаковић) 
из штаба Комбинованог партизанског одреда „Ра-
домир Митровић" и донио наређење да се Андри-
јевички партизански батаљон што прије пребаци 
преко Кома, Брскута и Куча, према слободној 
територији. 

Правац кретања који је батаљону одређен уна-
пријед је осудио покрет на неуспјех. Догађаји су 
били бржи него курири. Штаб одреда је дао на-
ређење које се није могло остварити, јер је тајна 
четничка организација ноћу извршила пуч у Бр-
скуту и преокрет у Кучима овладавши тако чита-
вом територијом до Мораче. 

Ни штаб Андријевичког батаљона није имао 
обавештење о догађајима у Брскуту и Кучима, 
али је осјетио да вријеме измиче и да се мора 
хитно дејствовати. С циљем да спасава што се 
спасти може, штаб заједно са МК К П Ј није ни 
покушао да позове на покрет људство које је дан 
раније распустио кућама.21) Командант батаљона, 
неколико чланова Мјесног комитета К П Ј и пар-
тизани који су се задесили у близини, у свему 
19 људи, пошли су 26. фебруара 1942. године пре-
ко Куча и увече стигли у Крушев До изнад Брс-
кута. Ујутру су били присиљени да се спасавају 
одступајући преко планине Жиова, јер су четници 
из Куча покушали да их опколе и разоружају. 
Тако су се 27. фебруара вратили у Коњухе. 

Да су Мјесни комитет К П Ј и штаб Андрије-
вичког партизанског батаљона извршили наређе-

и ) И з ј а в а М и л о ш а Џ у д о в и ћ а ( н о с и о ц а С п о м е н и ц е 1941) 
д а т а 1973. г о д и н е . Ч у в а с е н а м а г н е т о ф о н с к о ј т р а ц и . 

" ) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к њ . 3 . д о к . 23. 
!°) З б о р н и к Н О П , т о м I I I к њ . 3 . д о к . 24. 
и ) Г е н е р а л м а ј о р В и д о Ш о ш к и ћ ј е а п р и л а 1975. г о д и н е 

и з ј а в и о : „ Ј а к а о ч л а н М ј е с н о г к о м и т е т а П а р т и ј е н и ј е с а м 
б и о о б а в и ј е ш т е н о п р е б а ц и в а њ у Ш т а б а и М ј е с н о г к о м и -
т е т а у К у ч е . Т о с а м с а з н а о т е к 1943. г о д и н е . О н и с у п о -
ш л и н а с л о б о д н у т е р и т о р и ј у а н а с о с т а в и л и с ч е т о м , п а 
ш т а н а м б у д е " . 



ње Комбинованог одреда „Радомир Митровић", да 
еу окупили борце батаљона и пребацили их на 
слободну територију, не би борци или бар већи 
број њих, запали у ситуацију у којој су се кас-
није нашли. 

V 

Краљско-требачка чета 22. фебруара није мо-
гла ући у село Врањештицу — партизани су се-
ло били напустили и четници га тога дана за -
узели. Чета је зато промијенила правац кретања 
и, спустивши се с планине Кључа, заноћила у селу 
Селиште, на два километра од Колашина. Замје-
ник комесара батаљона Б а ј о Јо јић пошао је с 
Радованом Лекићем и Љубетом Драгојевићем у 
Колашин да прими задатак за чету и да се оба-
вијести о ситуацији. Увече 22/23 фебруара из Ко-
лашина се вратио Драгојевић и донио наређење 
да чета у зору 23. фебруара посједне положај на 
Кобиљој глави испод Кључа са задатком да не 
дозволи четницима продор преко Ријеке Мушови-
ћа ка Колашину. Чета је 23. фебруара посјела по-
л о ж а ј на Кобиљој глави. На Шљивовици је тада 
била на положају партизанска јединица Никши-
ћана под командом Пера Лаловића, с људством 
премореним, прозеблим и које је располагало с 
врло мало муниције (по 5—6 метака на пушку). 

Око 10 часова 23. фебруара Краљско-требачка 
партизанска чета је одбила напад четника са По-
лице и из Петњика које је предводио поручник 
Трифун Ђукић. Краљско-требачкој чети је по-
шло за руком да за извјесно вријеме задржи чет-
нички напад на Шљивовицу, чиме је омогућила 
одступницу партизана из Никшића. Око 12 часова 
четници су заузели Колашин, а Краљско-требач-
ка чета је и даље водила борбу са четницима и 
није им допустила пролазак преко Мушовића Ри-
јеке ка Колашину. Тек предвече 23. фебруара 
чета се повукла правцем Мушовића Ријеке—Бре-
гови—Ровачко Требаљево гдје је заноћила. 

Пред зору 24. фебруара чета се пребацила пре-
ко ријеке Таре и састала се са Беранским пар-
тизанским батаљоном „Милош Малишић" и Пољ-
ским партизанским батаљоном „Алекса Ђилас". 
Заједно са ова два батаљона Краљско-требачка 
чета је водила борбу против четника на сектору 
Марково Брдо—Говеђа Глава. Борци чете уче-
ствовали су у прогоњењу четника из Липова и у 
изношењу рањеника пребачених из Колашина у 
Липово. Тога дана у чету су дошли Б а ј о Јојић, 
замјеник комесара батаљона, и Радуле Јеврић, 
замјеник команданта Комског одреда. На дан 25. 
фебруара 1942. године у Морачком Требаљеву 
чети је саопштена похвала Команде Комског од-
реда за успјешно вођење борбе на Кључу пр.и 
одбрани Колашина. Присутни су били: комесар 
Комског одреда Милутин Лакићевић, замјеник 
команданта Комског одреда Радуле Јеврић, замје-
ник комесара Андријевичког батаљона Б а ј о Јо јић 
и штаб Беранског партизанског батаљона „Милош 
Малишић". 

Четници су 26. фебруара са јачим снагама на-
пали преко Говеђе Главе. Партизанске јединице 
с Маркова Брда, затим се повукла према селу 
Штитарици. Из Штитарице се чета, према наре-
ђењу пребацила у село Подбишће, гдје је и зано-
ћила. Ујутру 27. фебруара 1942. године посјела 
је положај на Краљевом колу (западно од Мој-
ковца на десној обали Таре). Један дио чете био 

је оријентисан према Бјеласици, јер се са те стра 
не очекивао напад (до којег није дошло). 

Четници су 27. фебруара заузели Мојковац. 
Берански партизански батаљон „Милош Мали-
шић" и Мојковачки батаљон којим је командо-
вао Љубо Бакоч повукли су се са Мојковца пре-
ма Улошевини, а Краљско-требачка чета према 
Бјелојевићима. У Бјелојевићима, на састанку ко-
муниста чете, командир Јелић је предложио да 
се Краљско-требачка чета, пошто је одсјечена од 
главнине и изгубила везу с њоме, врати на свој 
терен. Неколико бораца је овај предлог означило 
као неприхватљив, чак и као дезертерски. Ди-
скусија се заоштрила до личних вријеђања. Ову 
дискусију прекинуо је Радуле Јеврић, замјеник 
команданта Комског одреда, из јављујући да се 
Краљско-требачка чета мора вратити на свој те-
рен да би се спојила са друге двије чете Андрије-
вичког батаљона, те да у будуће д јелује у саста-
ву свог батаљона. Ово је схваћено као наређење 
са којим се слажу присутни замјеник комесара 
батаљона Јо јић и комесар чете Бакић — дакле 
читаво војно-политичко руководство јединице.22) 
Дискусије више није могло бити. Чета је пошла 
правцем Матовина—Шишка—Васојевићи. Код к а -
туна Врагодо чета се раздијелила — половина 
чете упутила се према Кривом долу а друга према 
Јеловици. При растанку је замјеник команданта 
Комског одреда Радуле Јеврић саопштио борцима 
да се упућују на терен својих села гдје ће саче-
кати нове директиве и наређења. 

У ствари — ту је чета престала да постоји, 
разбила се на водове и десетине, а затим на 
појединце присиљене да се врате својим кућама. 

VI 

Повратак Краљско-требачке чете, уз неке дру-
ге догађаје, помиње члан Врховног штаба НОВ 
и ПОЈ у писму другу Титу: 

„1) Дошли смо прекасно овдје, јер је све при-
лично демобилисано и деморалисано у много к р а -
јева; 2) не постоји ни Гл. штаб ни ПК ни ПК 
СКОЈ-а нити смо ма шта од тога затекли сем 
формално постоје људи који се налазе тамо-ова-
мо; 3) Партизански начин ратовања није примје-
њиван (опсаде, фронтови итд.)" . . . Много ме страх 
за људе и кадрове јер се ради по старој инер-
цији. Тако — Васојевичка чета је пребачена у 
берански срез а Кучка (њен дио) у Кучима (ваљ-
да остављена), све је то бачено у ж в а л е непри-
јатељу као и осам партијаца Љеворјечана који су 
сви погинули."23) 

Очевидно, члан врховног штаба НОВ и ПОЈ 
за ово бацање људства „у ж в а л е непријатељу" 
окривљује руководство. Слично мишљење изра-
зио је и друг Тито кад к а ж е : 

„Око Колашина је било створено неколико ру-
ководстава, па је послије неуспјеха настао прави 

и ) П р е м а и з ј а в и Д у ш а н а М а ш о в и ћ а , Бајо Ј о ј и ћ , зам-
ј е н и к к о м е е а р а б а т а љ о н а ј е д о б и о н а р е ђ е њ е , н а п и с а н о н а 
п а р ч е т у х а р т и ј е к о ј е ј е п р е н и о М а ш о в и ћ , о д к о м е с а р а 
К о м с к о г о д р е д а М и л у т и н а Л а к и ћ е в и ћ а д а с е К р а љ с к о - т р е -
б а ч к а ч е т а п о в у ч е к а У л о ш е в и н и . Н и ј е п о з н а т о з а ш т о ј е 
п р и л и к о м д и с к у с и ј е о п р а в ц у п о к р е т а ч е т е Ј о ј и ћ п р е -
ћ у т а о о в о н а р е ђ е њ е . 

•») З б о р н и к Н О П , Т о м I I , к њ . 3 . д о к . 111. ( П и с м о д е л е -
г а т а В р х о в н о г ш т а б а к о м а н д а н т у В р х о в н о г ш т а б а ) . 



хаос. Појавили су се у разним улогама: делегати, 
представници, команде, штабови" . . . „Ми морамо 
одбацити бирократски начин командовања који се 
придржава писмених крутих шаблона".24) 

Међутим, о свему томе друкчије мисле чла-
нови ондашњег ОК К П Ј за округ Колашин у 
„Сјећањима" објављеним у ивангрдаској „Слобо-
ди" јануара 1975. године и у „Историјским запи-
сима" број 2. године 1977. Они за све окривљују 
борце, и то нарочито борце Краљско-требачке че-
те. Тако к а ж у : 

„Наиме, убрзо послије освајања Колашина од 
стране четника, Краљско-требачка чета овог ба-
таљона самовољно напушта партизански фронт 
код Мојковца и без одобрења се враћа у свој 
крај , послије чега се њени борци масовно при-
јављују и предају четницима". 

У иванградској „Слободи" од 27. фебруара и 
30. маја 1975. године, Михаило Лалић је објавио 
своја с јећања доказујући да Краљско-требачка че-
та није самовољно напустила партизански фронт, 
но да је против воље бораца, по наређењу поиме-
нично наведених руководилаца, била враћена „на 
свој терен". Постоје и друга сјећања преживјелих 
бораца те чете, али чланови ондашњег ОК К П Ј - у 
за округ Колашин не ж е л е да их чују и не по-
мишљају да их уваже. Њима је н а ј в а ж н и ј а : 

„ . . . сама чињеница да су се готово сви борци 
поменуте чете по доласку на планину изнад сво-
јих села појединачно или у групама разишли сво-
јим кућама, и одмах затим масовно пријавили и 
предали непријатељу. Предаја преосталих наста-
вила се без прекида". 

Истина је да се већа група бораца предала пр-
вих дана: чим су увидјели да су против своје 
воље доведени у безизлазан положај и да бата-
љон због чије су попуне доведени — не постоји. 
Међутим, за оне који се нијесу предали — пар-
тијско руководство није ни прстом мрднуло да их 
задржи од предаје. Напротив, у првој половини 
априла предложено је да се последњих 15 непре-
датих партизана пребаце преко Бјеласице у пар-
тизанске јединице које су се бориле око Мој-
ковца — предлог је одбачен, а предлагач смије-
њен са партијске функције коју је дотле имао. 
Послије погибије секретара Мјесног комитета кра -
јем априла су се два „посљедња Мохиканца" те 
чете заиста „самовољно" пребацили преко још 
увијек снијежне Бјеласице и поново ступили у 
партизанску јединицу, али им ни то није помо-
гло, ускоро су били враћени „на свој терен" с четом 
из Беранског батаљона. 

VII 
Питање легализације из тих дана данас се тре-

тира на разне начине. Можда не би било не-
умјесно упоредити, или подсјетити, како је то пи-
тање решено, како је одређиван статус легали-
зованих бораца у другим крајевима Југославије 
— у Србији, Македонији, Словенији — па чак и 
у неким другим крајевима Црне Горе. У сва-
ком случају, нигдје оно није постављено тако дог-
матски и толико секташки, надгорњавачки и кас-
тински као што то до данас чине у својим к њ и -

и ) З б о р н и к Н О П , Т о м I I I к њ . 3 . д о к . 2 4 ( У п у т с т в о 
В р х о в н о г ш т а б а Н О П и Д В Ј у г о с л а в и ј е д е л е г а т у В р х о в -
н о г ш т а б а п р и Г л а в н о м ш т а б у Н О П о д р е д а з а Ц р н у Г о р у 
и Б о к у ) . 

гама и чланцима пуним осуда неки хроничари из 
бившег среза беранског и андријевачког. Међу-
тим, већ у сусједном Колашину сретамо друкчије 
мишљење: према изјави секретара ОК К П Ј - у за 
Колашин Ђура Меденице постојала је директива 
за легализацију: 

„Директива за легализацију је постојала и ов-
дје у Колашину. Та директива за легализацију 
по мојој оцјени била је потпуно правилна. Ја ми-
слим да Ђедо Војводић и други другови грије-
ше што је не признају. О томе нема дискусије, 
директива је апсолутно постојала. Ја не знам како 
и зашто то они одступају и не бих хтио у то да 
улазим, јер ја понављам — не само што је по-
стојала, већ је била правилна."25) 

С друге стране, четничко руководство је сми-
шљено и лукаво па и тактички поступило према 
борцима доведеним у тежак положај, комбинују-
ћи притисак и обећања. Терор је вршен над поро-
дицама, а на то су људи и морално и психички 
осетљиви. Истовремено борцима су нуђене „гаран-
ције" угледних рођака, па и „људи од ријечи" — 
да неће бити хапшени ни злостављани, да од 
њих неће бити тражено да ступају у четничку 
организацију ни да учествују у акцијама, да се 
чак не тражи ни оружје да предају (нпр. у Ше-
кулару су првих мјесеци борци задржали и пушке 
код себе), да је довољно да само формално и сим-
болично предају „нешто од оружја" . И заиста, не-
ки од предатих нијесу за дуг, неки ни до кра ја 
хапшени, док су други повремено и више пута 
хапшени и отпуштани из затвора, али код свакога 
је било остало по нешто од оружја — да је ру-
ководству било стало до бораца могло их је има-
ти чим позове, али оно није знало шта би с њим 
предузело. 

За неке од бораца, нарочито за храниоце по-
родица, ова „формална" предаја је била прихват-
љива јер им је омогућила да избаве породице из 
затвора и да буду поштеђене од логора. Уз то, 
као што признају писци „Сјећања" било је поје-
динаца који су одлуком Партијског руководства, 
„због политичких потреба и по задацима" враће-
ни у своја села а неки чак упућени да ступе у 
четничку организацију. Што су везе с руковод-
ством биле прекинуте, усамљени илегалци или 
групице били су упућени да се сналазе по ана-
логији, тј. угледајући се на другове за које су 
знали да су комунисти, скојевци или чланови пар-
тије, да су ближе руководству те да су отуда 
добили допуштења или упутства да се пријаве. 
Ово угледање — „кад може он, могу и ја" — дје -
лимично је допринијело повећању броја предаја. 
Тако је, послије погибије Бранка Делетића, Б а -
ја Јојића, Воја Бакића, Петра Дедовића, Манојла 
Кастратовића и Радула Јеврића, у Андријевич-
ком срезу остало само 13 партизана —• илега-
лаца који су могли да се ослоне на два нешто 
повољнија пункта, Коњухе и Машницу. 

На скученом терену уске Лимске долине, очи-
гледно, већа група се није могла одржати. 

Легализација бораца Андријевичког партизан-
ског батаљона није значила напуштање НОП-а. Ле-
гализовани партизани су уствари, омогућили ж и -
вот и рад илегалцима који су остали на терену 
среза. Све везе, политички рад и обезбјеђење 

« ) Б и в ш и с е к р е т а р О К К П Ј - у з а К о л а ш и н Ђ у р о М е -
д е н и ц а д а о ј е и з ј а в у н а м а г н е т о ф о н с к о ј т р а ц и 1973. г о д и -
н е , у п р и с у с т в у п у к о в н и к а Б о ж а Ћ и р о в и ћ а . 



смјештаја и исхране ишло је, осим ријетких изу-
зетака, преко легализованих бораца. Не само до-
маћи илегалци, већ и борци и руководиоци Беран-
ског среза су, у тешким ситуацијама, тражили и 
налазили спасоносно пребјежиште на терену Ан-
дријевичког среза, захваљујући баш овим лега-
лизованим партизанима. Када се партијско ру-
ководство у срезу активирало, када је престало да 
их заобилази, бојкотује и пријети казнама, кад 
им је пришло и почело на ших да се ослања и 
са њима, да ради, легализовани борци су то од-
мах прихватили, а резултат тога било је ново 
формирање Андријевичког партизанског батаљо-
на од 120 бораца 3. маја 1943. године на Зелетину. 

Тиме андријевички партизани у „четничкој твр-
ђави" поново почињу борбу против окупатора и 
четника. То показује да су ови борци били и оста-
ли спремни на извршење свих задатака које им 
поставља руководство. Око језгра окупљеног на 
Зелетину придолазили су борци из даљих села, 
из затвора и логора, и дали достојне примјере 
самоодрицања, жртвовања и дисциплинованог из-
вршавања задатака. Око 150 тих „дезертера", „ба-
чених у ж в а л е непријатељу" погинуло је као пар-
тизански јунаци по разним бојиштима Југосла-
вије, а око 100 њих су преживјели ране и носи-
оци су великог броја одликовања. 
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сан, Гојковић Милка, Гојковић Вукаило, Гојковић 
Вукман, Гојковић Милорад, Гојковић Н. Милан. 
Гојковић М. Миљан, Гојковић Р. Милутин, Гојко-
вић Радисав, Гојковић М. Манојло, Гојковић З а -
рија, Гојковић Радован, Гојковић Милоје, Гојко-
вић Мик, Манојло, Губеринић Д. Божидар, Губе-
ринић М. Милинко, Губеринић М. Божо, Губери-
нић А. Вучета, Губеринић М. Батрић, Губеринић 
М. Милорад, Губеринић Б. Милутин, Губеринић 
М. Полексија, Губеринић Р. Милева, Губеринић 
М. Савић, Губеринић В. Ђоко, Гутић М. Ахмо, 
Гутић М. Аљо, Гутић М. Шаћир, Гутић М. Брахо, 
Гутић Р. Адем, Гутић, М. Алија, Гутић Р. Амир, 
Гутић Р. Љам, Гутић Ш. Шарко, Гутић Н. Рамо 
Гутић А. Адем, Гошовић Саво, Груда Масер, Гу-
беринић М. Ђуро, Губеринић Ј. Милан, Губеринић 

Б. Вукашин, Губеринић Д. Батрић, Губеринић М. 
Милош, Губеринић Р. Мирко, Губеринић Д. Анђе • 
лија, Губеринић Н. Милисав, Губеринић С. Вуко, 
Губеринић Ј. Марко, Губеринић Д. Божо, Губе-
ринић Ф. Миомир, Губеринић 3. Александар, Гу-
беринић Ф. Милка. 

Д 

Дашић А. Гаврило, Дашић В. Рајко, Дашић И. 
Десанка, Дашић М. Бранко, Дашић М. Чедомир, 
Дашић М. Милијана, Дашић М. Владимир, Дашић 
М. Милош, Дашић М. Милка, Дашић М. Васо, Да-
шић А. Видак, Дашић А. Драгољуб, Дашић Милун, 
Дашић В. Божидар, Дашић В. Томислав, Дашић С. 
Костадин, Дашић Б. Велимир, Дашић Р. Вукман, 
Дашић Милија, Дашић Гавро, Дашић Арсо, Да-
шић Р. Милорад, Дашић М. Бранко, Дашић М. 
Љубомир, Дашић Р. Вукајло, Дашић Р. Лука, Да-
шић Н. Миодраг, Дашић Л. Вуксан, Дашић Радо-
мир, Дашић М. Вукосав, Дашић Милутин, Деле-
тић В. Александар, Делетић А. Батрић, Делетић 
Слободан, Делетић М. Славко, Делетић Р. Вучеља, 
Делетић Р. Радун, Делетић Милосав, Делетић В. 
Душан, Делетић Р. Вучић, Делетић А. Роса, Де-
летић Д. Крсто, Делетић М. Миличко, Делетић 
Р. Милован, Дешић Н. Данило, Делетић М. Дими-
трије, Делетић М. Марија, Делетић Т. Вељко, Де-
летић П. Величко, Делетић М. Микета, Делетић 
М. Душан, Делетић Милић, Делетић М. Бранко, 
Делетић Милосав, Драговић Ш. Димитрије, Драговић 
М. Роса, Драговић Н. Милорад, Драговић Д. Драго-
љуб, Драговић Р. Богић, Драговић Р. Божидар, Дрс -
говић Д. Вида, Драговић Радун, Драговић М. Вукић, 
Драговић М. Радован, Драговић Видак, Драговић Но-
вак, Драговић Иван, Драговић Роса, Драговић Р. Но-
вак, Драговић М. Владимир, Драговић Ђ. Јованка, 
Драговић Ј. Васо, Драговић Ј. Роса, Драговић Р. 
Драго, Драговић Р. Симо, Драговић Р. Момо, Дра-
говић Р. Бранко, Драговић Ш. Јакша, Драговић 
Ј. Војин, Драговић М. Момчило, Драговић Н. Олга, 
Драговић М. Радисав, Драговић М. Вучић, Драго-
вић Д. Драгомир, Драговић Р. Данило, Драговић 
Р. Вуко, Дедовић А. Даница, Дедовић В. Мило, 
Дедовић П. Никола, Дедовић В. Богић, Дедовић 
В. Драгољуб, Дедовић В. Деса, Дедовић В. Мило-
ван, Дедовић Р. Владимир, Дедовић М. Алексан-
дар, Дедовић Л. Вулка, Дедовић М. Деса, Дедовић 
Р. Жарко , Дедовић П. Ђорђије, Дедовић Р. Бран-
ко, Дедовић Р. Милија, Дедовић Р. Даница, Дедо-
вић Вукман, Дедовић Милош, Дедовић Владо, 
Дедовић Роса, Дедовић Љубица, Дедовић Лакић, 
Дедовић Добросав, Дедовић Милисав, Дедовић 
Вељко, Дедовић Велимир, Дедовић Драгутин, Де-
довић Петар, Дедовић Давид, Дедовић Владо, 
Дедовић Вукић, Давидовић П. Радован, Давидо-
вић Ђ. Томица, Давидовић Р. Боро, Давидовић 
Радоња, Даниловић А. Јездимир, Даниловић А. 
Мираш, Драгићевић Н. Михаило-Жути, Драгиће-
вић М. Вукадин, Драгићевић М. Станка, Драгиће-
вић В. Милош, Драгићевић Д. Александар, Дра-
гићевић Р. Вучко, Драгићевић Д. Томаш, Драги-
ћевић Д. Ранко, Драгићевић М. Милева, Драгиће-
вић М. Мирослава, Драгићевић В. Драгутин, 
Дракуловић М. Вуко, Дракуловић М. Богић, Дра-
куловић Н. Велимир, Дракуловић Н. Љубомир 
Дракуловић Н. Радомир, Дракуловић В. Душан, 
Дракуловић Р. Пуниша, Дракуловић Драгомир, 
Дракуловић Милутин, Дракуловић Радун, Драку-
ловић Бранко, Дракуловић Ново, Дебетић Ј. Јован, 



Драшковић М. Милован, Драшковић Б. Реџо, Дра • 
шковић Јован, Драгојевић Љубета, Драгојевић 
Милорад, Дедушевић Д. Шабан, Дедушевић 3. 
Ујкан, Дедушевић Рамо, Дешевић А. Сулејман, 
Дешевић С. Селман, Дервишевић Б. Салих, Дер-
вишевић X. Ибрахим, Дервишевић X. Рамо, Дер-
вишевић Ш. Незо, Дервишевић X. Фејзо, Дерви-
шевић Ш. Садрија, Дервишевић Феро, Дервише-
вић Шабо, Дељанин А. Суљо, Дељанин Ј. Исо, 
Дељанин У. Јунуз, Дељанин X. Амир, Дељанин С. 
Рашо, Дељанин Тале, Дешић С. Ризо, Дрејић А. 
Јусуф, Дубак Милева, Дубак Којо, Дубак Видак, 
Дубак М. Драгутин, Дубак Р. Владо, Дубак Р. 
Александар, Дубак П. Рајко, Дубак П. Јосип, Ду-
бак П. Радоје, Дујовић Симо, Дујовић С. Јоле, 
Дујовић Г. Новак Дујовић Г. Ново, Дујовић Д. Во-
јин, Дујовић Д. Митар, Дујовић К. Радосав, Дујо-
вић К. Милутин, Дујовић Р. Милија, Дујовић 
Миличко, Дуковић Раде, Дујовић Душан, Дукић 
М. Радисав, Дукић В. Мирко, Дукић В. Љубомир, 
Дукић Д. Бошо, Дукић П. Мило, Дукић Марко, 
Дукић Мирко, Дукић Драгутин, Дукић Ђоко, 
Дукић Милисав, Дуковић С. Рамо, Дуковић Б. 
Адем, Дурковић О. Хајко, Дучић 3. Салим, Дра-
куловић Милета, Дракуловић Мијат. 

Ђ 

Ђаковић Јакша, Ђаковић Спасоје, Ђаковић Са-
во, Ђаковић Милутин, Ђаковић Василије, Ђако-
вић Даница, Ђорђијевић М. Богдан, Ђорђијевић 
С. Драго, Ђорђијевић Ђ. Тома, Ђорђијевић Ђ 
Новка, Ђорђијевић Ђ. Ангелина, Ђорђијевић Ђ. 
Видак-Вуче, Ђорђијевић Ђ. Ђорђија-Ђоша, Ђор-
ђијевић Ђуро, Ђорђијевић Петар, Ђоријевић Ђ 
Драго, Ђоровић У. Милосав, Ђоровић В. Милисав, 
Ђоровић Р. Димитрије, Ђоровић Б. Новица, Ђо-
ровић Ђ. Вуко, Ђомбалић Ш. Ибрахим, Ђомбалић 
М. Муфтар, Ђомбалић А. Барјам, Ђомбалић К. 
Јункз, Ђомбалић М. Реџо, Ђомбалић Б. Душо, 
Ђомбалић Ј. Рамо, Ђомбалић С. Балија , Ђомбалић 
Ђемо, Ђомбалић Ислам, Ђокић Трифун, Ђокић 
М. Јован, Ђокић М. Божо, Ђоковић М. Велимир, 
Ђоковић Димитрије, Ђолевић Б. Даница, Ђековић 
Ђ. Марко, Ђековић Драшко, Ђековић Милорад, 
Ђековић Мирко, Ђековић Гавро, Ђековић Ђола, 
Ђековић Јован, Ђерковић Бранко, Ђерковић Јо-
ван, Ђерковић Вучић, Ђерковић Дара, Ђерковић 
Милица, Ђерковић Стеван, Ђерковић Милован, 
Ђерковић Богдан, Ђерковић Драгић,Ђерковић Ан-
дрија, Ђерковић Радосав, Ђерковић Илија, Ђер-
ковић Божидар, Ђуровић М. Томо, Ђуровић В. 
Рајко, Ђуровић Радомир, Ђуровић Веселин, Ђу-
кановић Душан, Ђуришић Вуко, Ђутовић Амир, 
Ђешевић А. Осман, Ђешевић Шаћир, Ђуричанин 
Р. Бранко, Ђуричанин М. Комљен, Ђуричанин Р. 
Радомир, Ђуричанин М. Панто, Ђуричанин М. Си-
мо, Ђуричанин Р. Радомир, Ђуричанин М. Никола, 
Ђуричанин Н. Радован, Ђуричанин С. Милорад, 
Ђуричанин Ј. Периша, Ђуричанин Р. Вукман, 
Ђуричанин Т. Добрашин, Ђуричанин Драго, Ђу-
ричанин С. Илија, Ђуричанин Б. Радосав, Ђу-
ричанин С. Милорад, Ђуричанин Р. Бранко, Ђури-
чанин Р. Станоје, Ђукић Бранко, Ђукић Л. Мило, 
Ђукић Ј. Никола, Ђукић Д. Вукашин, Ђукић Р. 
Радун, Ђукић В. Радош, Ђукић П. Шћепаан, Ђу-
кић П. Милета, Ђукић Н. Милинко, Ђукић М. 
Милан, Ђукић Г. Вукота, Ђукић Г. Вучина, Ђу-
кић Љ. Станко, Ђукић Љ. Раде, Ђукић Ђ. Павић, 
Ђукић Ј. Даница, Ђукић М. Михаило, Ђукић М. 

Радомир, Ђукић Драгиша, Ђукић М. Раде, Ђукић 
П. Миломир, Ђукић М. Вуксан, Ђукић М. Петар, 
Ђукић С. Лепосава, Ђукић М. Драго, Ђужић М. 
Никола, Ђукић С. Рајко, Ђукић В. Вук, Ђукић 
В. Александар, Ђукић-Бојовић Анка, Ђукић Р. 
Мића, Ђукић Н. Рада, Ђукић У. Саво, Ђукић С. 
Мићун, Ђукић М. Милосава, Ђукић Л. Богдан, 
Ђукић Т. Владо, Ђукић Милосав, Ђекић М. Или-
ја, Ђукић Трифо, Ђукић Мијајло, Ђукић Вуксан. 

Ж 

Ж е љ к и ћ А. Кадрија , Живковић Л. Живко, 
Живаљевић М. Радоња, Живаљевић Ш. Радоња, 
Живаљевић Мираш, Живаљевић Вујадин, Ж и в а -
љевић Милосав, Живаљевић Миличко, Живаље-
вић Мишо, Живаљевић Митар, Живаљевић Љубо, 
Живаљевић Радисав, Живаљевић Ратко, Ж и в а -
љевић Ристо, Живаљевић Милош, Живаљевић 
Мијајло, Живаљевић Вукадин, Живаљевић Миле-
та, Живаљевић Н. Душан, Живаљевић М. Милан, 
Живаљевић Бранко, Живаљевић М. Вукајло. 
Живаљевић М. Радомир, Живаљевић М. Вукман, 
Живаљевић Р. Милорад, Живаљевић М. Манојло, 
Живаљевић М. Драго, Живаљевић М. Душан, 
Живаљевић Милан, Живаљевић Р. Милосав, Ж и -
ваљевић В. Вучко, Живаљевић Вукана, Ж и в а -
љевић Станица, Живаљевић Д. Миљан. 

3 

Зоговић Б. Рајко, Зоговић М. Мишо, Зоговић 
Р. Цвета, Зоговић Р. Станислав, Зоговић Р. Бат-
рић, Зоговић Н. Милета, Зоговић Н. Момчило, Зо-
говић Б. Бранислав, Зоговић Ф. Радоје, Зоговић 
Р. Војин, Зоговић Р. Миладин, Зоговић В. Чедо-
мир, Зоговић В. Александар, Зоговић В. Владимир, 
Зоговић Б. Бранко, Зоговић Д. Милутин, Зоговић 
Д. Душан, Зоговић Д. Душанка, Зоговић К. Драго, 
Зоговић К. Вук, Зоговић М. Милунка, Зоговић Р. 
Милош, Зоговић Р. Дарка, Зоговић Б. Миличко, 
Зоговић Б. Миодраг, Зоговић Б. Драгица, Зоговић 
М. Војин, Зоговић Р. Милица, Зоговић У. Ката, 
Зоговић Р. Васиљ, Зоговић Р. Новица, Зоговић М. 
Душан, Зоговић В. Милорад, Зоговић Ј. Вукашин, 
Зоговић Л. Драгоје, Зоговић Р. Драгутин, Зоговић 
Ф. Вујо, Зоговић Р. Драгомир, Зоговић Р. Добра-
шин, Зоговић Ј. Божидар, Зоговић Михаило, Зо-
говић Р. Бранко, Зоговић Радивоје, Зоњић Мато 
Зечевић Ј. Деса, Зечевић Г. Војин, Зечевић Б. Во-
јислав, Зечевић М. Батрић, Зечевић С. Радисав 
Зечевић Б. Роса, Зечевић Б. Владисав, Зечевић Б 
Радомир, Зечевић М. Трифун, Зечевић Г. Мило, 
Зечевић С. Душан, Зечевић М. Алекса, Зечевић 
П. Тодор, Зечевић В. Душан, Зечевић В. Даница, 
Зечевић О. Митар, Зечевић В. Богић, Зечевић В, 
Милош, Зечевић В. Милоња, Зечевић Д. Данило, 
Зечевић Р. Милутин, Зечевић Р. Миладин, Зече-
вић М. Милутин, Зечевић М. Даница, Зечевић М. 
Новица, Зечевић Д. Петар, Зечевић Д. Милован 
Зечевић М. Миладин, Зечевић Ј. Милован, Зечевић 
Ј. Мило, Зечевић Ј. Мика, Зечевић Ј. Деса, Зече-
вић Р. Радисав, Зековић Томо, Зековић Јека, Зе -
ковић Васо, Зековић Илија, Зековић Драгутин, Зе-
ковић Благоје, Зековић Зора, Зековић Марко, Зе-
ковић Стевка, Зековић Б. Батрић, Зековић Ђ. Да-
нило, Зековић Ђ. Гаврило, Зековић Б. Илија, Зе -
ковић Н. Крсто, Зековић Радоња, Зековић Милош, 
Зековић Манојло, Зековић В. Милош, Зекић Боса, 
Зекић М. Вук, Зекић Р. Зорка, Зекић М. Милош, 



Зулевић Голуб, Зулић С. Божидар, Зулић Зако, 
Зељкић Суљо, Еазовић Р. Јован, Зековић Мила-
дин, Зековић Драшко, Зељкић Кадрија . 

И 

Ивановић М. Вукман, Ивановић М. Вукајло, 
Ивановић Микета, Ивановић Иван, Ивановић Б л а -
гоје, Ивановић Љубо, Ивановић Милутин, Ивано-
вић Ранко, Ивановић Р. Милић, Ивановић Радо-
ван, Ивановић М. Милић, Ивановић М. Ненад, 
Ивановић Радивоје, Ивановић М. Јован, Ивановић 
Вукман, Ивановић Владо, Ивановић Јанко, Ива-
новић Вукашин-Вуле, Ивановић М. Данило, Ива-
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Драгољуб, Лабовић Ј. Милинка, Лабудовић Ј. Ми- чаревић Голуб, Лончаревић Спасо, Лончаревић А. 
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М. Милорад, Лазовић Радоје, Лазовић Данило, Ла -
левић М. Душан, Лалевић Р. Радомир, Лалевић Р. 
Новак, Лалевић Милош, Лалевић Крсто, Лалевић Л» 
Михаило, Лалевић Вукашин, Лалевић Љубиша, Ла-
левић Љубомир, Лалевић Милорад, Лалевић Л. Љаношевић Петар, Љаношевић П. Нош, Ље-
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Душан, Лалевић Голуб, Лалевић Мијајило, Лалевић Милош, Љубић Ђ. Душан, Љуљевић А. Мурат, 



Љуљевић Назиф, Љутић Милан, Љутић Р. Радо-
сава, Љутић Милован, Љутић Миомир, Љутић Ра -
доња. 
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Малевић Р. Барјам, Малевић Халид, Марић Р. 
Бранко, Марић Данило, Марић Вукица, Марић 
Н. Божо, Маријановић Велимир, Маријановић 
Маријан-Машо, Маријановић Милорад, Марија-
новић Милован, Маријановић Јован, Маријановић 
Александар, Марјановић Маријан, Маријановић 
Радош, Маркишић Д. Мујо, Маркишић Бека, Мар 
кишић Р. Миља, Маркишић М. Фериз, Марковић 
Јовица, Марковић Б. Аља, Марковић Д. Хако, 
Марковић Ј. Салих, Марковић С. Зећо, Марковић 
X. Селман, Марковић И. Радојко, Марковић О. 
Рајко, Марковић Владо, Марковић Војо, Марковић 
Илија, Маркулић Беган, Марсенић М. Драгиша 
Марсенић Радисав, Марсенић С. Дмитар, Марсе-
нић М. Миљан, Марсенић М. Радиша, Марсенић 
С. Обрад, Марсенић Ј. Лазар, Марсенић М. Мирко. 
Марсенић Л. Саво, Марсенић С. Бранко, Марсенић 
М. Милоња, Марсенић Е. Миличко, Марсенић Р. 
Радош, Марсенић М. Милисав, Марсенић Р. Дра-
гиша, Марсенић Б. Александар, Марсенић М. Ми-
лена, Марсенић Д. Ђорђе, Марсенић М. Мирко, 
Марсенић Обрад, Марсенић Р. Величко, Марсенић 
Р. Милорад, Марсенић Р. Милорад, Марсенић Р. 
Миличко, Марсенић И. Милош, Марсенић И. Бош-
ко, Марсенић Ј. Милорад, Марсенић Б. Стојан. 
Марсенић Р. Алекса, Марсенић Б. Мијомир, Мар-
сенић М. Милан, Марсенић М. Драгољуб, Марсенић 
Р. Маријан, Марсенић М. Војин, Марсенић М. Све-
тозар, Марсенић Милинко, Маринковић М. Мила-
дин, Мартић П. Драго, Мартић П. Бошко, Марти-
новић Душан, Мартиновић Вељко, Мартиновић 
Петар, Мартиновић Перо, Мартиновић Мило, Мар-
тиновић Љубо, Маслар М. Војислав, Маслар М. 
Јован, Маслар Марко, Маслар В. Славко, Маслар 
Р. Вукашин, Маслар Н. Видо, Маслар М. Васо, 
Маслар М. Арсеније, Маслар Р. Вукајло, Маслар 
В. Божидар, Маслар В. Иконија, Маслар В. Алек-
сандар, Маслар А. Божина, Маслар С. Михаило, 
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словарић Р. Милосав, Масловарић Т. Новак, Ма-
словарић М. Радош, Масловарић Милан, Маслова-
рић П. Радоња-Рашо, Масловарић П. Радован, 
Масловарић Б. Милорад, Масловарић Б. Милан, 
Масловарић Ђорђије, Масловарић Т. Вукашин, 
Масловарић Р. Милован, Масловарић Р. Манојло. 
Масловарић М. Радоња, Масловарић Милић, Ма-
товић М. Батрић, Матовић Р. Благоје, Матовић 
М. Иван, Матовић М. Милан, Матовић М. Видо-
сава, Матовић Милосав, Матовић П. Чедо, Мато-
вић М. Максим, Матовић А. Милолсав, Матовић 
Б. Бранко, Матовић Б. Милосава, Матовић Нико, 
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Мијовић С. Владо, Мијовић Рацо, Мијовић Б. Ми-
лица, Мијовић И. Радован, Мијовић Ђ. Владо, Ми-
јовић Б. Милета, Мијовић Р. Радојица, Мијовић 
Војислав, Мијовић Александар, Мијовић М. Чедо-
мир, Микарић В. Ђорђије, Микарић В. Видак, Ми-
карић В. Данило, Микетић Владо, Микић Здравко. 
Микић 3. Благота, Милачић Милија, Милачић Ми-
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3. Данило, Милачић Марко, Милић Н. Станко, 
Милић С. Милка, Милкић Р. Вукашин, Милкић 
Р. Михаило, Милкић Веселин, Миловић Војин, Ми-
ловић Божидар, Милошевић П. Ананије, Мило-
шевић М. Тошко, Милошевић Ђ. Радивоје, Мило-
шевић М. Милић, Милошевић М. Драгутин, Ми-
лошевић Г. Владо, Милошевић Г. Блажо, Мило-
шевић М. Мирко, Милошевић Р. Мирко, Милоше-
вић В. Ристо, Милошевић В. Васо, Милошевић В 
Раде, Милошевић М. Милош, Милошевић М. Ду-
шан, Милошевић Р. Коса, Милошевић М. Јули ја 
Милошевић Р. Милић, Милошевић А. Даринка, 
Милошевић Ц. Мирко, Милошевић М. Велика, 
Милошевић Б. Бошко, Милошевић Р. Милутин, 
Милошевић М. Рајко, Милошевић Јеврем, Мило-
шевић Д. Радован, Милошевић Б. Миљан, Мило-
шевић А. Бранко, Милошевић Р. Радоје, Милоше-
вић М. Коста, Милошевић Мило, Милошевић Р. 
Милоња, Милошевић М. Богић, Милошевић Ј. Ви-
дак, Милошевић М. Митар, Милошевић С. Јеврем 
Милошевић Б. Тодор, Милошевић Р. Милутин-
-Миња, Милошевић М. Милован, Милошевић Т. 
Митар, Милошевић Р. Миљан, Милошевић Р. Во-
јислав, Милошевић Д. Насто, Милошевић М. Спасо, 
Милошевић М. Михаило, Мирчић Милан, Мирчић 
Душан, Митровић М. Радомир, Митровић М. Ми-
лан, Митровић М. Љубомир, Митровић Р. Михаило, 
Митровић Ј. Микосав, Митровић М. Новица, Ми-
тровић М. Богић, Мићовић Васо, Мићовић Милета, 
Мишковић Драго, Мишковић Рајко, Мишковић 
Милован, Мишковић Вуксан, Мишковић Петар, 
Мишковић Томо, Мишковић Шујо, Мајошевић 
Мито, Мајошевић Милорад, Молојица Јунус, Мо-
лојица 3. Феро, Мркулић Ј. Беган, Мујмалић А. 
Хамо, Мујмалић А. Мехо, Мујовић И. Арслан, 
Мујовић Ј. Халил, Мујовић М. Јеврем, Мулић 
Ахмет, Мулић А. Ђазо, Мулић Јазо, Мулић Ре-
џеп, Мулић Р. Рамо, Муминовић X. Купша, Му-
миновић Ислам, Мусић Зуфер, Мусић М. Аљо, 
Мусић А. Омер, Мусић А. Арслан, Мусић С. Јако. 
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Мусић X. Хусо, Мусић Б. Осман, Мусић С. Зајо, 
Мусић Б. Шабан, Мусић М. Халил, Мухич С. Ха-



лим, Мушикић М. Милева, Мушикић М. Милица, 
Мушикић М. Марија, Мушикић Н. Илија, Масло-
варић В. Вук, Мартиновић В. Милорад, Мартино-
вић Б. Душан, Мартиновић Ј. Бошко, Мартиновић 
B. Бранко. 
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Никић М. Благота, Николић Р. Боривоје, Нико-
лић Ј. Мило, Николић Радун, Никочевић Ј. Х а -
зем, Дикочевић С. Салих, Никочевић Б. Амир, 
Никочевић Ј. Џафер, Никочевић Р. Нуро, Никоче-
вић М. Ратко, Нинковић М. Радован, Нинковић М. 
Мило, Новићевић М. Коља, Новићевић М. Симо, 
Новићевић Урош, Новићевић М. Мићун, Новићевић 
М. Милан, Новићевић В. Новак, Новићевић В. Ву-
кота, Новићевић Р. Милован, Новићевић Р. Ра-
дуле, Новићевић Миличко, Новићевић Алекса, Но-
вовић 3. Вуко, Нововић Н. Војислав, Нововић С. 
Миливоје, Нововић Р. Стефан, Нововић П. Данило, 
Нововић Ј. Драгиша, Нововић Р. Саво, Нововић 
П. Вукајло, Нововић Ј. Ново, Нововић Р. Милић, 
Нововић Л. Душан, Нововић М. Манојло, Нововић 
Д. Милорад, Нововић С. Јелисава, Нововић П. Ми-
лица, Нововић Р. Стака, Нововић Р. Вукман, Но-
вовић М. Богић, Нововић М. Бранко, Нововић М 
Богић, Нововић А. Милорад, Нововић А. Милован, 
Нововић Љ. Дишан, Нововић П. Даница, Нововић 
М. Драга, Нововић Р. Ракита, Нововић Г. Јелка, 
Нововић В. Марија, Нововић Л. Војица, Нововић 
Б. Вукадин, Нововић Р. Иконија, Нововић Ј. Ми-
росава-Вила, Нововић С. Мирко, Нововић Јагош, 
Нововић Радош, Нововић Ђорђије, Нововић Божо, 
Нововић Г. Богдан, Нововић Г. Војислав, Нововић 
Г. Милан, Нововић Г. Видосава, Нововић М. Све-
то, Нововић М. Ново, Нововић М. Мило, Нововић 
М. Мирко, Нововић М. Милун, Нововић М. Ристо, 
Нововић Љ. Радован, Нововић В. Милован, Ново-
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Д. Јелена, Нововић М. Вуксан, Нововић М. Мило, 
Нововић М. Радомир, Нововић М. Даница, Нововић 
Милош, Нововић Милан, Нововић М. Бошко, 
Нововић Милорад, Нововић Р. Пуниша, Нововић 
Т. Милета, Нововић П. Ангелина, Нововић П. Мир-
ко, Нововић М. Зорка, Нововић М. Цветко, Ново-
вић Ф. Велимир, Нововић Н. Владимир, Нововић 
C. Станија, Нововић В. Милорад, Нововић Р. Љ у -
бомир, Нововић-Јојић Даринка, Нововић Бошко, 
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П. Вуко, Огњановић П. Вукман, Олевић М. Адем, 
Олевић М. Ибро, Олевић Хамо, Олевић Р. Шабан, 
Омерагић М. Хасо, Омерагић Ш. Рамо, Омерагић 
Исо, Омерагић А. Амир, Оровић Саво, Оровић Н. 
Радивоје, Оровић Н. Милија, Оровић Н. Ика, Оро-
вић Н. Коса, Оровић Н. Бранислава, Оровић Ј а к -
ша, Оровић С. Љубиша, Оровић Савић, Оровић М. 
Вукајло, Оровић Н. Шако, Оровић Н. Шпиро, 

Оровић М. Радош, Оровић Н. Душан, Оровић Н. 
Машан, Оровић Б. Радован, Оровић Н. Рајко, 
Остојић Б. Драгић, Остојић Б. Миливоје, Остојић 
Б. Радош, Остојић Дара, Остојић Б. Мира, Оташе-
вић Светозар, Оташевић Р. Божо, Оташевић Р. 
Војислав, Оташевић К. Голуб, Оташевић И. Рајко, 
Оташевић Б. Јован, Оташевић М. Петар, Оташе-
вић 3. Чедо, Оташевић И. Миодраг, Оташевић Ј. 
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Стојановић Даница, Стојановић Величко, Стојано-
вић Р. Даринка, Стојановић Р. Диле, Стојановић 
Р. Бранислав, Стојановић Р. Блажо, Стојановић 
Лазар, Стојановић М. Петар, Стојановић Мирка, 
Стојановић Милијанка, Стојановић Обрад, Стојко-
вић С. Велимир, Стојковић С. Лука, Стојковић Ра -
де, Стојковић Станка, Стојковић Раић, Стојковић 
Милорад, Стојковић Миладин, Стојковић Лака, 
Стојковић Милија, Савовић Светозар. 

Т 

Томовић Р. Милка, Томовић Р. Милан, Томо-
вић С. Радосав, Томовић Т. Бошко, Томовић В. Ва-
со, Томовић В. Војин, Томовић В. Пуниша, Томо-
вић Н. Драго, Томовић Т. Миљка, Томовић М. Во-
јин, Томовић Р. Грана, Томовић С. Милисав, То-
мовић С. Пољка, Томовић С. Владимир, Томовић 
Н. Васо, Томовић Н. Новица, Томовић Р. Богдан, 
Томовић М. Мијајло, Томовић М. Јела, Томовић Р. 
Милунка, Томовић Р. Мирко, Томовић Р. Мило-
рад, Томовић С. Радомир, Томовић Урош, Томо-
вић Саво, Томовић Војин, Томовић В. Радисав, 
Томовић М. Милан, Томовић С. Томо, Томовић С. 
Миличко, Томовић Новица, Томовић М. Рајко, То-
мовић М. Душан, Томовић Божидар, Тоскић Ј. Се-
лим, Тошић М. Хафис, Тошић X. Рамиз, Тошин 
X. Адем, Тошић Хасо-Зајо, Турковић В. Вуко, Тур-

ковић В. Вуко, Турковић Љако, Турковић Б. Ико-
нија, Турковић Р. Видосава, Турковић Р. Цвета, 
Турковић М. Цветко, Турковић М. Глигорије, Тур-
ковић М. Сава, Турковић В. Вукадин, Турковић В. 
Вујадин, Турковић В. Љубо, Турковић В. Крсто, 
Турковић С. Миомир, Турковић Велимир, Турко-
вић Дојчило, Турковић В. Спасоје, Турковић В. 
Васо, Турковић Р. Владо, Турковић С. Момчило, 
Турковић В. Војин, Турковић И. Вујадин, Тур-
ковић Мито, Турковић Драгутин, Туровић Илија, 
Туровић Миодраг, Та јић М. Иван, Томовић Р. Вла-
до, Томовић Драгутин, Томовић М. Саво, Томовић 
В. Милета, Томовић Вукајло, Томовић Миро, Тур-
ковић Радован, Турковић Миља, Турковић Ко-
стандин, Турковић Гојко. 

У 

Угреновић Богдан, Угреновић Л. Божана, Угре-
новић Л. Радомир, Уљевић А. Рамо, Уљевић С. 
Џемо, Уљевић Е. Ахмет, Уљевић М. Брахим, Уље-
вић С. Алија, Уљевић Садрија, Усфиновић Ј. Адем. 

Ф 

Фатић Милосав, Фатић Јелисава, Фатић Љубо, 
Фатић Трипка, Фатић Р. Здравко, Фатић В. Ма-
нојло, Фатић В. Марко, Фатић Р. Душан, Фатић 
Р. Душанка, Фатић Владо, Фатић Р. Петар, Фатић 
Иван, Фатић Петка, Фатић Ђукан, Фатоћ Велич-
ко, Фатић Вучко, Фатић Радоје, Фатић Даринка, 
Фератовић О. Балија , Фератовић А. Синан, Фера-
товић А. Бегон, Фератовић X. Ујкан, Фератовић 
О. Делија, Фератовић X. Хамо, Фератовић М. Ар-
слан,' Фератовић X. Шаћир, Фератовић X. Шабо, 
Фератовић Черим, Фератовић О. Фериз, Ферато-
вић А. Мазо, Фератовић М. Селим, Фератовић М. 
Сулејман, Фератовић А. Авдо, Филиповић М. Но-
вица, Фолић-Станић А. Зорка, Фолић Ј. Милутин, 
Фолић Ј. Миладин, Фолић Р. Костадин, Фолић М. 
Мирко, Фолић М. Миро, Фолић Р. Милован, Фолић 
П. Михаило, Феровић Илмо, Феровић Баља, Фера-
товић Алим, Фератовић Гаљо, Фератовић Исљам, 
Фератовић Исо. 

X 

Хакањин С. Зунбер, Хаџић Мурат, Хаџовић Ш. 
Аљо, Хаџовић Зећир, Хот Ш. Тахир, Хот Р. Аљо, 
Хот Ф. Идриз, Хот Ш. Хусо, Хот А. Амир, Хот 
Б. Рапи, Хот Р. Акија, Хусеиновић Б. Хаџија. 
Ц 

Цановић М. Зуфер, Цановић Шећир, Цановић 
О. Јунз, Цановић Д. Шабо, Цановић X. Хаљиљ, 
Цановић X. Идриз, Цановић М. Зумбер, Царић 
Павле, Цецуњанин Р. Ислам, Цецуњанин Ујкан, 
Цецунанин А. Хусо, Цецуњанин Фрјзо, Цецуњанин 
Бахтијар, Цимбаљевић Милутин, Цимбаљевић Дра-
гутин, Цимбаљевић Г. Војислав, Цимбаљевић Дми-
тар, Цимбаљевић Миличко, Цимбаљевић Миљан, 
Цимбаљевић Божидар, Цимбаљевић Т. Миљан, 
Цимбаљевић Васо, Цириковић Р. Смајле, Цириковић 
Ф. Шемо, Цириковић А. Медо, Цириковић Муха-
рем, Цириковић Ч. Ризо, Цириковић Адем, Цири-
ковић Гаљо, Цириковић Хаљим, Цириковић Саких, 
Цураковић С. Ђерђ, Цураковић Т. Зеф, Цураковић 
Н. Дедо. 



ч 

Чекић X. Зајо, Чекић Б. Хупо, Чекић X. Задо, 
Чекић X. Шабо, Чекић М. Осман, Чекић С. Замо, 
Чекић А. Бећир, Чекић М. Салих, Чекић X. Рамо, 
Чекић М. Јусуф, Чекић С. Укшин, Чукић Томо, 
Чукић Велимир, Чукић Љ. Милорад, Чукић Д. 
Мика, Чукић А. Миљан, Чукић Здравко, Чукић С. 
Владо, Чукић Д. Блажо, Чукић А. Вукоса, Чекић 
Ј. Михаило, Чукић Д. Мика, Чукић Мишо, Чукин 
Ј. Милорад, Чукић А. Михаило, Чукић А. Миљан, 
Чукић Г. Милић, Чукић А. Димитрије, Чукић Л. 
Милорад, Чукић Л. Драго, Чукић Н. Бранко, Чукић 
Л. Љубомир, Чукић Д. Божо, Чукић Р. Миомир, 
Чукић Вукосав, Чукић Вукаило, Чукић М. Радо-
слав, Чукић Радош, Чађеновић Јован, Чељић Ук-
шин, Чељић Усеин. 

Ћ 

Ћирковић Ш. Хасо, Ћосовић М. Само, Ћосовић 
М. Алија, Ћ у л а ф и ћ М. Миодраг, Ћ у л а ф и ћ К. Ми-
ладин, Ћ у л а ф и ћ Т. Вуко, Ћ у л а ф и ћ В. Радован, 
Ћ у л а ф и ћ Н. Братимир, Ћ у л а ф и ћ Р. Бранко, Ћ у -
лафић Ф. Радослав, Ћ у л а ф и ћ М. Пољка, Ћ у л а ф и ћ 
М. Бранко, Ћ у л а ф и ћ Б. Милета, Ћ у л а ф и ћ Н. Раба, 
Ћ у л а ф и ћ М. Слободан, Ћ у л а ф и ћ Вукадин, Ћ у л а -
ф и ћ А. Милан, Ћ у л а ф и ћ Н. Мираш, Ћ у л а ф и ћ М. 
Ксенија, Ћ у л а ф и ћ М. Милија, Ћ у л а ф и ћ М. Ста-
на, Ћ у л а ф и ћ М. Милијана, Ћ у л а ф и ћ М. Мирослав. 
Ћ у л а ф и ћ М. Вера, Ћ у л а ф и ћ А. Милорад, Ћ у л а -
ф и ћ А. Ђорђије, Ћ у л а ф и ћ М. Милоје, Ћ у л а ф и ћ 
Н. Драгомир, Ћ у л а ф и ћ Н. Јелисава, Ћ у л а ф и ћ П. 
Милета, Ћ у л а ф и ћ М. Љубо, Ћ у л а ф и ћ М. Вешо, 
Ћ у л а ф и ћ М. Даница, Ћ у л а ф и ћ Ђ. Богић, Ћ у л а -
ф и ћ М. Никола, Ћ у л а ф и ћ М. Вукадин, Ћ у л а ф и ћ 
Н. Рада, Ћ у л а ф и ћ Р. Ранко, Ћ у л а ф и ћ М. Радета, 
Ћ у л а ф и ћ 3. Ђуро, Ћ у л а ф и ћ Љ. Драгиша, Ћ у л а -
ф и ћ Милорад, Ћ у л а ф и ћ М. Милица, Ћ у л а ф и ћ Н. 
Драга, Ћ у л а ф и ћ Р. Вук, Ћ у л а ф и ћ Васо, Ћ у л а ф и ћ 
Милован, Ћ у л а ф и ћ М. Милован, Ћ у л а ф и ћ М. Мој-
сије, Ћ у л а ф и ћ Ј . Рајко, Ћ у л а ф и ћ Ј . Милош, Ћ у -
лафић Р. Радован, Ћ у л а ф и ћ Р. Манојло, Ћулафић 
Н. Богољуб, Ћ у л а ф и ћ Н. Добросав, Ћ у л а ф и ћ Ф. 
Божо, Ћ у л а ф и ћ В. Новица, Ћ у л а ф и ћ Н. Миљко, 
Ћ у л а ф и ћ Ђ. Боса, Ћ у л а ф и ћ Б. Никола, Ћ у л а ф и ћ 
М. Милић, Ћ у л а ф и ћ М. Стеван, Ћ у л а ф и ћ М. Ми-
ло, Ћ у л а ф и ћ Р. Вукић, Ћ у л а ф и ћ Н. Богић, Ћ у -
лафић Н. Томо, Ћ у л а ф и ћ Т. Вељо, Ћ у л а ф и ћ Стра-
шимир, Ћ у л а ф и ћ Р. Стојанка, Ћ у л а ф и ћ Р. Драго-
мир, Ћ у л а ф и ћ Р. Сретен, Ћ у л а ф и ћ К. Милош, 
Ћ у л а ф и ћ Р. Драгољуб, Ћ у л а ф и ћ Н. Војислав, 
Ћ у л а ф и ћ В. Чедо, Ћ у л а ф и ћ Р. Љубомир, Ћ у л а -
ф и ћ Н. Миладин, Ћ у л а ф и ћ Н. Јулка, Ћ у л а ф и ћ 
Н. Ката, Ћ у л а ф и ћ Р. Миодраг, Ћ у л а ф и ћ Р. Божо, 
Ћ у л а ф и ћ М. Милутин, Ћ у л а ф и ћ М. Васко, Ћ у л а -
фић Ф. Бранко, Ћ у л а ф и ћ Ф. Ранко, Ћ у л а ф и ћ Ј. 

Милош, Ћ у л а ф и ћ Ј. Драгиша. 
Џ 

Цудовић Р. Јелица, Џудовић Р. Урош, Џудовић 
Р. Милош, Џудовић Р. Радош, Џудовић Р. Радун, 
Џудовић Р. Миленко, Џудовић Р. Ратко, Џудовић 
Р. Радомир, Џудовић Р. Братислав, Џудовић Р. 
Зорка, Џудовић М. Фиљо, Џудовић Ф. Стана, Џу-
довић Ф. Секуле, Џудовић Ф. Јован, Џудовић Ф. 
Миљан, Џудовић Ф. Владо, Џудовић Ф. Велимир, 
Џудовић Ф. Радомир, Џудовић Милета, Џудовић 
Ђ. Мируна. 

Ш 

Шабовић М. Мазо, Шабовић Амет, Шабовић 
Хаким, Шабовић А. Шефкет, Шабоновић X. Хамо, 
Шабовић Д. Рамо, Шабовић А. Амир, Шаиновић 
С. Емин, Шаљанин П. Лека, Шаљић Л. Зорка, Ша-
љић Вук, Шаљић Л. Јован, Шаљић Роска, Шаљић 
Милета, Шаљић Лабуд, Шаљић Бранислав, Шаљић 
Слободан, Шаљић Бранко, Шаљић Душка, Шалирић 
A. Радивоје, Шаровић И. Жарко , Шаровић Ј. Бо-
жидар, Шаркиновић Јусуф, Шаркиновић Реџо, 
Шаркиновић Арслан, Шаркиновић Ариф, Шарки-
новић С. Арслан, Шаркиновић И. Реџо, Шарки-
новић А. Хамо, Шахиновић С. Шабан, Шахмано-
вић М. Авдо, Шахмановић Ј. Бејто, Шахмановић 
М. Бактијар , Шахмановић Е. Мехо, Шахмановић 
Ј. Хиро, Шахмановић М. Халим, Шекуларац Ђ. 
Цватко, Шекуларац Станко, Шекуларац Ђ. Љубо-
мир, Шеховић О. Аслан, Шиљковић М. Алексан-
дар, Шиљковић С. Бећир, Шошкић М. Милосав, 
Шошкић В. Благоје, Шошкић В. Лако, Шошкић 
B. Војо, Шошкић В. Бошко, Шошкић Ш. Илија, 
Шошкић М. Радослав, Шошкић Симо, Шошкић Р. 
Драго, Шошкић Р. Радован, Шошкић А. Алексан-
дар, Ш у ј а к С. Саљо, Ш у ј а к Аљо, Сукић М. Бран-
ко, Шћепановић Ново, Шошкић В. Јагош, Шош-
кић В. Љубо, Шошкић В. Вешо, Шошкић В. Вла-
до, Шошкић В. Милица, Шошкић Љ. Милица, 
Шошкић Д. Роса, Шошкић Р. Дмитар, Шошкић Р. 
Божина, Шошкић Б. Добра, Шошкић Богдан, 
Шошкић Р. Радун, Шошкић Б. Гавро, Шошкић Р. 
Бато, Шошкић А. Радослав, Шошкић А. Софија, 
Шошкић А. Стана, Шошкић М. Слободан, Шошкић 
Д. Величко, Шошкић Дмитров Величко, Шошкић 
М. Љубица, Шошкић М. Ирена, Шошкић Ђ. До-
брашин, Шошкић М. Авро, Шошкић М. Гавро, 
Шошкић Г. Живојин, Шошкић М. Вукашин, Шош-
кић М. Светимир, Шошкић М. Стајка, Шошкић 
М. Батрић, Шошкић М. Иван, Шошкић М. Давид, 
Шошкић В. Будо, Шошкић М. Влајко, Шошкић 
М. Мирољуб, Шошкић С. Илија , Шошкић И. Ста-
ка, Шошкић И. Дара, Шошкић И. Деса, Шошкић 
И. Срето, Шошкић И. Ђукан, Шошкић И. Драгу-
тин, Шошкић С. Вучић, Шошкић П. Милић, Шош-
кић С. Мила, Шошкић С. Роса, Шошкић С. Душан, 
Шошкић С. Секула, Шошкић П. Милош, Шошкић 
Р. Милутин, Шошкић А. Владо, Шошкић М. Анто-
није, Шошкић А. Богдан, Шошкић П. Зорка. 
Шошкић Т. Вукан, Шошкић Т. Гојко, Шошкић Т. 
Блажо, Шошкић Р. Љубо, Шошкић Љ. Видо, Шош-
кић Љ. Радојица, Шошкић Љ. Комнен, Шошкић 
Љ. Деса, Шошкић Љ. Савета, Шошкић Љ. Дана, 
Шошкић М. Милорад, Шошкић М. Миодраг, Шош-
кић В. Вукашин, Шошкић Р. Новак, Шошкић В. 
Александар, Шошкић Р. Велимир, Шошкић Р. Ми-
лош, Шошкић Д. Јеремија, Шошкић М. Грубан, 
Шошкић М. Сенка, Шошкић М. Чедо, Шошкић Ј. 
Милосав, Шошкић Н. Богдан. 

ПОГИНУЛИ БОРЦИ 

А 

Алексић П. Драгомир, Алексић В. Душан, Алек-
сић Мирко, Антовић Ђ. Бранко, Асанђекић Реџеп, 
Асановић Н. Благоје, Асановић Ј. Драгомир, Аса-
новић Н. Ђоко, Асановић Ђ. Милош, Асановић М. 
Радомир, Аџић С. Деса, Аџић М. Вуле, Аџић Б. 
Драгољуб, Аџић В. Миливоје, Арсовић В. Батрић, 



Асанџекић Бикан, Асанђекић Р. Реџеп, Арсовић 
Љ. Радомир. 

Б 

Бабовић Божидар, Бабовић Владимир, Бабовић 
М. Ђорђије, Бабовић О. Ђорђије, Бабовић Мирко, 
Бабић М. Вељко, Бабић А. Данило, Бакић У. Војо, 
Бакић Р. Вукман, Бакић М. Милисав, Бакић Ми-
лорад, Б а к и ћ Ђ. Милош, Бакић Д. Стефан, Бабо-
вић М. Стана, Б а ш и ћ Вукајло, Башић Исља, Б а -
лић Мухо, Бицић Салих, Булатовић 3. Перо, Б ј е -
лановић Вукосав, Бошковић Коља, Барчић С. Бо-
ба, Борчић Шћепан, Балић Исљам, Балић Реџо, 
Балић Фериз, Барјактаревић Бећко, Бар јактаре-
вић Салих, Барјактаревић Смајле, Барјактаревић 
Хасо, Б а ш и ћ О. Рамо, Башић Бећо, Бјелановић 
Будимир, Бјелановић Илија, Бјелановић Милета, 
Б јелановић Саво, Бојовић Д. Батрић-Бајо , Бојовић 
Ђ. Бранко, Бојовић Милка, Бојовић Мило, Бојо-
вић Милош, Бојовић Михаило, Болевић Душан, 
Борчић Г. Бошко, Борчић Радуле, Брадић Миљан, 
Бракоћевић Б. Видоје, Будимир Иван, Бракочевић 
В. Љубомир. 

В 

Васовић Р. Милован, Васовић В. Милутин, Ва-
совић Н. Миомир, Вековић Р. Драгомир, Вешовић 
Б. Бећир, Вешовић Р. Ђуро, Вешовић М. Мило, 
Вешовић Р. Мирко, Влаховић М. Душан, Влаховић 
П. Душан, Влаховић М. Велимир, Влаховић Ми-
лутин, Влаховић Р. Перо, Влаховић К. Тодор, Вла-
ховић Р. Драгомир, Војводић Брацан, Војводић 
Љубица, Војводић Милутин, Војводић Чедо, Ву-
кадиновић Велимир, Вукадиновић Данило, Вука-
нић М. Добрашин, Вуковић Видак, Вуковић Ми-
лева, Вуковић Миодраг-Мишо, Вуковић Новица, 
Вукић Б. Данило, Вукић Ц. Драгић-Ђемо, Вукић 
Б. Душан, Вукић Јован, Вукић Љубо, Вукићевић 
Милорад, Вујовић Иван, Вујовић Стојан, Вулевић 
Богић, Вулевић Божо, Вулевић Вуле, Вулевић 
Микета, Вулевић Миро, Вулевић Мутимир, Вуле-
вић Саво, Вулевић Радоје, Вулић Ненад, Вулић 
Никодин, Вучевић Бранко, Вучељић Видак, Ву-
чељић Јован, Вучетић Б. Бранко, Вучетић Добри-
слав, Вучетић Миличко, Вучетовић Јусуф, Вујо-
шевић Богдан, Вукадиновић Вучко, Вукадиновић 
Вучина, Вешовић Ђуро, Вешовић Мирко, Вуковић 
Радоје, Видић М. Бранко. 

Г 

Ганић Халил, Гарић Милутин, Гарчевић Р. Ву-
кић, Гарчевић М. Зарија-Зако , Гарчевић Периша. 
Гојковић Вукић, Гојковић Р. Милутин, Гојковић 
М. Миљан, Гошовић Саво, Груда Масар, Губеринић 
П. Батрић, Губеринић Б. Милан, Губеринић М. Ђу-
ро, Губеринић Б. Вукашин, Губеринић Д. Батрић. 
Губеринић М. Пољка. 

Д 
Дашић Гаврило, Дашић Вукајло, Дашић Милу-

тин, Дашић Н. Миодраг, Дедовић Владо, Дедовић 
Петар, Дедушевић Рамо, Делетић Александар, Де-
летић Батрић, Делетић Р. Вучеља, Делетић Милић, 
Делетић М. Славо, Делетић М. Слободан, Делетић 
Миличко, Дељанин Саљо, Дервишевић Садрија, 
Дервишевић Феро, Дервишевић Шабо, Драговић 
Вучић, Драговић Јакша, Драговић Драгомир, Дра-

гојевић Милорад-Лајо, Драгичевић Александар, 
Дракуловић Вук, Дракуловић Радун, Дубак Драгу-
тин, Дукић Радисав, Дујовић Војин, Дујовић Јоле, 
Дујовић Раде, Дујовић Симо, Делетић М. Бранко, 
Драговић Душан, Дашић Милун, Дашић Милорад 
Дракуловић Милутин, Дубак М. Драгутин, Дави-
довић Радоња, Дељанин Тале, Дракуловић Ново, 
Дракуловић Драгомир, Дракуловић В. Душан. 

Ђ 

Ђукић Шћепан, Ђаковић Јакша, Ђукић Владо, 
Ђукић Драгиша, Ђутовић Амир, Ђешевић Осман, 
Ђуричанин Станоје, Ђокић Трифуник, Ђукић Ј. 
Даница, Ђомбалић Ислам, Ђукић Р. Шћепан, Ђу-
ровић Веселин, Ђековић Гавро, Ђековић Ђорђе, 
Ђерковић Божидар, Ђерковић Вучић, Ђорђијевић 
Видак-Вуче, Ђорђијевић Петар, Ђукић-Бојовић 
Анка, Ђукић Бранко, Ђукић Владо, Ђукић Драги-
ша, Ђукић Милета, Ђукић Милосав, Ђукић Н. Ми-
линко, Ђукић Никола-Којо, Ђукић Р. Радун, Ђу-
ричанин Драго, Ђуришић Вуко, Ђаловић Даница, 
Ђешевић Шаћир, Ђамбалић Џемо. 

Ж 

Живаљевић Вујадин, Живаљевић М. Вукајло, 
Живаљевић Михајло, Живаљевић Милош. 

3 

Зекић В. Милош, Зековић Васо, Зечевић Батрић, 
Зечевић Д. Милован, Зечевић Радосав, Зечевић 
Димитар, Зоговић Ј. Вујо, Зоговић Вукашин, Зо-
говић Драгоје, Зоговић Р. Драгомир, Зоговић Р. 
Драгутин, Зељкић Н. Суљо, Зечевић Ј. Милован и 
Зоговић Радивоје. 

И 

Ивановић М. Александар, Ивановић Вукашин-
-Вуле, Ивановић Вукман, Ивановић М. Јован, Ива-
новић Миленко, Ивановић Михаило, Ивановић 
Момчило, Илимарковић О. Рајко, Ивановић Момо. 

Ј 

Јанковић Вујадин, Јанковић Милан, Јанковић 
Миличко, Јанковић Микаиле, Јанковић Радивоје, 
Јашовић Милан, Јелић Драгомир, Јелић Јездимир, 
Јелић Љубомир, Јелић Милош, Јовковић Илија, 
Јововић Вучко, Јововић Мика, Јововић Милован, 
Јо јић Бајо, Јо јић Томица, Јокић Драгутин, Јокип 
Бранко, Јокић Гавро, Јокић Драгиша, Јокић Љ у -
бомир, Јокић 3. Милорад, Јокић М. Милорад, Јо -
кић Милутин, Јокић Милован, Јокић Г. Ранко, 
Јокић Симо, Јолић Рајко, Јочић Батрић, Јулевић 
Хамо, Јукић Божидар, Јукић Даница, Јукић Дра-
гоје, Јокић Петар, Јеврић Г. Рашид, Јануш Вукман, 
Јулевић Авдо, Јововић Н. Душан, Јеврић Радуле, 
Ј ануш Саво. 

К 

Кастрат Амир, Кастратовић Александар-Леко, 
Кастратовић Гојко, Кастратовић Голуб, Кастрато-
вић Манојло, Катић Вук, Катић Велимир, Кеља-
новић Велимир-Вешо, Кељановић Милић, Кеља-
новић Михаило, Кићовић Арсеније, Кићовић Ника, 
Којић Каплан, Коленовић Шабан, Коматина Б. 



Марко, Коматина Р. Милован, Коматина Р. Радоје, 
Коматина Б. Рајко, Кочановић Радомир, К н е ж е -
вић Чедомир, Крушчић В. Милован, Крушчић Б. 
Петар, Крушчић Ј. Станко, Крушчић Р. Стојак, 
Крџић Милета, Крџић Ј. др. Миливоје, Крџић Л. 
Милосав, Крџић М. Милутин, Крџић М. Полекција, 
Крџић М. Радосава, Кубуровић Мило, Кукаљ М. 
Видосава, Кукаљ М. Вукајло, Кукаљ С. Никола, 
Крушчић Р. Вукман, Крушчић Љубомир, Крушчић 
Миладин, Крушчић Радосав, Крџић Милован, Ко-
матина П. Велимир, Кукаљ Савка, Кучевић Нурка. 

Л 

Лабан В. Александар, Лабан Вукашин, Лабаи 
Драгољуб, Лабан Радун, Лабовић Милорад-Кујо, 
Лабовић Никола, Лабовић Милун, Лазовић Јово, 
Лабудовић Милорад, Лазовић Милорад, Лакићевић 
Вучета, Лакичевић Милета, Лакушић Алекса, Ла-
левић Голуб, Лалевић Љубомир, Лалевић Крсто, 
Лалевић Мијајло, Лалевић Новак, Лалић Вељко, 
Лалић М. Лука, Лалић Н. Марко, Лалић Смајле, 
Лашевић Вук, Лекић Вучко, Лекић Димитрије, 
Лекић Миладин, Лончаревић Вукашин, Лончаревић 
Данило, Лончаревић Драго, Лончаревић Љубо, Лон-
чаревић А. Милан, Лончаревић С. Милан, Лонча-
ревић А. Радомир, Луковић Садрија, Лончаревић 
Милорад, Лутоваг Вукман-Вукашин, Луковић Ша-
бан, Лазовић Илија, Луковић Садрија, Лекић Ве-
лимир, Лекић Радослав, Лазовић Радоје, Лончаре-
вић Ј. Милан, Лазовић Р. Јован. 

Љ 

Љаношевић П. Нош, Љубић Милош, Љутић Р. 
Милован, Љутић Р. Миомир, Љутић Радоња, Ље-
шовић Шаћир, Љутић Милан, Љаношевић Петар. 

М 

Малевић Халит, Марић Бранко, Марјановић 
Александар, Марјановић Велимир, Марјановић 
Марјан, Маркишић Фериз, Марковић Селим, Мар-
сенић Бранко, Марсенић Милинко, Марсенић Ми-
љан, Марсенић Мирко, Марсенић Обрад, Марсенић 
Драгиша, Марсенић Милена, Марсенић Милоња, 
Марсенић Радисав, Марсенић Радош, Марсенијим 
Величко, Марсенијић Милорад, Мартиновић Љу-
бо, Мартиновић Мило, Маслар Вукаило, Марслар 
Милија, Масловарић Алекса, Масловарић Васо, 
Масловарић Милан, Масловарић Милорад, Масло-
варић Радисав, Масловарић Радоња-Рашо, Мато-
вић Велимир, Матовић Душан, Матовић Милија, 
Матовић Милисав, Матовић Раде, Матовић Радо-
сав, Матовић Стојан, Машковић Милан, Машовић 
Марко, Медуњанин Ризо, Медмедовић Хусо, Мет-
ја јић Ахмед, Метовић Јакуп, Мијовић Бранко, Ми-
јовић Влајко, Мијовић Момчило, Мијовић Арсе-
није, Мијовић Дмитар, Микетић Владо, Милачић 
Данило, Милачић Милија, Милић Милка, Милич-
ковић Велимир, Миловић Божидар, Миловић Во-
јин, Милошевић Ананије, Милошевић Божа, Мило-
шевић Бранко, Милошевић Јеврем, Милошевић 
Миљан, Милошевић Милутин, Милошевић Миња, 
Милошевић М. Мирко, Милошевић Р. Мирко, Ми-
лошевић Раде, Милошевић Радован, Милошевић 
Рајко, Милошевић Тошко, Милошевић Тодор, Мир-
чић Душан, Мирчић Милан, Митровић М. Богић, 
Мићивић Васо, Мулић Јазо, Мулић Рамо, Мијовић 
Јеврем, Муминовић Исљам, Муратагић Амир, Му-
сић Халил, Мусић Халијим, Мушикић Милева, 

Марковић Радојко, Мијовић Митар, Мијовић Мом-
чило, Марсенић Ацо, Маславарић Милић, Мркулић 
Беган, Милошевић Милован, Милошевић Милош, 
Милошевић Мило, Миликић Р. Михајло, Мијовић 
Илинка, Миловић Б. Голуб, Митровић Т. Радета. 

Н 

Нововић Богдан, Нововић Богић, Нововић М. 
Богић, Нововић Божидар, Нововић Војо, Нововић 
Вуко, Нововић Данило, Нововић Душан, Нововић 
Јелисава, Нововић Милић, Нововић Ј. Мирко, Но-
вовић Ново, Нововић Саво, Никочевић Амир, Ни-
кочевић Цафер, Новичевић Радуле, Николетић Ра -
дун, Никић Благота, Никочевић Нуро. 

О 

Олевић Хамо, Олевић Шабан, Оровић Душан, 
Остојић Миливоје, Остојић Радош, Оташевић Бо-
жо, Оташевић Воислав, Оташевић Голуб, Оровић 
Машан. 

П 

Пајевић Радивоје, Перовић Ђоко, Перовић Ве-
лимир, Перовић Илија, Перовић Милан, Перовић 
Мило, Перовић Петар, Пхиљ Бранислав, Пешић 
Драгутин, Пјетровић Шабо, Поповић Александар, 
Поповић Драго, Поповић Ђ. Љубомир, Поповић Р. 
Љубомир, Поповић Михаило, Поповић Момчило, 
Протић Милинко, Прашчевић Видак, Прашчевић 
Душан, Прашчевић Мирко, Прашчевић Свето, 
Прелвукић Адем, Прелвукић Селим, Пуповић Х а -
мо, Пешић Р. Драгомир, Прашчевић Цветко, Пе-
тровић Милован, Попадић Војо, Пауновић Раде, 
Пешић Драгомир, Перовић Никола, Прелевић 
Мило. 

Р 

Радевић Васо, Радевић Млађен, Радевић Милић, 
Радевић Милош, Радевић Новак, Радевић Радиво-
је, Радевић Радислав, Радевић Радоња, Радевић 
Владимир, Радевић Воислав, Радевић Радосав, Ра -
девић Рајко, Радевић Стефан, Раденовић Величко, 
Раденовић С. Душан, Раденовић В. Душан, Раде-
новић Миодраг, Раденовић Милорад, Раденовић 
Милован, Раденовић Трифо, Раденчић Авдо, Ра -
дончић Брахо, Радончић Јунуз, Радончић М. Јунуз, 
Радончић Зајо, Радончић X. Медо, Радончић 
С. Медо, Радончић Семсо, Радуновић Милу-
тин, Радуновић Рако, Радуновић Радомир, Ра -
ичевић Аксо, Раичевић Владимир, Раичевић 
Владимир, Раичевић Драгутин, Раичевић Ду-
шан, Ра јковић Велимир, Ра јковић Милосав, Р а ј -
ковић Митар, Ра јковић Радмило, Ра јковић Саво, 
Рачић Милорад, Рачић Радомир, Рековић Јунуз, 
Реџепагић Емин, Реџепагић Јусуф, Реџепагић 
Ибрахим, Реџепагић Медо, Реџепагић Сабо, Рмуш 
И. Вукман, Рмуш Р. Милун, Рмуш Ј. Мираш, Руго-
вац Ћазо, Руговац Бајрам, Рачић Рајко, Радевић 
Михаило, Радевић Милић, Радончић Сучо, Радо-
вић Љубомир. 

С 

Савић Милка, Савовић Саво, Салић Рамо, Се-
куловић Василије, Секуловић Драгослав, Симоно-
вић Божидар, Симоновић Мијајило, Симоновић 
Радомир, Синановић Милорад, Спалевић Гаврило, 



Спалевић Михаило, Спалевић Радивоје, Стамато-
вић Војин, Станковић Милорад, Стешевић Б о ж и -
на, Стешевић Драгиша, Стешевић Миладин, Сти-
јовић Војо, Стијовић Р. Војин, Стијовић Милован, 
Стојановић Добрашин, Стојановић Магдалена, Сто-
јановић Чедо, Саковић Радула—Љубо, Станић Р. 
Михаило, Станић М. Радоје. 

X 

Томовић Божо, Томовић Богдан, Томовић Бош-
ко, Томовић Бранко, Томовић Војин, Томовић Дра-
гутин, Томовић Раде, Тошић Зајо, Турковић Вла-
до, Турковић Воин, Турковић Вујадин, Турковић 
Момчило, Турковић Цветко, Томовић Милан, Тур-
ковић М. Мито, Томовић Р. Војислав. 

Ф 

Фатић Величко, Фатић Ђукан, Фатић Здравко, 
Фатић Иван, Фатић Перо, Фератовић Ћерим, Фе-
ратовић Шабо. 

X 

Хаџовић Зећир, Хаџић Мурат, Хот Халијо, Хот 
Идриз. 
Ц 

Цановић Зумбер, Цановић Шаћир, Цецуњанин 
Бахтијер, Цецуњанин Ујкан, Цимбаљевић Васо, 
Цимбаљевић Драгутин, Цириковић Адем, Цирико-
вић Гаљо, Цириковић Хаљим, Цириковић Салих. 

Ћ 

Ћурковић Хасо, Ћ у л а ф и ћ Бранко, Ћ у л а ф и ћ Н. 
Бранко, Ћ у л а ф и ћ Бранимир, Ћ у л а ф и ћ Богић, Ћ у -
л а ф и ћ Вукадин, Ћ у л а ф и ћ Вуко, Ћ у л а ф и ћ Мила-
дин, Ћ у л а ф и ћ Милета, Ћ у л а ф и ћ Мило, Ћулафић 
Миодраг, Ћ у л а ф и ћ Пољка, Ћ у л а ф и ћ Радован, Ћ у -
л а ф и ћ Радосав, Ћ у л а ф и ћ Радисав, Ћ у л а ф и ћ Раба, 
Ћ у л а ф и ћ Слободан, Ћутовић Амир, 

У 
Угреновић Богдан, Улевић Ахмет, Улевић Бра-

хим, Улевић Џема, Улевић Садрија. 
Џ 

Џудовић Владимир, Џудовић П. Миљан, Џудо-
вић Секуле, Џудовић Урош, Џудовић Велимир, 
Џудовић Миљан, Џудовић Секуле, Џудовић Урош 

Ч 

Чекић Јусуф, Чељић Укшин, Чукић Благоје, 
Чукић Миомир. 

Ш 

Шабовић Амир, Шабовић Ахмет, Шабовић Ма-
зо, Шаркиновић Јусуф, Шахмановић Авдо, Ш а х -
мановић Хајро, Шахмановић Халим, Шошкић Бог-
дан, Шошкић Александар, Шошкић Будимир, 
Шошкић Н. Богдан, Шошкић Велимир, Шошкић 
Вукана, Шошкић Давид, Шошкић Дара, Шошкић 
Р. Драго, Шошкић Иван, Шошкић Комнен, Шош-
кић Милић, Шошкић Милорад, Шошкић Милосав, 
Шошкић Милутин, Шошкић И. Радован, Шошкић 

Слободан, Шошкић Чедомир, Ш у ј а к Аљо, Шеку-
ларац Драгољуб, Шошкић Будимир, Шошкић Си-
мо, Шошкић А. Александар. 

Ж Р Т В Е ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 

А 
Алексић М. Дмитар, Алексић М. Алекса, Алек-

сић М. Арсо, Алексић П. Станица, Арсовић А. Ра-
домир, Арсовић Б. Радуле, Арсовић Александар. 
Асанђекић Ц. Рамо, Аџић В. Велиша, Антовић С. 
Ђорђије. 

Б 

Бабовић Б. Пеко, Бабовић М. Мирко, Бабовић 
В. Драгица, Бабовић Р. Јевросима, Бабовић Б. Ви-
дак, Бабовић Р. Вујица, Бабовић Р. Трифун, Б а -
бовић Ј. Лакић, Бабовић Драгоје, Бабовић Владо, 
Бабовић М. Милан, Бабић П. Крсто, Бабић П. 
Алекса, Бабић С. Љубомир, Бабић М. Илија, Ба јић 
Јово, Бакић Н. Милорад, Бакић Д. Раде, Бакић П. 
Јелена, Бакић Ј. Вук, Бакић М. Пуниша, Бакић 
М. Благоје, Бандовић Ј. Лакић, Бандовић М. Радо-
сава, Балевић Милосава, Балевић И. Радосав, Ба-
левић Р. Никодин, Балидемић С. Дино, Бацовић 
Беаза, Башић Милорад, Бјелановић Никола, Б ј е -
лановић М. Видосава, Бјелановић М. Милица. 
Бјелановић Петар, Бјелановић П. Наста, Б јелано-
вић Дмитар, Бјелановић Р. Милосава, Бјелановић 
У. Рада, Бјелановић М. Мијајло, Бјелановић Ста-
мена, Бојовић П. Ново, Бојовић Н. Данило, Бојо-
вић М. Мара, Бојовић М. Стана, Бојовић М. Ђор-
ђије. Бојовић Р. Вида, Бојовић Ђ. Милић, Бојовић 
К. Радоња, Божовић Ж. Филип, Божовић Ф. Кру-
нислав, Божовић Голуб, Божовић Ђ. Стамена, Бош-
ковић Лека, Бошковић К. Милосава, Бошковић 
М. Даница, Бошковић А. Даница, Бошковић Ву-
косава, Бошковић М. Милосава, Бошковић једно 
мушко, тек рођено дијете без имена, Бошковић Л. 
Милица, Бошковић Радомир, Бошковић Богдан, 
Бошковић Новица, Бошковић Љубица, Бошковић 
Милош, Брковић Васо, Брковић Мара, Брковић 
Боса. 

В 

Вајмеш М. Пеко, Васовић М. Десанка, Васовић 
B. Станојка, Влаховић И. Милоје, Влаховић Ради-
сав, Влаховић Велимир, Влаховић Драгослав, Вла-
ховић Р. Милутин, Влаховић Перо, Влаховић М 
Душан, Војводић С. Гавро, Вујошевић И. Гашо, 
Вујошевић П. Митар, Вујошевић И. Милован, Ву-
канић М. Батрић, Вуканић Р. Анђелија, Вуканић 
Ј. Крсто, Вуканић В. Рајко, Вуканић Милета, Ву-
канић Левица, Вукашиновић Р. Вукман, Вукић Ђ. 
Љубомир, Вукић Ж. Јован, Вукић М. Милосав 
Вукичевић 3. Васо, Вукичевић 3. Саво, Вукичевић 
C. Миладин, Вукичевић М. Јован, Вукичевић Ра -
доје, Вукичевић Вукота, Вукичевић Р. Ђуро, Ву-
ковић М. Милосав, Вуковић Љ. Љубица, Вуковић 
Миљан, Вуковић М. Анђелија, Вуковић М. Јелена 
Вуковић Станоје, Вуковић Вукосав, Вуковић Вук-
сан, Вуковић Радоња, Вуксан А. Ђукан, Вукса-
новић Г. Авро, Вуксановић Ј. Миливоје, Вуксано-
вић Милица, Вуксановић Р. Никола, Вуксановић 
Ж. Госпава, Вуксановић М. Станица, Вулевић Н. 
Станка, Сулевић М. Секуле, Вулевић Марица, Ву-
лић Ј. Радоња, Вулић Б. Ђуро, Вукотић Ново, Ву-



чевић Јездимир, Вучевић П. Радоња, Вучевић Л. 
Велика, Вучевић Ђ. Велика, Вучевић И. Павле. 
Вучељић А. Милун, Вучељић М. Иван, Вучељић 
Р. Саво, Вучељић Б. Арсеније, Вучељић К. Ј а к ш а , 
Вучељић П. Павић, Вучељић Ратко, Вучељић М. 
Мага, Вучељић Александар, Вучетић Милованова 
Лепа, Вучетић М. Лепа, Вучетић М. Лепосава, Ву-
четић Никодин, Вучетић Никола, Вучетић Полек-
сија, Вучетић Драгуна, Вучетић Радосава, Вучетић 
Божо, Вучетић Цвета, Вучетић Драгица, Вучетић 
Спасенија, Вучетић Батрић , Вучетић Станица, В у -
четић Вукман, Вучетић Станија, Вучетић Радомир, 
Вучетић Рабија , Вучетић В. Милорад, Вучетић Ми-
лосава, Вучетић Ж а р к о , Вучетић Р. Гавро, Вуче • 
тић Г. Милосава, Вучетић Г. Вукосава, Вучетић 
М. Даница, Вучетић М. Томислав, Вучетић П. Ани-
ца, Вучетић Радисав, Вучетић Милева, Вучетић 
Милијана , Вучетић Б. Новка, Вучетић Б. Даница, 
Вучетић Стојана, Вучетић Савка, Вучетић Душан-
ка, Вучетић Станија , Вучетић Милована ТомислаЕ, 
Вучетић М. Лепосава, Вучетић Наталија , Вучетић 
Благоје , Вучетић В. Милош. 

Г 

Гарчевић Ђоко, Гарчевић Милан, Гарчевић М. 
Гаврило, Гарић М. Божидар , Гојковић Дола, Гој-
ковић Драга, Гојковић Крстиња, Гојковић Гаври-
ло, Гојковић Ра јко , Гојковић В. Михаило, Гојковић 
Мара, Гојковић В. Миладин, Гојковић Милисава, 
Гојковић Рада, Гојковић Пољка, Гојковић Зорака, 
Гојковић Милка, Гојковић Радосава, Гојковић К. 
Пољка, Гојковић А. Милка, Гојковић Тодора, Гој-
ковић Анђелија , Гојковић Милун, Гојковић Ј ере -
мија, Гојковић Стојана, Гојковић Милорад, Гојко-
вић Р. Данило, Гојковић Лепосава, Гојковић Наста, 
Гојковић Савета, Гојковић Р. Радосав, Гојковић Г. 
Милица, Гојковић А. Анђелија , Гојковић Милка, 
Гојковић Вукана , Гојковић Ј. Стана, Гојковић М. 
Мара, Гојковић М. Бранко, Гојковић М. Јован, Гој-
ковић М. Миљан, Голубовић Ј. Периша, Губеринић 
М. Драго, Губеринић С. Никола, Губеринић М. Б о -
гић Губеринић Ј. Васо, Губеринић М. Раде, Губе-
ринић М. Вељко, Губеринић Анто. 

Д 
Дабетић М. Михаило, Дабетић Р. Владо, Дави-

довић Р. Коса, Давидовић Р. Петрана, Давидовић 
Р. Бранко, Дамјановић Миља, са Петоро дјеце спа-
љена у кући, Дашић Ј. Бранко, Дашић П. Вуксан, 
Дашић Ј . Здравко, Дашић Милић, Дашић Андро, 
Дашић Ђорђије , Дашић Милић, Дашић Бацо, Да-
шић В. Ж а р к о , Дачић Р. Војин, Дедовић Р. Војин, 
Дедовић Р. Радомир, Дедовић М. Новица, Дедовић 
Мара, Делетић А. Радоња, Делетић И. Станица, Де 
летић А. Сенка, Делетић А. Споменка, Делетић И. 
Дмитар, Делетић И. Лазо, Делетић Ј. Милосава, 
Драгичевић Р. Милош, Драговић С. Радомир, Дра-
говић Р. Коса, Драговић М. Радован, Драговић М. 
Миливоје, Драговић Б. Милош, Драговић Н. Душан. 
Драговић Д. Стојан, Драговић Богдан, Дракуловић 
3. Раде, Дракуловић Г. Стевка, Дракуловић Ђ. Ми-
лован, Дракуловић Д. Васо, Драшковић Јован, Ду-
јовић Р. Милија , Дураковић Е. Садрија . 

Ђ 

Ђекић Д. Јован, Ђ е к и ћ Милутин, Ђерковић 
Станица, Ђерковић Мирко, Ђерковић М. Миладин, 
Ђерковић Р. Миља, Ђерковић Р. Милија , Ђерковић 

Н. Велимир, Ђокић Миладин, Ђоковић М. Божо, 
Ђоковић В. Гавро, Ђоровић И. Лакић, Ђоровић Ј. 
Радош, Ђукановић М. Радосава, Ђ у к и ћ М. Војин, 
Ђукић Г. Владо, Ђ у к и ћ Р. Вуко, Ђ у к и ћ М. Милу-
тин, Ђ у к и ћ Р. Даница, Ђ у к и ћ Р. Коста, Ђ у к и ћ Т. 
Љубица, Ђ у к и ћ Т. Деса, Ђуричанин М. Милијана , 
Ђуричанин М. Милосава, Ђуричанин Р. Јелена, 
Ђуричанин Р. Милева, Ђуричанин Станоје. 

Ж 

Ж и в а љ е в и ћ Зорка, Ж и в а љ е в и ћ Милорад, Ж и -
ваљевић М. Вука јло , Ж и в а љ е в и ћ М. С. Вука јло , 
Ж и в а љ е в и ћ М. Стана, Ж и в а љ е в и ћ Милоје, Ж и в а -
љевић Милица, Ж и в а љ е в и ћ Љубица, Ж и в а љ е в и ћ 
Добрица, Ж и в а љ е в и ћ С. Јела , Ж и в а љ е в и ћ М и х а -
ило, Ж и в а љ е в и ћ Милена, Ж и в а љ е в и ћ Дарка, Ж и -
ваљевић Миросава, Ж и в а љ е в и ћ Р . Магда, Ж и в а -
љевић Марко, Ж и в а љ е в и ћ Десанка, Ж и в а љ е в и ћ 
Душанка , Ж и в а љ е в и ћ Радосав, Ж и в а љ е в и ћ Рада , 
Ж и в а љ е в и ћ Р. Василија , Ж и в а љ е в и ћ М. Пољка, 
Ж и в а љ е в и ћ Мирко, Ж и в а љ е в и ћ Милена, Ж и в а -
љевић Лепосава, Ж и в а љ е в и ћ Славољуб, Ж и в а љ е -
вић Радојка , Ж и в а љ е в и ћ Милица, Ж и в а љ е в и ћ Ж . 
Загорка, Ж и в а љ е в и ћ Персида, Ж и в а љ е в и ћ Пољка, 
Ж и в а љ е в и ћ Даринка, Ж и в а љ е в и ћ Александар. 
Ж и в а љ е в и ћ Видра, Ж и в а љ е в и ћ Милица, Ж и в а -
љевић Зорка, Ж и в а љ е в и ћ Драгица, Ж и в а љ е в и ћ 
Драгољуб, Ж и в а љ е в и ћ Илинка , Ж и в а љ е в и ћ Р . Го-
рица, Ж и в а љ е в и ћ Ј . Лана, Ж и в а љ е в и ћ П. Милева, 
Ж и в а љ е в и ћ Максим, Ж и в а љ е в и ћ Милосава, Ж и -
ваљевић Милева, Ж и в к о в и ћ М. Митар, Ж и в к о в и ћ 
И. Милован, Ж у њ и ћ Милорад. 

3 

Зековић В. Радисав, Зечевић М. Милутин, Зо • 
говић Љубица, Зоговић Магда, Зоговић Б. Милица, 
Зоговић С. Лакић, Зоговић М. Даница, Зоговић М, 
Божана , Зоговић Б. Драгић, Зоговић М. Мија јилс . 

И 

Ивановић Новка, Ивановић Р. Јелена, Ивановић 
Д. Радомир, Ивановић М. Радосава, Ивановић С. 
Радуле, Ивановић М. Стана, Ивановић М. Мило-
рад, Ивановић М. Васо, Ивановић Милија , И в а -
новић Ж. Илија , Ивановић М. Марија , Ивановић 
Раде, Ивановић Р. Душан. 

Ј 

Ј а н к о в и ћ Верица, Ј а н к о в и ћ В. Милосава, Ј а н -
ковић Р. Милета, Ј а н к о в и ћ Мирјана , Ј а н к о в и ћ М. 
Радосава, Ј а н у ш Вукман, Ј а њ е в и ћ Лазо, Ј а ш о в и ћ 
Ксенија , Ј ашовић Микаш, Ј а ш о в и ћ Стамена, Ј а -
шовић В. Стана, Ј е л и ћ Миличко, Ј е л и ћ Ј . Марица, 
Ј елић М. Љубица, Ј е л и ћ М. Јованка , Ј е л и ћ М. 
Олга, Ј е л и ћ М. Слободан, Ј е л и ћ М. Марко, Ј е л и ћ 
Б. Ксенија , Ј е л и ћ М. Воин, Ј е л и ћ С. Милица, Ј е -
лић М. Марко, Ј о к и ћ С. Илија , Ј о к и ћ С. Мило, 
Јокић О. Јован, Ј о к и ћ М. Петар, Ј о к и ћ М. Милош, 
Јокић Ј . Михаило, Ј о к и ћ 3 . Стамат, Ј о к и ћ Н. Ста-
ница, Ј о к и ћ Т. Радован, Јокић 3 . Радосава, Јокић 
Т. Михаило, Ј о к и ћ Станисава, Ј о к и ћ Марија , Ј о -
кић Т. Миладин, Јокић Н. Фема, Ј о к и ћ Г. Полек -
сија, Ј о к и ћ М. Зорка , Ј о к и ћ Н. Вукота, Ј о к и ћ Љ. 
Љубомир, Ј о к и ћ М. Вукота, Ј о к и ћ Владо, Ј о к и ћ М. 
Милија , Ј о к и ћ В. Марица, Ј о к и ћ А. Станисава, 
Јокић М. Вукосава, Ј о к и ћ М. Лака , Ј о к и ћ А. М и -
лосава, Јокић М. Станица, Ј о к и ћ Р. Милета, Јокић 



Ђ. Милоја, Јокић С. Милосава, Јокић С. Милијана, 
Јокић С. Радосава, Јокић Милунка, Јокић В. Воин, 
Јокић М. Јеша, Јокић М. Вука, Јокић Боса, Јокић 
Бојана, Јокић Б. Милунка, Јокић Новица, Јокић 
П. Милован, Јокић В. Душан, Јолић Милева, Јолић 
М. Петар, Јолић М. Милан, Јолић М. Тодорица, 
Јолић Т. Миладин, Јолић Р. Петар, Јолић Радивоје, 
Јочић Р. Ђуро, Јочић Ђ. Зорка, Јочић Р. Мило-
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Љубица, Лекић М. Стојан, Лекић П. Јеремија, Ле-
кић Р. Стефан, Лекић Ј. Воин, Лекић Б. Ђорђије, 
Лекић Н. Видак, Лекић Бјешко, Лепосавић Чедо, 
Лепосавић М. Деса, Лепосавић Р. Љубица, Лепо-
савић М. Јован, Лончаревић Ф. Арсо, Лончаревић 
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Милева, Ћ у л а ф и ћ В. Стоја, Ћ у л а ф и ћ Ј. Дара, Ћ у -
лафић Т. Радосава, Ћ у л а ф и ћ Г. Вукадин, Ћ у л а -
ф и ћ Љ. Марија, Ћ у л а ф и ћ М. Милорад, Ћ у л а ф и ћ 



Н. Анђелија, Ћ у л а ф и ћ С. Иконија, Ћ у л а ф и ћ Н. 
Полексија, Ћ у л а ф и ћ Р. Радивоје, Ћ у л а ф и ћ Ћ. 
Станија, Ћ у л а ф и ћ Н. Велиша, Ћ у л а ф и ћ Ј. Миљан, 
Ћ у л а ф и ћ П. Милета, Ћ у л а ф и ћ Н. Мило. 

Ш 

Шаљић Леко, Шахнановић Ј . Жељко, Шахна-
новић Ј. Идриз, Шошкић Веко, Шошкић В. Мило-
мир, Шошкић Б. Мико, Шошкић Р. Радмила, Шош-
кић В. Милијан, Шошкић В. Ђорђе, Шошкић Р. 
Савета, Шошкић С. Милева, Шошкић Р. Јела, 

ДОКУМЕНХА 
Драги другови, 
Пошто изв јешта ј који сам већ приправио 4 но-

вембра није упућен вама, а пошто овога часа сти-
гоше два курира које смо слали за Плав и са њима 
још два друга муслимана који нам јавише поје-
диности о стању на томе терену који је за нас ин-
тересантан с обзиром на то што наша војска намје-
рава у томе правцу. 

Један од тих другова је члан партије и он саоп-
штава: Муслиманске масе на терену Плава и Гу-
сиња дјелимично су обавијештене да се НО војска 
налази у Андријевици. Неке нарочите промјене у 
вези са тиме нису запажене — мислим да није било 
неких појачаних стража на граници. Код маса се 
осјећа страх од злочина који су почињени прили-
ком овог напада на НО војску, ко ји су искаљени над 
становништвом Васојевића. Масе су иначе на по-
зицијама одбране граница „Велике шћипније". От-
пор ће дати уколико се то не измијени постојањем 
партизанских снага из Ж ћ и п н и ј е за леђима овдаш-
њих маса. Врло велики страх се осјећа од Немаца. 
Вулнетари иде на страже, придолазак са Космета 
и других кра јева до данас није био. 

У вези са писмом генералмајора друга Пека Вр-
ховном Штабу Албаније на овај терен је дошла 
једна половина „Скадарског батаљона" са коман-

Шошкић Н. Љубица, Шошкић Н. Владета, Шош-
кић Н. Витомир, Шошкић Радуле, Шошкић Ми-
лан, Шошкић С. Иконија, Шошкић М. Богдан 
Шошкић М. Станко, Шошкић С. Ранко, Шошкић 
Г. Бранко, Шошкић Љ. Дара, Шошкић М. Станија, 
Шошкић В. Милева, Шошкић М. Марија, Шошкић 
В. Бранко, Шошкић Ј. Дамјан, Шошкић М. Јела, 
Шошкић М. Боса, Шошкић М. Анђелија, Шошкић 
М. Светозар, Шошкић М. Чедо, Шошкић М. Давид 
Шошкић Н. Зорица, Шошкић Торка, Шошкић Си-
мо, Шошкић Рашо, Шошкић Васиљ, Шћекић Са-
во, Шошкић Т. Зорка. 

дантом и политкомом батаљона. Овај дио батаљона 
броји 120 партизана, поред пушака са којима су 
сви наоружани од аутоматског оружја има 5 југо-
словенских и 1 талијански пушкомитраљез, два не 
потпуно исправна митраљеза и један минобацач. 
Другови са Космета којих има око 60 од аутомат-
ског оружја имају 6 пушкомитраљеза и 1 миноба-
цач. Укупан број партизанских снага на терену 
Плава и Гусиња изноеи 200 партизана. 

Ове партизанске снаге се налазе моментално 4 
сата до Плава, али ће се примаћи с обзиром на 
задатке које има да сврши. Народ је одбио да нас 
храни. Реакција углавном држи народ у евојим 
рукама — тако је успјела да око себе окупи народ 
по питању захтјева који је поставила партизанима 
Албаније да напусте терен плава и Гусиња, пла-
шећи народ доласком Немаца. Униформисано шћип-
тарске војске на терену Плава и Гусиња има око 
150 војника, о броју те војске на Чакору немамо 
тачних података. Чести су случајеви дезертерства 
из ове војске жандарма има око 60. 

6/Х1 1943. год. За Срески Комитет КПЈ 
Андријевица Андријевица 

Бећо Башић 
(Бајо) 

18. IX 1943. год. Бр. 2109/Ш 3—5 (43) 
Положај 2.109 

Драги другови, 

Синоћ нам стигоше курири са Плава—Гусињског 
вилаета и донесоше извештај од друга Ба ја , који 
је био прилично оскудан, али и поред свег обави-
јештени смо прилично о ситуацији на том терену. 
Ситуација се овако развијала : На обавештење да 
је Италија капитулирала маса је пошла пут Му-
риње и у великом дијелу га попљачкала тако да 
су партизани узели сандуке муниције и 1 камион 
свега. Ту су одржали неколико политичких говора 
наши другови уз присуство православног народа из 
тог кра ј а где се износио наш став у односу н а . . . и 
на четничку организацију као и питање муслимана. 
Тако, другови су се у приличној мјери снашли и 
одржали неколико говора на зборовима у Плаву и 
Гусињу као и у Великим Брезојевицама. Форми-
рана је одмах партизанска чета од 36 људи. Четници 
другог дана нападају и наши другови сасвим пра-
вилно прихвате борбу показујући се храбрим и 
спремним да гину за слободу народа. Муслимани су 
пристигли и борба се одвијала 2—3 дана и у том 
међувремену пристигла је велика војска разних 
барјактара пљачкаша из Мелесије, спремна да све 

пали и ништи и она је преплавила Плавгусињску 
котлину. Док ови барјаци нијесу стигли наши су 
успјели да заталасају народ Плава и Гусиња да 
формирају на збору Н.О.О. у којем је секретар 
Ајро и маса је одушевљена била партизанима. Но, 
ова Еојска мало је побркала з а . . . рачуне тако је 
омела у пуној мјери да се партизани не ставе као 
руководиоци маса. До сада се пријавило око 70 
омладинаца у партизанску војску, што је доказ да 
се омладина у већини налази на страни НО војске. 
Реакција у Плаву као Шемсо Феровић и други поз-
дрвљају са стиснутом песницом и са „смрт ф а ш и -
зму". Приликом доласка војске из Малесије, оте-
жана је прилично била ситуација, но на интервен-
цију народа Плава и Гусиња ипак наши се крећу 
јавно и раде на организовању војске. Ова војска 
н и ј е . . . понудили мир и барјактари са Шемсом во-
дили су разговоре. Четнички захт јев је био: да нам 
предате наше и да ми против вас нећемо водити 
борбу, што ови никако нијесу пристали, нарочито 
Шемсо, који је стајао на позицији одбране парти-
зана. Ба јо (Бећо Башић) не пише о појединостима 
тих преговора, али други који су дошли отуда ре-
коше то усмено . . . партизана у очима народа му-
слиманског нарочито . . . приликом борбе са четни-
цима, где су се нарочито истакле другарице и по 
први пут је отпочело ковање братства између пра-



вославног живља и муслиманског. Било је у по-
четку прилично неразумевања, али се ситуација 
прилично поправила у томе. Заплијенили су у Пла-
ву, 1 тешки митраљез, а остало маса је узела, оно 
прије биле су курирске приче. Заплијенили су ра-
дио станицу за коју не знамо да ли је исправна. Она 
ће бити брзо пренешена код нас. О томе ћемо вас 
тачно извјестити. 

Кад се узме, све у свему, с поред свега на том 
терену били су сви предуслови за широку мобили-
зацију маса у борби против четника и фашизма. 
Било је пуно несналажења . . . нарочито у погледу 
скривања материјала и осталог, али релативно како 
је било изненада, ипак су прилично успјели и пар -
тија је на том терену уздигла свој утицај и аутори-
тет је њен позитиван. 

Што се тиче ситуације на терену, д а љ е г . . . стање 
међу чтницима је такво да су сви изгледи да ће 
убрзо наступити пуцање по свим шавовима. Јавно 
се критикује четничка власт и организација и то 
како појединци тако и групе. Хоће распуштање ку-
ћама. Незадовољства на власт у Андријевицу итд. 
Све то нам говори да једна чвршћа партија могла би 
убрзо постати руководиоц отпора маса, али наши 
комунисти још немају енергије и куражи да енер-
гичније наступе. 

Што се тиче рада по секторима, нема никаквих 
промјена изузев да су омладински активи на те-
рену Велике и Ржанице одбјегли од нас у почетку, 

јер је било неразумевање и страх. Закључци са 
савјетовања П.К. пренешени су уорганизације, но 
и поред свега тога комунисти и ћелије немају упор-
ности у извршавању својих задатака. Нарочито у 
овој ситуацији осећа се одсуство политичког рада, 
што је велики недостатак. 

Што се тиче техничког материјала којега ви си-
гурно једва очекујете, ја сам нарочито био подвла-
чио другу Бају , али-он пише да за ово вријеме није 
могао да учини, јер је било . . . , али да ће то одмах 
сада да с в р ш и . . . ситуација на Косову и Метохији 
је изванредна, Ђаковица је пала у руке партизана. 
Формиран је Главни штаб за Косово и Метохију и 
делегат тога ш т а б а . . . у Пећ је улазио и разго-
варао са командантом. Около Призрена воде се 
борбе . . . прошао је . . . и то је много допринело код 
маса Плава и Гусиња. 

Усред Плава слуша маса свијета Слободну Ј у -
гославију и Москву и диви се херојској борби наше 
војске. Група Улотска вратила се на терен, али се 
осјећа толико немоћна да изврши задатке. 

За сада оволико, а када добијем од организација 
тачно стање послаћу цијелокупни извештај по свим 
линијама. За ово вријеме обавјештавана је на ври-
јеме цјелокупна организација и давана у п у т с т в а . . . 

С. Комун. Поз. 
за С.К. К П Ј 

Ђедо — (псеудоним за 
Тодора Војводића) 

ИЗВЕШТАЈ О.К. ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 

Подносим вам следећи мјесечни извештај за мје-
сец фебруар. Наша партијска организација на кра ју 
мјесеца има 61 члан партије, тридесет четири (34; 
сељ. три (3) радника и двадесет четири (24) инте-
лектуалца. Од тога 11 жена. У Војно позадинским 
властима седам (7) чланова партије. Три (3) у ко-
манди мјеста и четири у посадној чети. Прираштај 
чланова цартије за мјесец фебруар јесте пет (5). 
Кратка карактеристика организације: Организација 
је у већини састављена од младих кадрова. Поли-
тички неуздигнутих и организационо неоспособље-
них. У ситуацији где треба више политичке довит-
љивости, више организационе вештине, самоиници-
јативе и сналажења са малим изузетком чланови 
партије у овој организацији не могу се снаћ. Ова 
партијска организација има у себи секташких осо-
бина у односу подмлађивања партије. Томе је узрок 
прошлост ове организације. Пример оваквог схва-
тања јесте политика ћелија која је примила послед-
њег члана Љуба Шошкића, илегалца за све врије-
ме 5. маја 1943. и његовог сина Радојицу маја 1941. 
године. За сво вријеме од устанка толико је ћелија 
морала и ако је зато имала услова. Даје са тога 
терена у НО војску 278 (217 добровољаца, 61 моби-
лисан). Ово је без неослобођеног дијела територије; 
имале када се узме у обзир Велика, Мурино и Бре-
зовица у нашој војсци има 328 шиптарије добар 
доказ да је ту имало силног материјала за пар-
тију. У овој ћелији нарочито неразумијевања пока-
"УЈе друг Васо Ћулафић . И ако је у партији већ 
осам година, одан, храбар, али тешко превазилази 
ове грешке. 

Ћелија у Краљевској општини је састављена од 
младих и доста неискусних чланова партије, која 
сем једним дијелом на омладину, не може имати 

утицаја на масе, чланови партије не посједују знања 
и продорности. 

У Андријевачкој ћелији рад сада иде боље, тако 
је секретар ћелије члан пленума СК друг Божо 
Војводић. У раду још увијек немамо ћелију од 
другова из града, него је крпимо са странцима који 
се мало задржава ју . Ћели ја при команди мјеста је 
добро радила за сво вријеме. Сада је друг Радован 
(командант веома болестан. 

Политички сектор 

Послије акција 26, 27 и 28 јануара и парола чет-
ничких и муслиманских банди ситуација се у велико 
поправила. Захваљујући томе да је обавештајна 
служба доста слаба, да у послиједње вријеме није 
ни једна група четника ухваћена, да оперативни 
батаљони више логорују него патролирају, да чет-
ници не сметано раде и роваре, четници су ство-
рили своју политичку позадину организацију. Дје -
латност рада њихове организације види се у велико. 
Нових бјегунаца нема више од 50. Читаву њихову 
ствар воде интелектуалци. Веома вјешто и брзо се 
сналазе да одмах искористе сваку нашу грешку, 
своје неуспјехе вјешто смањују пред масама, и 
сваку нашу замишљену акцију попраћу са оптица-
јем која сије панику. Народни збор у Беранима када 
се оснивала VIII бригада говорили су сељацима: „са 
тога ће се збора све мобилисати". Ситуација у Ли-
јевој ријеци с обзиром да са тога терена има у шуми 
273 лица, није тако рђава за мјесец фебруар, има 
16 ново одбјеглих. На остало становништво ћелија 
нема утицај. Од доласка наше војске мање је по-
бјегло неко у многим општинама. Краљевска оп-
штина има у току фебруара новоодбјеглих 42. Овдје 
у овој општини четничка организација има још уви-
јек велики утицај. Та ј утицај се нарочито осјећа у 
селима Чука — одакле је Марко Миловић, Обло 



Брдо — одакле је Милован Лабовић, Гњили-поток 
— одакле је Душан Арсовић, Забрђе — одакле је 
Вуксан Бакић четници немају утицај одласком исти 
је случај са Слатином. Трепча има већи број бјегу-
наца 38 само из села Трепче. Слаба ћелија, те према 
томе ситуација се слабо поправља. У Шекуларској 
општини ситуација је повољна, бјекства нема, ку -
рири четнички не долазе бар тако осјетно као по 
другим општинама. Постоје патроле редовно, стра-
же. Тамо ћелија је правилно развила посао. У 
Андријевачкој и Полимској општини појачана чет-
ничка организација, због блискости терена са 
Границом и Врмошом. Пред партијску организацију 
се поставља као врло в а ж а н задатак проналажење 
та јни четничких функционера и организатора. Но, 
и поред оваквог стања може се ипак нагласити да 
је у НОБ приличан број: да се наш утицај пове-
ћава, да су зборови и конференције добро посјећени 
то се види масовна посјета у Беране. Кроз сеоске 
конференције којих је било 98 прошло је 4446 особа, 
кроз општинске конференције је прошло 1758. Ово 
су конференције са старијим особама. Омладинских 
конференција сеоских је било 61 кроз које је про-
шло 1094 омладинаца. Кроз сеоске конференције је 
прошло 940 жена. Кроз све ове конференције је би-
ло 8232 особе. 

Народна власт 

Због прилично великог посла и због недостатка 
да тамо немамо доброг партијског руководиоца. По-
сао у велико рама. Нередовно снабдијевање храном, 
нередовно снабдијевање са дрвима, Одбори се не 
осјећају као власт, исте их народ тако гледа. Једино 
се признаје војска, недостаје .систематски политички 
рад са одборима. Бољи одборници се не подижу, 
слабији одборници и елементи који роваре у од-
борима се касно проналазе. Одбори су неко зашти-
тно тијело од комшија од реквизиције. Има одбора 
који за сво вријеме нијесу до сада изашли ни са чим 
НО власт већ доношење реквизиције, хоћу да к а -
жемо то, да за сво вријеме б јежања појединаца, 
четничких агитација и слично стално су прилив од 
Народне власти. Одржано је петнајест састанака 
сеоских НО Одбора. Састанака општинских пленума 
било је три (3). Здравствени отсјеци који само фор-
мално постоје у свим општинама нијесу у пракси 
ништа до сада урадили Отворене школе којих је 
отворено за овај мјесец 11 не контролишу се, много 
не раде. Из Среског Одбора пође директива учи-
тељу, отвори школу, упишу дјецу, „чекај идуће на-
ређење где ћеш добити упутства за рад". Учитељ 
је чекао 15 дана упуства и није их добио. Среска 
амбуланта ради добро. Одржано је два курса. Први 
курс одржан у јануару, други у фебруару, трајао 
је 17 Дана било је присутних тридесетак дјевојака. 
У свакој општини има општински одбор. Број оп-
штинских одборника 61. 

Реквирирана храна износи 36.300 кгр. жита, 
кромпира 33.200 кгр. 2.150 оваца, 20 комада говеди, 
60 кгр. ка јмака, 60.000 кгр. сијена и 60.000 лира. 

Социјални одсјек 
Погинуло је 389 породица са 1804 члана. Издато 

је до сада 3.624 кгр. жита 1.307 кгр. кромпира, 217 
кгр. меса, 21.000 лира. 

Ској није узданица партије. Скојевци у највећим 
дијелом нијесу дорасли за Народноослободилачку 
борбу а камоли за програм СКОЈ-а за социјализам, 

(ми се на њихову спремност и пожртвованост у 
борби) СКС који броји четири члана је млад, руко-
водилац је друг који је непознат омладини, мада 
има довољно организационих способности. К а р а к -
теристика је код скојевског рада што се више за-
довољавају бројкама и набрајањима него осталим. 
На мали и то веома мали број скојеваца партија 
може рачунати да се подмлади. Код УСАОЈ-а је 
исти случај, не постоји једног систематскијег рада 
и према томе не постоји код другова изучавање људи 
а према томе непознавање. Дешава се да омладинци 
из УСАО јављају се као добровољци и то у већини, 
док са друге стране скојевци, секретар Општинског 
комитета није се одазвао мобилизацији. Рад са пио-
нирима је успјешнији. 

В о ј с к а 

797 одбјеглих четника. У.Н.О. војсци 1211 без Ве-
личке општине. Са тог терена рачуна се да има око 
50. Ком. мјеста у Андријевици има пропуст та ј што 
није оперативне батаљоне који су боравили на те-
рену, више војнички користила. Иначе рад иде до-
бро чак многи послови у току фебруара свршавани 
ван њиховог делокруга рада (вођење кандидата, 
многе послове Ср. народног одбора и слично). Сада 
је команда употпуњена по пословном особљу, само 
није парт. јединица јер је друг Драговић, пошао за 
Лијеву Ријеку. Посадна чета друг руководилац у 
посадној чети ухваћен је у патроли код Гусиња. 
Тамо рад није довољно развијен. Политички коме-
сар је млади члан партије по својим способностима 
превазилази ћелију. Наша организација је потпуно 
здрава и полетна. Та здравост, дисциплина и по-
летност се виђа по напретку саме организације и 
ако то напредовање није толико колико би требало 
да буде. На кра ју мјесеца фебруара има 30 канди-
дата. Чланарина иако је мала предато је органи-
зацији у фебруару 742 лира, мјесто 190 у прошлом 
мјесецу. Организација је прикупила добровољних 
прилога за партију, 7.086 лира мјесто 1.130 лира ко-
лико је било прошлог мјесеца. 

Срески комитет да би ликвидирао недостатке 
направио је у току фебруара и првих неколико 
дана марта партијско саветовање. Ћелије у К р а -
љевској општини послата је помоћ, друг Божо Вој-
водић на терену Полимске општине се највишим 
дијелом налази СК друг Милован Ћулафић . У 
Љеворечкој општини има двије ћелије. У Лијевој 
Ријеци пет чланова у Матошеву три. Код ових се 
иојавило несавесно руковођење са имовином (ко-
мада мјеста) друг Јагош Шћекић, друго сукоб са 
командантом мјеста Душаном Томовићем. Иако је 
овај друг Томовић амбициозан, нетрпељивост, и хоће 
да прејаше организацију за све то што се десило 
тамо велики дио гријеха на себи носи читава ће-
лија. Водила је парницу, имала је задатак „пре-
мјестит Томовића иако је он радио читави посао 
у Команди мјеста и добар дио посла у Среском .— 
општинском НО одбору. СК је послао тамо Вука 
Драговића, за политичког делегата, за команданта 
Милоша Марсенића. Читава ранија команда мјеста 
је премјештена. Иначе ова ћелија има полетних и 
способних чланова партије. Правилно се развија. 
Шекуларска се ћелија правилно развија. У Треба-
чку ћелију смо послали као помоћ друга Бранка 
Ж и в а љ а и он као помоћ није довољан и два остала 
друга. Теренски — партизански батаљони се још 
не осјећају као војничке јединице, и ако рад није 
међу њима слаб. Одржава ју се четни састанци. 



А Ф Ж 

Пошто је секретар ћелије пријатељ А Ф Ж читави 
мјесец болестан то је трпио посао прилично. Рад се 
састојао у кратким обиласцима појединачним оп-
штинама а мање дужа помоћ појединим одборима 
и бољим елементима у одборима. Ипак се осјећз 

7. увеће, 14. X 1943. г. 

да другарице имају ту и тамо успјеха. У Љевореч-
кој општини су покупиле 4.700 лира прилога за 
А Ф Ж . Саплеле су око 800 пари чарапа до сада. 
Тка ју 70 м. сукна, плету шалове, рукавице, праве 
опанке, перу веш и остале потребе за војску. Но, 
поред свега рад је недовољан. 

За С.К. 
Бецић (псеудоним Спаооја Тзаковића) 

Драги другови, 
Обавијештени су о нападу четника на Мурино 

и борбама са муслиманима. Борба се у току два 
дана водила око Мурина и Пепића, а утоку данаш-
њег дана није се чуло уопште. Примијетила се вој -
ска и народ који је ишао из Полимља ка Мурини 
у камионима и чула се пјесма. Сви су изгледи да 
су их потисли пут Плава. Нијесмо могли ухватити 
никакву везу са друговима тамо до сада. Ја сам 
ишо али никакву везу нијесам могао добити. Онда 
је Војо покушо преко Зелетина да им се јави као 
партизан, али и то није успјело јер су пуцали на 
њега. Последње што смо учинили послали смо па-
тролу од познаваоца терена да се пробије до Бре-
зојевића. Тамо се налази Улотска ћелија као и сви 
другови који су са терена Шекулар — Машница. 
Тако да је овај терен остао празан. Очекивали смо 
од њих слање патроле ради везе али од њих до-
сада ништа нема. Мобилисали су четници Андрије-

вачки батаљон који је послао на положај више 
Кути на Липовици. Сва сумљива лица хапсе и ор-
ганизовали су затворе. Четници у извесним ме-
стима издају наређење патролама да не смију пу-
цати на патроле партизана. Ж е л е ћ и да са тиме из-
врше успјешно задатак у Плаву и тако мобилисану 
масу да употријебе у борби против партизана на 
овом терену. У борби употребљавају италијане. Само 
живе акције у позадини које треба да води партија 
и батаљон могли би допринијети њиховом брзом 
поразу, иначе маса по питању борбе против мусли-
мана сва је на ногама и то је непријатељ искори-
стио у заједници са фашистичким окупатором који 
мисле да продуже борбу за фашизам на овом те-
рену. Написали смо друговима опширно писмо о 
ситуацији овамо и шта треба да учине у погледу 
организације посла. 

С ком. поздравом 
Ђедо (псеудоним Тодар Војводић) 

ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ К П Ј 
Б Е Р А Н Е 

Драги другови, 
Последњи извештај вам је послат 29. децембра 

1943. године. Наредни требало је да буде 8. јануара 
а данас кад овај шаљем слиједио је такође редовни 
извештај . То није учињено. Писмо које је писао 
друг Павка 10. I 1944. год. ја сам добио 15. јер сам 
био на терен, а данас је 17. I у 9 часова прије подне 
идем за Лијеву Ријеку. Тако и овај извештај биће 
непотпун. Другови ће за два дана написати пуни 
извештај а ја ћу мјесечии. У мојем извештају задр-
жаћу се на карактеристичне особине организације 
и политичког рада у масама. 

На курсу при ОК има сада 7 чланова партије, 
(пет) сељака и (два) средњошколца. На курсу при 
Покрајинском комитету има три члана партије и 
један сељак, један интелектуалац и један средњо-
школац, Божидар . . . Два прва ви сте одредили. 

На терену: 
1) Лијева Ријека има 4 члана партије — сељаци. 
2) Краље — Трепча, има 3 члана, четврти боле-

стан од тифуса, једна средњошколка, остало 
сељаци. 

3) Шекулар, има три члана партије два интелек-
туалца, један сељак. 

4) Андријевица — Општина, Два члана партије 
— сељаци. 

5) Полимље, Три члана партије — сељаци. 
7) Н.О. Одбор, Пет чланова партије, четири ин-

телектуалца и један радник. 
8) О.К СКОЈ-а — руководство три 
9) С.К. партије, Поред секрет. СКОЈ-а још два 

руководиоца 
10) Команда мјеста, Четири члана партије, 
11) Посадна чета, Четири члана партије. 

Свега 48 чланова партије. На курсу десет војно 
позадинских организација, осам, на терену, 30. Со-
цијални саетав радника 2, сељака 27, интелектуалца 
9, средњошколаца 9. 

На терену данас имамо 7 интелектуалаца,, 3 сред-
њошколца, без војно-позадинских јединица. И поред 
оданости чланова партије велики дио је неиздигнут 
толико да не може одржати конференцију села. Као 
нужно се намеће да сваком састанку у свим ће-
лијама буде присутан по један руководилац. У ће-
лији Шекуларској Вукаило умије да организује по-
сао, али има опортунистички став („Незгодно је да 
ја одржавам састанке са одборима А Ф Ж или конфе-
ренције са женама") друг који ради по омладин-
ском треба да води омладину — то је директива. 
Овако је приликом мог обиласка изјавио друг Ву-
кајло. Једна од на јвећих грешака у организацији 
јесте секташтво, ово је карактеристика која обу-
хвата читаву организацију од руководства до ћелије. 
Ко ради са ким друг нема омладински сектор, не 
указу је никакву помоћ омладини. Ко ји другови 
раде по омладинском сектору они испред себе виде 
Срески комитет омладине. Тако је чест случај да 
омладина организована у СКОЈ или Уједињеном 
савезу не само да помаже НО одбор као једину 
власт него се против њих бори. Од сада ће на са-
станцима СК СКОЈ-а бити присутан по један члан 
партијског руководства. То је директива дошла од 
друга из ПК СОЈ-а. 

Политички сектор 
Конференције су честе. Последњих дана одржане 

су у свим општинама и Срески збор. Среске кон-
ференције се карактеришу следећим чињеницама: 
постоје излагања о политичкој ситуацији вањској 
у Југославији и Срезу, наступа дискусија од слу-



шаоца по свим питањима. Конферепције по селима 
често почињу са постављањем питања и одговорима 
на њих. Ту покушава пета колона да ровари на при-
мер: „можели да се крсти дијете прије него што се 
роди", сељаци „када тражимо Истру и Горицу и 
друго зашто не тражимо Скадар" и сл. питања. Ина-
че се постављају сва питања локалне и вањске 
природе. 

Војнички сектор 

Слаба мобилизација на добровољној бази и осе-
тни прилив за четничку организацију 17 четника 
(међу њима и женских) побјегло је из Краљске оп-
штине село Обло Брдо 14. јануара. Поред недо-
вољног сталног политичког рада и привржености у 
већој мјери доброг дијела за четничку организа-
цију. Постоји несметана веза између четника у 
шуми са селом. Још увијек велике грешке прави 
војска. Никола Живковић командант четвртог ба-
таљона шесте ударне бригаде дошао је у селу Вра-
њашница и за вријеме приредбе насилно моби-
л и с а о . . . 

А Ф Ж 

Конференције су бројне али једноставне и не-
плодне, често на тим конференцијама иступају жене 

и дјевојке из Среског одбора А Ф Ж са потпуно по-
грешним ставом. 

Н.О. одбори 
Брига о војсци није недовољна. Ангажовало се 

кроз одборе до сада 70 интелектуалаца и интелек-
туалки у раду. Од зидних новина до конференција. 
Слаба страна одбора што још нијесу очишћени са 
ЈБеворечком општином никакве везе, и слаба соци-
јална заштита становништва. 

У Андријевачку ћелију до доласка другова биће 
друг Милован Ћулафић . Све ће ћелије почети на 
првом састанку са проучавањем „Пролазе године" 
и рефератом друга Тита на Другом Конгресу. Пуна 
помоћ СКОЈ-у и правилнији однос према партиј -
ским организацијама. 

Помоћ организације А Ф Ж . 
21. јануара биће организован помен другу Ле-

њину за Андријевачки срез, за Љеворечку општину 
понаособ. Расписали смо организацији да прикупи 
податке које сте тражили. 

Смрт фашизму — Слобода народу! 
Андријевица 
17. 1-1944. год. 

За СК К П Ј 
Бецић (псеудсиним Спаооја Ђаковића) 

И З В Е Ш Т А Ј 

О раду од 13 до 20 октобра. 

СРЕСКОМ КОМИТЕТУ К П К — АНДРИЈЕВИЦА 

За ову недељу од 13. до 20. октобра урађено је 
следеће: 

1. Политички сектор 
Конференција је била на три одређена мјеста. 

Посјетилаца било око 1500 особа изнешена је поли-
тичка ситуација, као и читане вијести, на овим кон-
ференцијама је извршена реорганизација одбора у 
присутву Среског делегата. Успјех је био одличан. 
Било је сеоских скупова на парастосе што у 3 села 
и појединачно одржани разговори као и читање ви-
јести на свим скуповима. Било присутних око 90 
особа. 

2. Организациони сектор 
Наша партијска ћелија броји 3 члана, 2 сељака 

и 1 радник. Чланарина је уплаћена а дуг који је 
остао упућује се 100 лира. Добровољних прилога 
било је 50 лира. Одржана 2 теоретска и 1 радни 
састанак, на први састанак прорађивана је борба про-
тив окупатора, први и н а ј в а ж н и ј и задатак. На дру-
гом састанку прорађено је све странице аграрно 
питање. Дисциплина је прилична. Конспирација је 
на висини. Кандидата имамо три, сељаци. Ђорђије 
ради врло добро и заслужује да се проведе у пар-
тију. Вешо се поправио доста прилично. Драгољуб 
је сада изабран за одборника и извршава задатке. 

3. Народна власт 
Сви одборници у свим селима су реорганизовани 

тако и састављају 9 села — одбора. А сада три од-

бора по три села састављени. Дати су им задаци 
и распоред. Реорганизација је пзвршена 19 Општин-
ски одбори уколико познају имају вољу за рад по 
управној парници било је 2, једна ријешена а једна 
неријешена. По вјерском није урађено ништа. По 
социјалном заразних болести нема. 

Омладина СКОЈ 
Општински комитет броји 4 члана, 3 мушкарца 

и 1 жена, 3 сељака и 1 ђак. Има 2 актива — први 
актив 3 члана, један мушкарац и 2 жене. Други 
актив има 4 члана, 3 мушкарца и 1 жену. 1 сељак 
и 3 ђака. Састанак Општинског комитета УСАОЈ-а 
извршени су избори у 7 села. 

Војнички сектор 
На нашем терену налази се једна посадна чета 

која је састављена од наших сељака. Они одржавају 
патроле и страже, да ју водиче при пролазу наших 
јединица. Ова чета није дисциплинована, и није ни 
послушна као и мало повјерљива. По свим селима 
налзи се по нешто оружја ради сеоских стража. По 
обавештењу служби ових села налазе се мање гру-
пице четника тако од прилике 25 до 30 уколико се 
то може повјеровати. 

А Ф Ж 

По овом сектору није ништа урађено. 
20. Х-1944. г. 
Шекулар 

Комунистички поздрав Иван 
(Иван Васовић) 

Ја чланарину нијесам наплатио јер немамо ова-
мо одакле. 

Иван 



ДРАГИ ДРУГОВИ! 

Шаљем ви извештај са територије општине ЈБе-
ворешке од прошлога саветовања до 8. 11. 1944. го-
дине. Полгитичко стање на терену ове општине је 
следеће: 

Политичко стање на терену није задовољавајуће 
из разлога што је непријатељ оставио слабе трагове 
и њихова пропаганда још утиче, особито њихове 
породице, тако да мисле сваког дана да ће четници 
на овој територији стићи. Већи дио народа убијеђен 
је у нашој побједи, тако да народ прихвата наша 
наређења доста се прилично одазивају позивима. 
На нашем терену има неприј атељских група које 
се крију у мишјој рупи, јер смо успјели да рас-
кринкамо њихову везу са Врмошом, тако да смо у 
саставу II батаљона ОЗН-е убили пет четника 6 
ранили а 4 су још при другој команди подручја. Са 
овом акцијом јако смо их заплашили и да се нигде 
не појављују, а после тога имали смо пријављених 
четника 10. Све је ово условило да иза партиског 
саветовања политичко стање се прилично попра-
вило. 

Организационо питање партије: 
На територији ове ошптине постоји Општински 

комитет партије од три члана, два сељака и један 
радник, 1 жена и 2 мушкарца. Где су другови из 
Општинског комитета везани за партијске ћелије 
на територији постоје 3 партијске ћелије. Прва и 
друга теренска ћелија команда мјеста укупни број 
партијаца је 13. Социјални састав је 2 интелекту-
алца, 2 радника, 9 сељака, жена 5 и мушкараца 8. 
Кандидат Јеврем Милошевић примљен је у партију. 
Сматрамо да ће се рад побољшати. Рад другова ко-
муниста од српског партијског саветовања се по-
бољшао. Другови радо уче, али тешко овлађава-
ју јер је и теоретска уздигнутост врло слаба. Дис-
циплина партије прилично се поправила тако да су 
се постављени задаци прилично извршавали. К о н ф е -
ренција партијске јединице на овом терену је баш 
добра. Продорност у раду и међу масама комуниста 
се стварно уочавају по свом раду да руководе чи-
тавим радом и народ радо прихвата оно што му се 
поставља. Кандидата има 3. Рад са њима није н а ј -
бољи и код њих има доста комунистичкога. Задаци 
који се пред њима постављају прилично изврша-
вају. Чланарина је плаћена за месец новембар тј . 
ћелија из Матешева није ни уплатила чланарину јер 
друг Мишо Милошевић је пошао на нову дужност, 
ми смо мислили да је он платио чланарину за ову 
ћелију. Добровољних прилога није било јер су се 
другови обраћали, али наши пријатељи у новцу 
стварно немају а у осталом у осталим артиклима 
радо би дали. Недостаци код партијских јединица је 
недостатак што у другој партијској ћелији немамо 
тако доброг руководиоца ћелије, јер другу Миша је 
пошао, а сад дужност врши друг Прелевић. Ћели ја 
команде мјеста има недостатака у томе што друг Ри-
сто Милошевић је болестан, него и прилично зане-
марује посао који се пред њим поставља. Шаљем 
ви 450 лира, без ћелије из Матешева чланарина је 
смањена јер другови немају више, а у колико бу-
демо имали повећаћемо ју. 

Народна власт: 

Извршни општински одбор сачињавају 7 чланова, 
сада су 2 осутна Мишо Милошевић и Васо Тома-
шевић. Рад другова у извршном одбору није добар 

из разлога што су били скоро сви одсутни. Извршена 
је реорганизација одбора у свим селима. Укупан 
број одборника је 36. Рад одбора још није добар. 
Кад би се са њима стално радило али сада се ствар-
но осјећају много одговорније него раније јер у 
ствари се грабе ко ће да буде предсједник народне 
власти. Са некима је врло тешко јер жито не мо-
жемо уогапте искористити јер је влажно, тако да је 
и ту рад отежан. По одборима народног фронта ни-
јесмо још ништа урадили, сад ћемо поставити оп-
штински одбор народног фронта. Милиције код 
одбора немама ни људство које би одговарало тим 
условима. Зато би било потребно да неко дође по 
том питању. Болесних на овом терену имамо од 
тифуса већи број где је са тим породицама забра-
њен сваки додир. Број болесних је било око 15 
чланова. Мртвих није било. 
I • 

Војска 
На терену ове општине постоји команда мјеста 

са две парт. страже у Лијевој Ријеци и Матешеву. 
Укупан број бораца 36. Рад команда мјеста и парти-
занских стражи доста је отежан с обзиром што је 
терен доста велики. Пријављених четника има 27. 
Мобилисаних у војсци има око 140 са овог терена. 
Рад са овим стражама је прилично заступљен. На 
терену ове општине налази се болница V Проле-
терске бригаде и пратећа чета болнице укупан број 
140 . . . Четника по шуми се налази већи број али 
обавештајна служба ниј е баш добра и тако немамо 
исцрпне податке. 

Омладина СКОЈ 

На терену ове општине има Општински комитет 
СКОЈ-а од 3 члана. Рад овог општинског комитета 
није баш добар. Скојевских актива има 6, два у 
посадним четама, а четири на терену са два пове-
реништа од укупног броја скојеваца, 16 мушкараца 
и 14 жена. Састанци се одржава ју редовно. Теорет-
ска уздигнутост сасвим на ниском степену. Матери-
јала за прораду слабо читају. 

А Ф Ж 

По овом сектору рад је доста слаб. Ми смо извр-
шили реорганизацију по селима, и поставили сео-
ске секретаријате. Постоји и општински секрета-
ријат А Ф Ж . Другарица која сада ради у одбору 
одговара по овом сектору. Дато јој је у задатак да 
обиђе сеоске секретаријате и постави пред њима 
рад за војску, добровољне прилоге и посете болници 
Пете бригаде. Надамо се да ћемо и по овом сектору 
рада одговорити. 

9. 1Х-1944. год. 
Л. Ријека 

Ском. поз. Љубо Боричић 

Напомена: У свим селима одржане су конфе-
ренције које су биле врло добро посјећене. Одржан 
је и Општински збор у Лијевој Ријеци поводом про-
славе Октобарске револуције. Ова прослава је била 
добро посјећена. 



СРЕСКИ КОМИТЕТ К П Ј 
Андријевица 

Петнајестодневни партиски извештај Гусињске 
ћелије. 

Ова ћелија је формирана 16. Х1-1944. године. З .е-
лија је састављена од 4 члана. До 22. Х1-1944. год. 
бројала је три члана а од поменутог датума про-
ширена је са још једним чланом. 

Социјални састав је следећи: три мушкарца и 
једна другарица, два сељака, један радник и један 
ђак. 

Ћ е л и ј а је одржала у овом времену 3 састанка и 
то сви три практична. Теоретских састанака није 
било. Партијски састанци нису били редовни услед 
претрпаности рада те тако није одржан ниједан 
теоретски састанак. 

Чланови су прилично одани, дисциплина је до-
бра, теоретска уздигнутост не стоји баш најбоље, 
има доста недостатака услед тога што чланова има 
младих и до сада нијесу посветили пуно п а ж њ е 
свом личном уздизању. Чланови су у раду упорни 
и марљиво свршавају своје дужности, будно пазе на 
постављене задатке, али политички и теоретски 
развој де врло слаб, односно никакав. 

Конспирација није тако добра, било је грешака 
али оне нису биле намерне него из незнања, такве 
грешке су ипак доста штетне за сам рад. 

Чланарина ниј е на време плаћана, односно са 
великим закашњењем, на првом састанку није ни 
било ријешено колико ће чија чланарина бити. Уку-
пна чланарина је 100 лека плаћена за први мјесец 
и за овај унапријед по 50 лека мјесечно. 

Теоретских састанака није било нису редовни, 
само изградња је врло слаба. 

Команда има секретара који је био дуже вре-
мена у служби за вријеме фашизма. Интелектуа-
лац, кукавица, бивши кандидат партије, свестан 
својих грешака, дезертерства и искључивања из 
кандидатуре партије најпокорније извршава д у ж -
ности. Углед команде код народа прилично је до-
бар. Наређење команде свршава народ и одазива 
се. Тешко се одазива мобилизацији али су тачно 
убијеђени да уколико се спроводи нема разлике и 
класирања и разлик^ ју власг од прошле. Политички 
рад чланства је врло слаб, чланови команде нису 
у токи ових 15 дана присуствовали сеоским конфе-
ренцијама сем зборова који су одржани у граду. До 
прије неки дан мобилизација није била спроведена. 
Добровољци су се сасвим слабо јављали. Мобили-
зација је спроведена и у првом моменту мобилисано 
је око 170 људи. Пошто одмах није спроведена то-
тална мобилизација то ће у току неколико дана 
бити мобилисано остало. Народ се нерадо одазива 
мобилизацији плашећи се да у овим последњим мо-
ментима не изгину када је слобода на прагу. Орга-
низована је стража команде мјеста која броји 22 
војника. И Општински одбор има своју стражу, 
која броји мало љуство. Организованих сеоских стра-
жа има. Оне броје по 11 људи. Људство је прилич-
но наоружано. Љуство је оно које није способно 
за оперативне јединице а може послужити у селу 
као стража. Са подручја ове команде има 64 одбје-
гла. Команди се пријавило свега 14 четника. И људи 
који су били одбјегли од наше војске из Гусиња. 
Петорица су се пријавили од оних који су сада из-
б ј е г л и . . . 

Команда је прихрањивала оперативне јединице 
и кухиње партизанских стража и осталих раднич-
ких одбора и команде мјеста. 

Прихода је било следећих исто тако и расхода: 

Приходи 
меса 
жита 
кромпир 
пасуља 

4588 кгр. 
3633 кгр. 
2371 кгр. 
472 кгр. 

Расходи 
4420 кгр. 
4204 кгр. 
1966 кгр. 
275,V* кгр. 

Залихе у магацину: 
меса 296 кгр, жита 193 кгр, кромпира 398 кгр. и 

пасуља 187 кгр. 
Наведени приходи и расходи воде се по потвр-

дама команде од почетка оснивања команде мје-
ста тј . од 31. 7. 1944. год. до 3. 12. 44. год. закључно. 

Људство мобилисано за радионице прилично је 
послато у војску те број људства изгледао би у ра-
дионицама овако: кројачка радионица има 2 мај-
стора, једног радника и једног помагача шегрта. 
Тројица мобилисаних, а четврти добровољац дечко 
— пионир, радионица је исто мобилисана. Радио-
ница располаже са 3 машине, 2 својина мајстора и 
1 команде. Радионица има свог ш е ф а и постоји ред 
у радњу. Обућарска радионица има само 1 радника, 
било их је 4, тројица су у војсци. Механичарска 
радионица броји 2 мајстора који свакодневно прав-
ља ју војсци оружје. Бријачких радника има 4, оне 
дежура ју и раде за војску по 7 дана за војску. Пот-
ковачка радионица за војску има једног радника. 
Команда има једну мобилисану пекару која ради 
само за војску. Броји 2 мајстора и 2 помагача. До 
сада је радила 1 мобилисана воденица а сада су 
конфисковане 2 од народних непридатеља а које 
ће радити за потребе војске и за народ и њихов 
приход ће ићи у приход команде. 

Рад са омладином прилично се добро заталасо 
и омладина са пуно воље и задовољства одазива се 
и скупља у редове партизанских чета. Скојеваца 
на овом терену ове команде има 15. 6, женских и 
9 мушкараца, од којих су две другарице под фе -
реџом. Православних има једна другарица и један 
друг остало су муслимани. Од овога броја сачињена 
су два актива један броји 9 а други 6. Скојевци су 
прилично активни, дисциплиновани вољни за рад, 
али слабо политички уздигнути. У току овог места 
прираст скојеваца било је 5. Састанак са активима 
било је 3 и то сва три радна. На састанцима се све 
постављене . . . 

Конференција омладинских одржани су 7. На 
конференцијама су обично одржавани одбори. Од 
бора је свега 3. један у граду а два на селу. Рад-
них чета нема, пионирских чета има 2 које броје 
60 и то у граду. У селу Дољи има један фонд од 
15 војника, имају и своје наоружање. Са пионирима 
се одржавају васпитни часови и вјежбе. 

Омладина је прикупила добровољне прилоге у 
такмичењу за II Конгрес. Од прилога је било сле-
деће: 2000 лека, 100 кгр. кромпира 30 кгр. пасуља, 
30 кгр. жита, 2 кгр сира и Ј/г соли. Два пута је 
омладина посетила војску и пола овога новца је 
потрошила. Општински одбор броји 7 чланова из-
вршни, а пленум 12. Сви одборници су пријатељи 
борбе. Недисциплиновано неуредни, не схватајући 
своје дужности не да ју се на посо те тако се и сви 
послови тешко на вријеме свршавају. Тако да је 
неопходно у најскорије вријеме извршити реорга-
низацију општинског одбора. Чланови Пленума на-
рочито са села и поред редовних састанака ванредно 
нас траже. Са Извршним одбором одржани су 2 
састанка и то практични, тј . теоретском уздизању 



није се посветило пажње. Сеоских одбора има 7 и 
један варошки. Сеоски одбор броји по 5, а варошки 
6 свега 41 одборник. Рад сеоских одбора и ако се 
са њима није одржавао састанак и конференција 

ипак је бољи од варошког. Недостатака има доста, 
зато што одбори не зна ју правилно своје дужности 
зато што се са њима сасвим мало ради иначе ода-
зивају се позивима. 

СРЕСКОМ КОМИТЕТУ К П Ј 
АНДРИЈЕВИЦА 

Достављам Вам извештај о раду наше парти-
ске јединице, на територији општине Плава, у току 
мјесеца новембра, која је уствари почела рад, од-
носно формирана тек око 8 новембра. 

Политичка ситуација на терену ове јединице је 
у сталном поправљању. Иако из ове општине има 
преко 200 избеглих од којих преко 100 злочинаца, 
непријатеља наше борбе, ипак њихов утицај на 
масе је никакав, тим прије што се они уопште не 
налазе на овом терену. Послије неколико одржаних 
зборова и конференција, наш став и наша борба 
постали су јасни читавом народу, те се тако у току 
овог мјесеца пријавило око 140 људи избјеглих од 
наше војске. Показало се последњих приредби и 
конференција, да је интересовање народа се буди и 
да има могућности за политички рад. У току овог 
мјесеца одржана су 3 општинска збора и то: пово-
дом оснивања Плавског батаљона, поводом осни-
вања народног Фронта и поводом избора Општин-
ског НО одбора. На овим је зборовима учествовало 
просјечно по 300 и више особа гдје је детаљно го-
ворено о ситуацији и нашој борби. Такође је одр-
ж а н а прослава Барјама, где је присуствовало мало 
народа око 100 особа из Плава и Плавски батаљон. 
Такође су дате три приредбе које је одржала кул-
турна екипа среза а на којима је учествовало 
у в и ј е к . . . 

Такође је у току последње недеље дана окуп-
љено нешто добровољних прилога за К П Ј и то од 
свега 9 лица, покупљено је 155 лека и 1350 лира. 
Неких организационих грешака у раду наше једи-
нице није запажено. Имамо свега 6 кандидата, од 
којих 1 муслиман — албанац, а 5 православних и 
то све сељаци по занимању. Са њима се одржавају 
редовни радни и политички састанци. Њихова име-
на и податке послаћу у посебном извештају. 

Народна влас: Постоји општински НО одбор, као 
и седам-осам сеоских одбора, укључујући ту и ва-
рошки НО Одбор. Ауторитет народне власти већ се 
осјећа прилично, али ту нарочито има да ради суд-
ски отсјек, јер постоји многих дугова, пљачке, па 
кућа запоседнутих и земља, тако да одбори имају 
више посла на овом терену, него иначе. Са реквизи-
цијом такође није ишло добро, нарочито првих да-
на, али се ипак није било без хране; то данас иде 
мало редовније, али ми је економско стање мага-
цина непознато. Недостатак је у одбору немање 
искуства у раду, као и немање административно 
способног човјека. 

Војска: Команда мјеста је потпуна. Са људством 
из команде, куририма, магацинерима, броји свега 
9 људи. Састанака са члановима команде одржано 
је 4, од којих два дужа политичка часа. Градска 
стража броји од 25 па до 50, јер из ње свакодневно 
попуњавамо батаљоне Комског одреда. Командни 
састав те страже је: командир, комесар и заменик 
командира. Са том четом одржано је у току овог 
мјесеца три политичке конференције, као и неко-
лико мањих, мада је чета стално у расходу. Такође 

је при команди организована радничка чета, тј . чета 
занатлија, која броји 18 људи. Они се хране у рад-
ничкој кухињи, а раде у војним радионицама. И са 
њима је одржана 1 политичка конференција. Као 
главни задатак, нарочито у посљедње вријеме по-
ставила се пред Команду мјеста, општа мобилиза-
ција и разоружавање. Са мобилизацијом иде при-
лично. Мобилисано је са терена ове ћелије 170 
људи, а са територије читаве комуне око 200 људи. 
Тек сада ће се створити батаљон, Комског одреда, 
као и осталим утицајнијим људима из околине — 
тако је на савјетовању било око 50 људи. И по се-
лима је одржато 3 конференције и то: У Хоте, Бо-
гајићу и Војном селу. Најмање је посјећена у Хо-
тима. Дакле, и поред извјесних политичких гре-
шака, које је војска на терену могла чинити, иако 
ситнијих, ипак захваљујући политичком раду и по-
моћи коју су у том погледу овој ћелији показала 
руководства, може се рећи да се у политичком по-
гледу напредује. Но, још постоји сумње и неповје-
рења муслиманских маса према нашо војсци, за 
коју има неколико разлога: 

1) вјерска мржња и још која су вјековима клали 
и једних и других, између њих и православних 
сусједа. 

2) Страх од својих злочина и срамотних недјела 
у којима је учествовала једна огромна већина људи 
који данас стрепе, и 

3) страх да се некако не поврати старо стање на 
што их стално извјесни елементи упозоравају. 

Организационо питање: Наша партиска јединица 
је до сада бројила тј. у току овог мјесеца свега 3 
члана, од којих 2 сељака и 1 интелектуалац. Са-
станци су се одржавали редовно и то један пут не-
дељно радни и по два, или на јмање један теорет-
ско-васпитно. Дакле, од 8 ов. месеца одржано је 
свега 4 радна састанка а на два од њих присуство-
вао је и друг секретар тога комитета као и на 
једном делегат Окружног комитета. На састанцима 
су постављени задаци, послије изв јештаја о раду а 
такође је на свим радним састанцима говорено као 
о спољној тако и о локалној ситуацији. Дисциплина 
и конспирација су задовољавајући, како на сас-
танцима тако и на послу. На васпитним састанцима 
се прорађивао материјал из наших најновијих ли-
стова „Нове Југославије", „Жена данас" и слично. 
Направљен је само један крупнији испад где је 
секретар ове јединице, у својој канцеларији оша-
марио једног зликовца, због чега се самокритички 
понео али је и кажњен. Од тога Комитета укором, 
коју је казну примио и завјетовао се пред једини-
цом да ће се поправити 
као за оружје, тако и за осталу скривену имовину, 
тако да у том нијесмо постигли скоро никаквих 
резултата. 

Омладина: На овом терену постоје два СКОЈ 
актива и то један у Плаву, који броји 4 чл. и то 
2 м. и 2 ж, 3 сељ. и 1 ђак средњошколац у Брезо-
вицама од 8 чл. и то 5 ж и 3 м. 6 сељ. и два сред-
њошколца. Ови активи одређују састанке али до 
сада није тако систематски рађено, због отсуства и 
контроле партије. Одржано је неколико сеоских 



конференција. Прикупљени потписи на поздравима 
П-ом Конгресу 286. Организовано је неколико од-
бора антифашистичке омладине и то: у вароши 5 
чланова у селу Богајићу, и Војном Селу, Брезоје-
вицама и др. До сада, дакле, није постигнуто неких 
резултата, само се констатовало да постоје могућ-
ности за масован рад са омладином. Напомињем да 
је било, без неке организације, онако спонтано јав-
љање омладине у добровољце. 

А.Ф.Ж. Почели су се разбијати традиционални 
окови ропства муслиманки. На приредбама и збо-
ровима види се и приличан број жена. У вароши је 
одржана једна конференција, на којој је прису-
ствовало свега 53 жена, где је изабран секретаријат. 

По селима се приступило формирању одбора. Тако 
је на конференцији у Војном селу било око 35 
жена а у Хотима 50. Није риједак случај да се 
жене ј авља ју да плету за партизане а поведена је 
акција за добровољне прилоге. Под овом једини-
цом се поставио рад по овом сектору као врло ва-
жан, само треба добро водити рачуна да се не по-
гријеши ма да је до сада рад постављен на потпуно 
правилној основи. 

Овим је завршен кратки извештај о раду ове 
партијске јединице. 

Смрт фашизму — Слобода Народу! 

30. XI — 1944 Секретар партијске ћелије 
П л а в Милош Р. Џудовић 

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДАНА 
АНДРИЈЕВИЦА 

Драги другови, 
1) Политичко стање на нашем терену поправља 

се с тим што се огледа одазивањем на опште ра -
дове, затим, долазак на сеоским конференцијама и 
не вјеровање непријатељској пропаганди што не-
пријатељ пропагира да је Енглеска монархија за 
Краља Петра и да ће К р а љ Петар доћи и четници 
са њим. 

Народ је увидео да по питању муслимана треба 
оставити народној власти и не негодује него се при-
лично умирила ситуација. 

2) ОРГАНИЗАЦИОНО ПИТАЊЕ ПАРТИЈЕ 
Наша партија броји 4 члана. Сељака 3, интелек-

туалца 1, женских 2, мушкараца 2. Састанци прак-
тични и теоретски су редовни. 

Уздигнутост чланова партије је врло ниска, али 
су другови одани. Чланарина је за мјесец новем-
бар обрачуната по 25 лира, свега (100), прилога 50 
лира и 100 српских динара. Кандидата имамо 2, 
саетанци су са једним редовни а са другим нере-
довни. Читано са једним одлука АВНОЈ-а, I глава 
историје и дато на читање „Нова Југославија", а са 
другим прерађујемо из „Нове Југоелавије", Русије 
и Словенска солидарност и циљ и знача ј Народног 
фронта. 

Дисциплина код чланова партије као и канди-
дата могла би бити мало боља тј . поткрада се аљ-
кавост и код појединих није довољна конспира-
;ција. 

3) НАРОДНО ОСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОРИ 
Постоји Општински извршни одбор од 7 чланова 

и сеоских одбора има 3 тј. на терену наше ћелије 
(а у општини 5). На терену наше јединице одбори 
су потпуни, само постоји једна измена секретара у 
једном одбору. 

Рад Одбора био је следећи: 
1) Одржана је конференција сеоских три, при-

сутних било 105 особа. Одржана је конференција 
одборника свих села са општинским одбором. 

Састанци одбора се одржава ју са свима у циљу 
уздизања и васпитања одборника. Послати матери-
јал Народним одборима није се читао. Ауторитет 
одбора и Народне власти подигао се са изузетком 
појединих одборника што саботирају и народ је 
почео да негодује према њима. Општински одбор 
има 8 отсека. Отсек за унутрашње послове форми-
рали су општинске и сеоске страже. Општинска 
стража броји 12. Рад са стражом није редован уз-
рок што се нема командира. Акција на терену наше 
ћелије изведено је 3, патрола пронашла је три вој-

ничка казана, двоја четничких прикривених го-
веди, а заседа је била без успјеха. Извршена су два 
претреса. Одсек за социјалну помоћ урадио је сле-
деће: 

Помогао је 72 породице са 241 чланом, са 2490 
кгр. кукуруза у живој стоци помогнуто 33 породице. 

4) ОМЛАДИНА 
На терену ове ћелије постоји три актива чланова 

СКОЈ-а. 13. Једна жена и 12 мушкараца, средњо-
школаца 3, сељака 10. На терену општине постоји 
и Општински комитет. 

Састанци актива одржавају се редовно приређи-
вано је на теоретским састанцима одлуке актива 
СКОЈ-а лист „Младост" и „Значај II Конгреса", 
Другог материјала није било. Чланарина обрачуната 
за месец новембар. Дисциплина је обична, има 
добрих а има што би требало и много да су бољи. 
одбора УСАОЈ-а. Обухваћено радом 103, необух-
ваћено 7. Радних омладинских чета три број пете 
прве 20, друге 25, треће 30, свега 75. Радних дана 
дали 710. Конференција одржано 10. Прилога је 
прикупљено за социјалну помоћ сиромашним по-
родицама. 

1. кукуруза 198 кгр. 
2. купуса 80 кгр. 
3. кромпира 30 кгр. 
4. пасуља 14 кгр. 

5) НИОНИРИ 
На терену наше ћелије постоје две чете. Од 

укупно пионира 64. Одржано са пионирима 5 са-
јстанака, број присутних 130 
прикупили 1610 метака, једну бомбу дато IX Бри-
гади. 
1. XII 1944 г. Секретар ћелије 
Мурино Васо Ћ у л а ф и ћ 

СРЕСКОМ КОМИТЕТУ К П Ј 
Андријевица 

Шаљем вам извештај са терена наше партијске 
ћелије због развоја повољне ситуације у свијету и 
успјеха наше војске при ослобођењу Црне Горе 
политичка ситуација је доста добро, на нашем те-
рену укључујући наш рад, наше партијске ћелије. 

Одржане су 7 конференција на којој је поред 
осталог говорено о политичкој ситуацији на којој 
је присуствовао друг Радојица Шошкић где су на 
6 конференција где је присуствовало око 175 особа. 
На овим конференцијама изабрани су и 4 сеоска 
одбора Народног фронта. Још у једно село није 
постављен а у једном селу нијесмо још изабрали 
одбор али ћемо то урадити ових дана. Одборе које 
смо поставили доста су утицајни у народу. 



Организационо: Наша партијска ћелија броји 
3 члана 2 м и 1 ж. сви сељаци. Састанци су редов-
ни. Чланарина обрачуната и шаљемо је. Прилога за 
КП било је 850 од 150 чланарина укупно 1000 лира. 
Прилози прикупљени од 150 лица. Кандидата има-
мо једног, са њим одржавамо састанке редовно за 
припрему и пријем у партију. Има два друга 
с њима састанци редовно. Са кандидатом на сас-
танку прорађивали смо 1-главу историје. 

Народна власт: На терену нашем има 5 сеоских 
одбора, доста добри и један општински одбор на-
родне власти. Ови одбори имају велики утицај у 
народу и доста добро раде. Један састанак је одр-
ж а н са општинским одбором. 

Социјалну помоћ дали смо — добило је 45 по-
родица за 114 чланова 1643 кгр. жита за месец ј а -
нуар из магацина општинског. Ове породице су по 
све сиромашног стања. Реквизиција се испоручује 
доста добро и са вољом. 

Омладииски сектор: Има 3 актива један актив у 
Г. Ржаница 5 чланова 2 м, 3 ж. Сви сељаци. II 
актив три члана мушкарци — сељаци. III актив 6 
чланова 3 м, 3 ж, — сељаци, свега 14 чланова. Са 
њима састанке одржавамо редовно и имају вољу 
за рад. 

УСАОЈ одржали смо 2 конференције где смо 
формирали двије чете пионирске, једну у Пот-
кројем сеоци а другу у Кокиће тј . Лијеву Ријеку и 
исто је формирана радна чета у Горњој Ржаници. 
Добровољних прилога за социј алну помоћ и то 
40 кгр. куруза, 10 кгр. пасуља. Два товара разне 
хране за болницу, том приликом 30 жена посетило 
болницу. 

А.Ф.Ж. Одбори су формирани по селима одр-
жане су двије конференције. Присутно било 104 
жене. Радних дана су дале око 400 и то прање 
веша за другове. 48 чарапа саплеле и дате војсци. 

Војска: Мобилизација је скоро спроведена, још 
има 10 да се мобилише. Општинска стража броји 8 
стражара доста добрих у патроле шаљемо их сваке 
ноћи. Четника на нашем терену до сада и за сада 
нема. 

За сад немам више, шта ако сам пропустио ви 
ми укажите па ћу допунити. 

9. 1-1945 г, С ком. поз. 
В е л и к а Секретар 

Раде Бјелановић 

СРЕСКОМ КОМИТЕТУ К.П.Ј. 
АНДРИЈЕВИЦА 

Шаљемо извештај о раду наше партијске једи-
нице из Густиња за месец јануар. 

Политичка ситуација: Велика реквизиција за 
вријеме борби последњих као и мобилизација било 
је за моменат заплансило масе, чак и изненадило и 
унеколико и деморалисало, као и покушај разних 
непријатељских елемената да направе разор наиме 
покушај њиховог одвајања од нашег покрета и пре-
сиједињења Албанским партизанима; све скупа учи-
њено је да су масе почеле да гунђају. Ово је ситуа-
ција била за прошли и почетком овог месеца. Но, 
сад се ситуација поправила. Живост у масама, весе-
лост као и масовно посјећивање конференције су за 
ово доказ. 

Народни фронт: Изабран је општински одбор. 
Избор није био добар ни правилан, јер су бирани 
људи који се не налазе на овом терену, те се он 
још не осјећа као руководство народа, — већ још 
увијек Одбор народне власти. У четири села иза-
брани су сеоски одбори. Избор је био добар и кроз 
кратко вријеме уз помоћ партије они ће постати 
прави руководиоци и одговорити правилно одбо-
рима народног фронта. У три села нијесу изабрани 
одбори (Каленовиће, Доља и Крушево). 

Одржане су 13 сеоских конференција, у циљу 
изабирања одбора нар-ослоб. фронта, и у циљу при-
према демонстративног збора. Народ ове општине 
узео је учешћа на митингу који је одржан у Плаву 
поводом ослобођења Цр. Горе. На демонстративном 
збору који је био у Гусињу народ је узео масовног 
учешћа. Било је преко хиљаду. Нарочито се запа-
зило да је било на збору маса муслиманки иако 
већина под фереџом. 

Стање организације: Парт. јединица броји 7 чла-
нова од тих једна женска, 2 интелектуалца, 2 рад-
ника, 3 сељака. Један новопримљени у партију, и 
један дошао са другог терена (из пар. јединице 
Рожаје). 

Акија Хот — Примљен 27. јануара 1945. год. у 
партијској ћелији Гусиње. Саопштио му Б. Саво-
вић; отац месар, ма јка домаћица. Кроз кандида-
туру није пролазио. Рођен јула 1924. год. одан, 
бистар, недовољно заинтересован. . . 

Амдија Хадровић: Примљен у партију 23. де-
цембра 1944. год. Био кандидат 11 дана, примљен у 
партијској јединици у Рожаје . Саопштио му друг 
Џеко Оџић, родитељи земљорадници. 

Кандидата има 1 и то женска. 
Партијски састанци одржавани редовно како рад-

ни тако и васпитни. 
Народна власт: Општински и сеоски одбори су 

пуни. Одбори прилично извршују задатке односно 
наређења, ма да би била још потребна реорганиза-
ција, јер су опасни шпекуланти и замрсачи. Оп-
штински одбор и 7 сеоских и 1 градски. Ради само 
једна школа коју похађа 70—75 ђака. Организо-
вана је прослава Св. Саве као и увече дата при-
редба од стране омладине у заједници са ђацима 
— пионирима. 

Војска: И ако је прилично мобилисано ипак није 
још све. Мобилизација иде прилично тешко јер 
шпекулишу од команданта мјеста па до сеоског 
одборника нар. власти. 

мобилисаних у току мјесеца има: 138 
ухваћених у току мјесеца има: 2 
пријављених у току мјесеца има: 2 
одбјеглих у току мјесеца има: 36 
убијених у току мјесеца има: — 
Раднички батаљон мобилисано 103 

А.Ф.Ж: 8 сеоских одбора. Са одборима одржа-
вани састанци, свремена на вријеме. Сашиле 25 
кошуља, опрале 100 кгр. вуне народној власти. Јед-
ном батаљону опрале веш, направиле 30 опанака. 
Одржано 5 конференција у циљу изабирања од-
бора и припрема за демонстративни збор. 

Омладина: Општински комитет СКОЈ-а броји 4 
члана од којих секретар партијац. 4 актива од 
укупно 29 скојеваца. Организација млада и поли-
тички на врло ниском ступњу. Одбора УСАО имамо 



5. У 3 села није продрвено са УСАОЈ-ем. Одржано 
6 омладинских конференција. Постоје 2 радне чете 
од 80 чланова које су дале 80 радних дана. Има 7 
чета и 1 батаљон, савеза пионира; омладинска еки-
па која је дала 5 приредби и то 2 на село а 3 у 
варош. Једну приредбу дала среска културно умет-
ничка група. Омладина покупила добровољеих при-
лога 500 кгр. жита ; 200 кгр. пасуља; 20 кгр. кром-
пира; 3 чарапа; 2 кгр. сира; 400 лека. 

П.С. 4 друга из јединице раније платили чла-
нарину коју је обрачунао Добрашин, односно 3 а 
један платио у Рожаје . 3 друга плаћа ју сада и то 
105 лекова. Добровољни прилози: 200 лира и 640 
лека од 21 лица. Свега вам шаљемо 200 лира и 745 
лекова. 

Смрт фашизму — Слобода Народу! 

Густиње С ком. поздравом 
27. 1-1945. год. Б о ж о Савовић 

НЕДЕЉНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

Политичко стање на терену доста је добро. Не-
пријатељских група и групица не постоји, сем гру-
пица једна која се под маском прикријева, да се 
настоји да се раскринка. Политички рад још није 
у довољној мери развијен, да постоји и зачауре-
ности не организованости становништва на терену. 
Одзив према постављеним задацима становништву 
могао би бити бољи. Народни фронт на терену ове 
општине Андријевачке доста је добар, рад Народ-
ног Фронта не да је видних резултата до сада. У 
току ове недеље Народни Фронт је сазвао једну 
конференцију. Конференција је посјећена добро. 
Говорено о политичкој ситуацији, извесним зада-
цима итд. Конференција имала је видног успјеха. 

Организационо стање 
Градска партијска јединица броји свега 5 члано-

ва. Социјални састав 1 сељак, једна домаћица, 3 ин-
телектуалца, пол 2 женске и 3 мушкарца. Јединица 
живи партијским животом, одржава партијске са-
станке редовно и то у току недеље. Један практични 
теоретских одржано 3, прорађиван материјал „Крат-
ки преглед развитка К П Ј (четврта земаљска кон-
ференција) VII Конгрес коминтерне, и линија наше 
партије, V Земаљска конференција наше партије, 
Окупација наше земље и Организовање народног 
устанка). 
Партици разви ја ју се доста добро, вољу за рад 
имају доста добро. 

Панћење приликом прорађивања материјала, 
стоји најспорије код друга Љуба Шошкића, код 
другарице Ради Вукићевић, памћење променљиво, 
некад горе, некад боље. Другови су добро заинтере-
совани и сви настоје да што више науче. Дисципли-
на је добра. Љубав према партији добра. Партиј -
ност добра. Конспирација би могла бити боља код 
другарице Косе Лончаревић. Администрација могла 
би бити боља код другарице Косе Лончаревић и 
Раде Вукићевић. На указаним грешкама и недо-
стацима поправљају се. На лично уздизање слабо 
се поклањало п а ж њ е до сада. Однос са народом је 
доста добар. Политички и теоретски живот доста је 
добар собзиром што су млади партијци. Прилози за 
партију за ову недељу није било. Чланарина пла-
ћена за месец март сума 300 лира. Кандидата не-
мамо. 

Омладина 
Актив СКЈ у граду броји свега 8 чланова, један 

новопримљени. Социјални састав: 2 средњошколца, 
радника 5 и 1 сељак. Пол: 5 жена, 3 мушкарца. 

У току недеље урађено: одржан један практични 
састанак, васпитних 2, на њима прорађивано из 
„Економског развитка друштва" (феудализам). 
Одржана једна васпитна конференција, дато једно 
предавање о издајничком раду Краља Петра. 

Скојевци се слабо разви ја ју теоретски и поли-
тички, дисциплина слаба, дружељубље би могло 
бити боље, однос према народу није најбољи. Ак-
тивност у раду слаб до сада, оданост доста добра. 
Тако до сада није се урадило са активом СКЈ у 
граду довољно, омладина није организована довољ-
но пред њом се слабо постављали конкретни зада-
ци и тд. Тако да је остајао велики број у зачам-
љености. Сада се ипак рад боље спроводи са омла-
дином тако сада су боље дотјерали Омладинеки 
дом, метнули фуруну и тд. Рад се побољшао. Рад 
са пионирима био је слаб до сада, са њима су 
одржана 2 васпитна састанка, на састанцима су по-
стављени задаци читано из пионирског листа и тд. 

Народна власт 
Варошко НО Одбор броји свега чланова са пред-

седником и секретаром 5. Однос одброника је доста 
добар. Рад тече добро до сада. У току недеље одр-
жано је једно саветовање и постављени конкретни 
задаци и план рада. У току недеље спровођен рад 
организовано поправка влачаре, чишћење њено, у 
просторијама централе влачаре извршено извесне 
поправке, поправке у школским просторијама, снаб-
дијевање дрвима ш к о л у . . . 21. П-1945. године одр-
ж а н састанак са економима и куварицама на сас-
танку је говорено о недостацима. Постављени за-
даци хигијене и тд. 

А Ф Ж 
Одржана конференција жена. На конференцију 

жена прочитан проглас за Црну Гору и Боку, после 
тога излагана политичка ситуација, говорено о 8. 
марту, о ударној недељи, о неписмености, о васпит-
ним часовима, конференција је успела. 

На анафабетски течај јавило се 11 жена, на ва -
спитном часу јавило се 25 жена да ће посећивати 
с тим што ће доносити плетњу и работу ноћу на 
састанцима васпитним. Раздијељено је женама 10 
кгр. вуне да оплету за сиромашну дјецу разне одел-
не предмете. Разговарано је о помоћи сиромашним 
поштеним породицама, које су изгубиле у овој борби 
своје најмилије. 20 жена донијело је дрва за дечју 
кухињу А Ф Ж . Одржано 2 васпитна састанка, при-
суствовало по 12 жена, прорађивано из Говора друга 
Тита брошура, II, састанку борба против окупатора 
и њихових помагача наших домаћих издајника. 
Говорено о митингу жена, с тим појединачни раз -
говори. Организација жена спровела се боље, жене 
се одазивају доста добро, на конференцијама пре-
ма постављеним задацима. Са радом почело је боље 
и са женама чији су мужеви, синови или браћа у 
четнике. 

Прилога није било за ову недељу. 

С. Ф. — С. Н! 
Андријевица 
23. II 1945. године Ђоко Масловарић 



ДРУГАРСКОМ СРЕСКОМ КОМИТЕТУ 

И З В Е Ш Т А Ј 

Драги другови, о раду на терену ове парт. ће-
лије дајем вам следећи извештај : 

1. Организациона ћелија броји 3 члана од којих 
једна жена и 2 мушкарца. Соц. састав један радник 
и 2 сељака. Састанак исте одржан 10. 1 - 4 5 год. 
радни, теоретски састанак одржан 8. 1 - 4 5 год. про-
рађивано је на еастанку из материјала економски 
развитак друштва. У ћелији неких негативних по-
јава нема, мада има још несналажења у раду због 
младости самих партијаца. 

Чланарина је обрачуната тако да је друг Амер 
Омерагић платио за месец јун 25 лека другарица 
Деса за месец децембар и јануар 20 лека и ја за но-
вембар, децембар и јануар 30 лека у свему 75 лека. 
Добровољних прилога за партију било је 170 лека 
од 6 лица. 

Сада што се тиче самих кандидата ми смо на 
првом састанку констатовали да има 2 и то друга-
рица Грана и другарица Џева Хот. Са другарицом 
Граном ја сам одржао састанак радни и на критици 
она је изјавила да је била члан партије да је учла-
њена 42 године и да је касније сама иступила из 
организације. Даље к а ж е да је било у Кучима у 
организацији ја сам даљи рад са њом као канди-
датом прекинуо док се не испита њен случај. А дао 
сам јој материјал за читање и постављам јој кон-
кретне задатке. 

Што се тиче другог кандидата са њом је одржан 
један кратак састанак ђе се другарица повезала са 
њом и поставила јој задатке док васпитни састанак 
у Мартиновићима, Крушеву и Вусању. То је разлог 
што се врло мало посвећује пажња политичком ра-
ду на терену. Ћелија у том погледу урадила је то 
да је одржала 2 конференције и то у Мартиновићу 
и Крушеву и трећу у Вусању која је била после 
патријског састанка и која је реферисана на са-
станку. Конференције су потпуно успјеле јер су 
сви људи из тих села били на конференцијама и 
што су се интересовали за све ствари тако да им се 
објаснило у свему у потпуности и да се то одмах 
одразило како на народ тако исто и на саме одборе. 

3. Омладина На терену ове ћелије има 26 скоје-
ваца, који су организовани у 3 актива. Скојевки 
•активи броје 1 по 10 чл. а 2 по 8 чл. од укупног 
броја скојеваца има свега 10 женских. Све су до-
маћице остатак од 16 су мушкарци соц. састав им је 
6 сељака 1 ђак и 9 радника. Постоји и општински 
комитет СКОЈ-а у ког има 3 члана. У оп. комитет 
је један кандидат, два члана су женско а један 
мушки. Одржани су радни састанци са свим акти-
вима а васпитни нису. У СКОЈ постоје 3 одбора ом-
ладинска и то у вароши у Дољи и у Комановићима. 
Одржане су три омладинске конференције и на 
истим су изабрани омладински одбори. Постоји ом-
ладинска радна чета у вароши и радни вод у Дољи. 
Чета броји 45 омладинаца и дала је 40 радних дана, 
за дрва, за дом и сиротињу. Даље има 3 омладинска 
дома. Омладина је дала 2 приредбе које су потпуно 
успеле. Омладина је прикупила добровољних при-
лога 45 кгр. пасуља, 20 кг. жита, 1 кг. сира, 8 ко-

мада ј а ј а и 2 напулона у новцу прилог је прикупљен 
за курс који се отворио за омладину. 

4. Војска: рад. команде. Стање у команди није 
ни уколико измјењено из разлога што је и исто особ-
ље у команди. Задаци . . . , али ипак свакодневни 
послови се обављају политичких грешака од стране 
команде како у односу на народ тако и у односу 
на власт. Није било — што се тиче подчињених 
установа овој команди стање је следеће: Партизан-
ска стража броји 33 борца. Састав страже је већи-
ном слаб. Политички рад са њима није добар. Раз -
говарало се са њом али не у довољној количини. 
Одржана је једна конференција са дневним ре-
дом: На људство се не може ослонити за поверљиве 
задатке. У стражи нема политичког стражара има 
командир и заменик који исто у политичком погле-
ду не могу ништа користити. Постоји 5 радионица 
са укупним бројем од 16 радника. Са радницима је 
одржана конференција, радници су обиђени по је-
дан пут. Радници раде доста прилично у свим ра-
дионицама. Даље има 2 ку јне и то радничка и к у ј -
на команде мјеста. У њима је прилично заведен 
ред и чистоћа. Команда је преузела да изведе пот-
пуну мобилизацију. Мобилисано је у на јкраћем 
времену 44 човека. Даље се врши к а ж њ а в а њ е на-
родних непријатеља. Изведено је укупно 45 кон-
фискација од укупног броја одбеглих око 90 по до-
мовима. Смена економа још није извршена али му 
је саопштено да треба да преда дужност и он је за 
то све припремијо. 

5. Народна власт што се тиче рада у одборима и 
он је недовољан из разлога што се одбори препуш-
та ју сами себи изузев општинског одбора. Само 
контрола у општинском одбору осећа се у доста 
довољној количини и задаци се решавају доста 
добро. Реквизицаја се изводи добро и на вријеме. 
Једина ствар у одбору је та читав рад пада на са-
мог секретара и да још нијесу ријешени постав-
љени задаци да се сви чланови извршног одбора 
задуже по својим отсецима, него је још секретар 
задужен са 4 отсека. Даље, није још извршена реор-
ганизација одбора постављена на првом састанку. 

6. Обавештајна служба није још на завидној ви-
сини из разлога што још није створена мрежа у 
свим селима и још из разлога што људи са којима 
се ради нису довољно свесни своје дужности, тако 
да се одма деконспиришу и тиме им се онемогућује 
успешан рад. Но, ипак се дознају све ствари које 
се дешавају на терену ове ћелије као и на терену 
преко границе. Из добро поузданих кругова саз-
најемо да се на терену Вукље стара Албанија на-
лази Новица Поповић, Шемсо Феровић и Прем. 
Цаљо са око 300 људи и то већином четника. 

7. Од одржане конференције Среског одбора 
НОФ-а и ми смо предузели корак напред у том 
кораку, тако да се говори увијек о важности НОФ-а 
како на конференцијама тако и у појединачним 
разговорима и свуда код омладине, жена на рад-
ничким и војничким свим конференцијама. Свуда 
се говори и ради на популаризацији НОФ-а. 

Друго за сад не би имао што да вам пишем већ 
вас другарски поздравља 

Секретар ћелије 
Добрашин Зоговић 



СРЕСКОМ КОМИТЕТУ К.П.Ј. 

А н д р и ј е в и ц а 

Шаљем редовни извештај о раду партијске ће-
ли је Гусиње за месец фебруар. 

1. Политичко стање: Услови под којима је ра-
дила ова партиска јединица били су добри с обзи-
ром на разбијање одмјетничких банди у Вуклима 
и Никчима. Ово груписање реакције у комшилук 
ове територије ометало је правилан и по нас ко-
рисан развој ситуације. Но, из небудности партиске 
'ћелије и неправилног рада, ради чега су направ-
љене извјесне грешке омеле су колико се могло 
под горе наведеним условима. Ипак смо констато-
вали да се ситуација побољшала и створили услови 
за бољи рад. Постоји још један прилично мали 
број реакционарних елемената који бушкарају и 
преносе непријатељске приче и пропаганде, непри-
јатељске пароле су данас „Буне у Косову и Мето-
хији". Буне у Албанији. Народни фронт: Постоје 
одбори Н.О.Ф. у свим селима, граду као и општин-
ски одбор који су изабрали на конференцијама. Од-
бори Н.О.Ф. још довољно нијесу преузели политич-
ко руководство народним масама, већ још увијек 
пре јахује народна власт. Одржане су 15 сеоских и 
2 градске конференције као и један општински 
збор. Одржани су у циљу одбора Н.О.Ф. као и об-
ј ашњења о избору народних судова 23. фебруара 
организована је прослава, 27. I — оснивање Црвене 
армије. Прослава је била масовно посјећена. 

2. Организационо стање: Ова партиска ћелија 
броји 7 чланова од којих 6 м. + 1 ж. Од њих за-
натлија + 2 сељ. + 2 радника. У току овог месеца 
има 1 новопримљени члан и то друг Исак Лалетић 
примљен у партију 23. II 1945 год. у партијској 
ћелији Гусиње, саопштио му Б. С. секретар ће-
лије, отац му је био муслиман свештеник. 

Ова партијска ћелија има 5 кандидата. Један 
дошао из војске, један из прошлог мјесеца а 3 кан-
дидована у току минулог мјесеца. Било је примјера 
недисциплине ћелије као цјелине што се нијесу 
одржавали редовни теоријски састанци. Било је 
небудности што комесар Ком. мј. није контролисао 
кога ће слати у конфискацију као и јединица а по-
готово секретара што није довољно контролисао рад 
полит. ком. ком. мј. У погледу теоријског уздиза-
ња мало се прелазило, али оно што се прелазило 
прилично се савладало. Прорађивали смо из „Уче-
ње о партији". Другови се у јединици равномјерно 
не развија ју . Прилога за овај мјесец било је 1115. 
лекова и 50 лира од 21 особа. Чланарина плаћена 
у износу од 140 лекова и 100 лира. Свега вам ш и -
љем 1255 лекова и 150 лира (хиљаду двјеста и пе-
десет и пет лекова и стопедесет лира). 

3. Народна власт: Одбори нар. власти осјетно се 
поправљају и учвршћују. Њ и х о в ауторитет је на 
висини. Али ипак има пуно и код тих недостатака 
и грешака. Често пута адвоцирају своје село. Пре-
крива ју неприј атељску имовину и тд. То све произ-
лази из тога што се са тиме не одржавају сједнице 
и политички не ради. Они довољно још не зна ју 
своје дужности као и своја права што често долази 
да команда мјеста и војска из пре јаху је и прави 
грешке у односу на народ и народну власт. Има 
случајева да се општински одборници пијане. Сек-
ретар опш. Н. О. одбора нема правилан однос према 
осталим одборницима па већ је сав скоро посао 
сконцентрисао у својим рукама. Реквизиција и со-

цијална помоћ се прилично правилно разрезује и 
указује. Просвјетне прилике су врло слабе. Посто-
јала је једна школа која је обуставила рад ради 
епидемије тифуса. Сеоски одбори су пуни мада би 
требало вршити извјесних реорганизација. 

4. Омладина: На терену има опш. комит. СКОЈ-а 
к о ј и . . . „Економски развитак". Постоје 5 актива на 
терену и 1 у војсци (посадна чета ком. мј.). Од ових 
5 су 2 у граду а 3 на селу. На терену имамо 34 ско-
јевца +3 у посадној чети свега 37. Скојевки активи 
су врло млади: политички, а теориски поготову, су 
на врло ниском степену. У току мјесеца имамо ново 
примљених 5 м. то 3 у граду а 2 на селу. У 3 села 
нијесмо продрли са скојевом организацијом. На те-
рену има 6 одбор У.С.А.О. у 2 села није продрвено. 
Свега омладине 550. Од које је обухваћено 400 а 
150 необухваћене. Омладинских домова има 4 и 1 
дом културе. 2 радне чете од 80 чланова које су у 
току мјесеца дале 200 радних дана и пренијеле 
650 кгр. кукуруза из Г. Виванице — Крљаља, а рет-
ко доносили дрва незбринутим породицама. Постоји 
1 батаљон пионира из града и 7 чета савеза пионира 
то јесте у свим селима. Обухваћених пионира у је-
диницама 250. Посјећивало школу 80. Имају своју 
културну групу гдје су у заједници са омладинском 
културном групом дали 4 приредбе. 

Омладина није још довољно ангажована и акти-
визирана. 

5. А.Ф.Ж. Одржана општинска конференција 
која није била добро посјећена. На њој изабран 
општински одбор А Ф Ж . Одбори су купили добро-
вољне прилоге за рат. сирочад у износу: 350 кгр. 
кукуруза и 155 кгр. пасуља. 

Рад са женама је једноставан и то колико га 
има. Партија нема могућности да да потребну по-
моћ за рад у овој организацији ради вјерских тра-
диција које постоје код ових жена што је и раније 
напоменуто. 

6. Војска: Мобилизација је скоро у потпуности 
извршена. Рад ком. мјеста био је доста слаб. Прво 
комесар ком. мј. имао је неправилан однос према 
осталим особљем што је завео диктатуру и концен-
трисао сав посао ком. мј. у својим рукама. Даље 
неправилно вршила конфискацију. Треће није кон-
тролисала патроле које су вршиле конфискацију а 
оне су правиле грешке и сличне ствари. Ово је ус-
ловило неправилан развој ситуације па и за мо-
ментално ју погоршало. Народна одбрана извршила 
је неколико акција против банде и имала је ус-
пјеха. 

Мобилисаних НОБ нема 
Ухваћених 2 
Пријављених 6 м. + 2 ж. свега 8 
Убијених 3 
Одбјеглих 20. 
Смрт фашизму — Слобода Народу! 

I ЧИ ' . 
} , .*> , , . 
Гусиње, С ком. поздравом 
26. II 1944. год. Божо 



СРЕСКОМ КОМИТЕТУ К П Ј 
АНДРИЈЕВИЦА 

Драги другови, 
Шаљемо вам извештај о раду наше дартијске 

јединице од 1. IV до 15. IV - 1945. г. 
I. Политичка ситуација 
1) Политичка ситуација на нашем терену, сва-

кодневно се побољшава. 
2) Да се побољшала огледа се следећим: 
Зато што није било непријатељских парола, па 

зато није било непријатељске пропаганде која би 
ма у чему кочила наш рад. Онда што је повољна 
како војничка тако и политичка ситуација. 

а) Масовно посјећивање наших конференција. 
б) Народ се одазивао позивима НОО прилично 

добро, ма да су претрпани својим домаћим 
оскудицама. 

в) Ауторитет народне власти добар је, а ауто-
ритет НОФ могао би бити бољи. 

г) Народ помаже наш покрет у сваком погледу 
добро, што се огледа прикупљањем добровољ-
них прилога, иако је народ материјално ис-
црпљен ипак по могућству помаже. 

д) Расположење народа према борцима добро, а 
још боље према партији. 

Рад Н.О.Ф-а 
а) Одбор НОФ-а одржао је једну конференцију: 

општинских и сеоских одбора. 
б) Рад НОО и одбора НОФ координиран је. 
в) Одборници НОФ и поред објашњења и пома-

гања за рад од стране партије, ипак нису 
схватили своју дужност. 

г) Одржане су четири сеоске конференције. 
Конференције су сазивате по питању пољо-
привредног рада. 

е) Одбори НОФ одани су пријатељи наше борбе. 
II. Организационо 

1) Наша ћелија броји 8 другова-ца, 7 сељака, 1 
ђак, 7 мушкараца и 1 жена . 

2) Има 6 кандидата, сви мушкарци. 5 сељака и 
1 ђак. 

3) Састанци практични и васпитни редовни су. 
4) Рад по секторима имао је доброг плана, али ипак 

замишљамо да има недостатака, и да би ми 
потребне биле директиве за бољи рад. 

5) Задаци постављени на састанку извршавају се. 
6) На теоретским састанцима прорађивали смо I 

главу историје успех је приличан. Интересо-
вање код свих за теоретско уздизање је добро. 

7) Дисциплина је добра. 
8) Нездравих појава није било. 
9) Будност је добра — може бити боља. 

10) Сваки друг се осећа одговорним пред партијом 
и није било грешака. 

11) Контрола је вршена у циљу постављених зада-
така. 

12) Оданост и пожртвовање чланова партије до-
бро је. 

13) Партиност код чланова је добра. 
14) Новопримљених било је 1 члан и то: Милорад 

Јокић Милисавов, сељак. Друг је дисциплино-
ван, одан и чврст. Са нашег терена пошао је 
друг Радомир Џудовић, био је секретар ћелије 
а на његово место постављен је друг Леко 
Кнежевић. 

15) Новопримљених кандидата у току ових 15 дана 
било је 3 друга, сви сељаци, мушкарци, и то: 
Милан Вучетић, Раденко Гојковић и Милутин 
Петровић. Другови су Милан и Милутин још 
од раније добри пријатељи партије, и популар-
ни међу н а р о д о м . . . допуњена су 2 одборника и 
то један на Патратишту и један на Лијеву Реку. 

в) Општински Н.О.О. има вољу за рад и одан 
је према нашој борби, али има код појединог 
члана рђавог рада на пр. Милош Симоновић, 
често се код њега појављује егоизам и пи-
јанство. 
Рад код сеоских одбора је добар, сем што има 
виших недостатака код два одборника и то у 
Горњој Ржаници друг Благоје Оташевић, ис-
тупио је неколико пута дрзак и неодговоран 
према одговорној дужности, а други Илија 
Бјелановић, укочен у раду, непопуларан, не 
врши правилно дужност. И поред правилног 
упутства за рад настављају горе наведени 
стил рада. 

г) Остали одбори врше правилно дужност. 
д) Партијска јединица потпомогла је одборе на 

практичном и теоретском уздизању, читањем 
листова и брошура. 

ђ) Грешке и пропусте учињела је ова јединица, 
што није прорађивала у заједници никакав 
материјал. 

е) Има горе наведени случајеви. 
ж) Извјестићемо у потпуности завршетком овог 

мјесеца. 
з) Општа оцјена народне власти је добра. 
2. Омладински рад 
а) Има један општински ком. 2 ђака, 3 сељака, 

3 мушкарца двије жене. Једна другарица на-
лази се на курс. 

б) Седам актива, свега 55 скојеваца, 6 ђака, 49 
сељака, мушкараца 32, жена 23. 

в) Састанци су редовни, задаци се на вријеме 
извршавају . Дисциплина, оданост и пожртво-
ваност је на висини. 

д) Организација УСАО је добра. 
Што се огледа радом и помагањем одбора 
НОФ НОО. Обухваћена је цијела омладина. 

ђ) Одржано је 2 конференције које су успјеле и 
масовно посјећене. 

е) По свим гранама омладинског рада подпо-
маже их партијска јединица. 

ж) Грешака није било. 
з) Месечним извештајем ћемо тачно извијестити. 
и) Сад омладина задовољава у потпуности. 
3) В о ј с к а 
Има једна општинска народна милиција, која 

броји 10 чланова. 
Квалитет је добар. Одржани су 2 војничка часа 

и један политички. Изведена је једна акција без 
успеха, обавештајна служба слаба. Патријски рад 
могао је бити бољи по овом сектору. 

4. А Ф Ж 
Одржан један састанак Општинског секретари-

јата: Велико интересовање је жена за нашу борбу. 
Помагању у прикупљању добровољних прилога. 
Прикупљено је 10 пари чарапа, једне гете, једно ки-
ло вуне и 700 лира. 

С. Ф. — С. Н. 
15. IV - 1945 г. Секретар 
В е л и к а Леко Кнежевић 



ЂОРЂИЈЕ ШЕКУЛАРАЦ 
П Р О Т О 

ДРУГОВИ И ДРУГАРИЦЕ БОРЦИ — 
БРАЋО И СЕСТРЕ 

Дозволите ми да после овога светог благодарски 
ја као свештеник и чов јек ко ји је дао обол у крви 
за ову часну борбу к а ж е м неколико ријечи. 

Данас смо се окупили ми горњи Васојевићи да 
одамо з а с л у ж н у пошту и х в а л у на јбољим синовима 
нашега намученога к р а ј а . 

Браћо, само они ко ји су уви јек у стању да ж р -
тву ју себе за велика д ј ела могу и створити велика 
Дјела. 

Б р а ћ о к а д ј е изда јом н а ш и х покварених гене-
рала и министара поробљена н а ш а дивна земља. 
К а д а смо ми стари са гњевом и болом у души гле-
дали к а к о је т р у л е ж царила у врховима наше др-
ж а в е управе и питали се да ли су и широки во јни-
чки слојеви били склони Капитулаци ји . Н а ш а нам 
је омладина говорила не. Југослави ју су издали ге-
нерали и Министри а њена во јска ни је капитули-
рала . Војска то јест омладина ни је капитулирала . 
Н и ј е хтела да погне ш и ј у пред мрким завојевачем 
и поново је отпочела борбу. А на челу борбе стали 
су на јбољи међу најбољима, оне ко је је васпитала 
на ј поштениј а, н а ј родољубива и на ј борбениј а партиј а 
Лењина и Стаљина. 

Благодарећи свијести наше омладине не само 
што смо спасили част, не само што смо побиједили 
него смо у з а ј едничко ј херо јско ј борби исковали 
вечито јединство свих југословенских народа. 

Пре рата смо имали Хрватско, Црногорско, Ма-

кедонско и разна др. питања а данас х в а л а Богу 
и М а р ш а л у Титу немамо в и ш е ниједнога. 

А још нешто друго за све нас. Остварен је в је -
ковни сан ј у ж н и х Словена и поготову нас Црно-
гораца. 

Али за све ове огромне успехе омладина и они 
ко ји су њу слиједили дала је велике жртве . Јер 
браћо без меса нема свадбе, без крви нема слободе. 
Ми смо се данас окупили да одамо пошту заслу-
женим херојима из овог нашег кра ја , ко ји узидаше 
своје кости у величанствену грађевину нове Југо-
славије , М а ј к е и сестре ви које сте родиле овакве 
хероје и ви ко је сте имале оваку браћу дигните 
гордо главу, јер вашим синовима и вашој браћи: 
„Виле ће се грабит кроз в јекове да им вијенце до-
стојно саплету". 

Једном у старо вријеме кад је град Спарта у 
Грчкој водио отаџбински рат дотрчи курир у Спарту, 
срете једну стару гркињу и ј ави јо ј : ма јко — свих 
твојих 5 синова пало је за отаџбину. Она му одго-
вори: не питам те то но чи ја је побједа. Тако је 
рекла стара гркиња и то је историја заб јележила , 
кад буде историја бележила наше м а ј к е и сестре 
об јележиће стотине и стотине примјера херојског 
д р ж а њ а . 

Ми смртници се кунемо бесмртнима да ћемо чу-
вати до последње капи к р в и њихово величанствено 
дело. 

Нека херојским синовима овог к р а ј а који да -
доше своје животе за спас својега народа заслу-
ж у ј у в јечни мир 

СЛАВА ИМ 
20. V. 1945. год. 
Андријевица 

СЈЕЋАЊЕ ВОЈА ЛЕКОВИЋА НА 
БОГДАНА НОВОВИЋА1) 

Богдан Нововић је предратни комуниста. Не 
знам када је примљен у К П Ј и ко га је примио. 

Богдана сам прво упознао, као истакнутог акти-
висту у СБОТИЧ-у2) , где је био члан Управе а та -
кође и парти јски активиста. 

Богдана такође позна јем као инструктора Град-
ског комитета К П Ј за Београд. Неколико пута је 
обилазио парти јску ћ е л и ј у Савеза приватних наме-
штеника у име Градског комитета К П Ј Београда. 
Ова патријска ћ е л и ј а је радила у оквиру С Б О Т И Ч - а . 
Чланови ове парти јске ћели је били су: Милада 
Ра јтер , Б л а ж о Радуновић, Рената Абраванел-Борка , 
(то је другарица Јована Ћоровића) , Моша Б о ш к о -
вић, Јован Ћоровић, Војо Лековић и други. Сви смо 
ми много ци јенили Богдана Нововића. 

Богдан Нововић је учествовао у свим демонстра-
цијама у ко јима је под руководством К П Ј учество-
вао Београдски пролетаријат , народни студенти и 
остала народна омладина. 

Све ове демонстрације биле су онда организовани 
протест против ненародних режима . Пароле на овим 
демонстрацијама биле су против рата, против ф а -
шизма, за одбрану земље, против скупоће, за пу-

' ) В о ј о Л е к о в и ћ ј е б и о ч л а н и с е к р е т а р О б л а с н о г к о м и -
т е т а К П Ј з а С а н џ а к у т о к у Н О Р - а , к о м е с а р Г л а в н о г ш т а б а 
з а С а н џ а к . П р о г л а ш е н ј е з а н а р о д н о г х е р о ј а . Д а н а с ј е 
ч л а н С а в е т а ф е д е р а ц и ј е . 

' ) С В О Т И Ч — С а в е з б а н к а р с к и х о с и г у р а в а ј у ћ и х , т р г о -
в а ч к и к х и и н д у с т р и ј с к и х ч и н о в н и к а Ј у г о с л а в и ј е . 

ш т а њ е на слободу политичких затвореника, за сло-
бодне синдикате, за аутономију Универзитета. У 
свим овим демонстрацијама, Богдан је био неустра-
шив. Учествовао је и у демонстрацијама 14. децем-
бра 1939 године, када је погинуло и рањено неко-
лико истакнутих комуниста, и у овим демонстра-
цијама Богдан је показао изузетну храброст, и ако 
је имао неспособну једну ногу. Због свега тога ко -
мунисти су га много вољели. 

Богдан се одликовао племенитошћу много је во-
лио је људе. То је период до априла 1941 године. 

При је априлске катастрофе, ЦК К П Ј ј е донео 
одлуку, да сви чланови К П Ј пођу у своја места, 
да се при јаве Војној команди и да т р а ж е да их по-
ш а љ у на фронт са задатком да се боре против осва-
јача . Комунисти су добили задатак да д и ж у борбени 
морал код во јске за одбрану земље. Такође су до-
били задатак да уколико дође до капитулације , 
организују извлачење људи к а к о не би били заро-
бљени од стране окупатора,, и да што в и ш е извуку 
оружја . 

Богдан ј е као члан К П Ј прихватио ову дирек-
тиву ЦК К П Ј отишао из Београда и дошао у свој 
родни к р а ј у Црну Гору. Међутим, једнога дана у 
октобру мјесецу 1941 године, тада смо имали сло-
бодну територију на подручју Санџака са сједиштем 
у Новој Вароши, појавио се Богдан Нововић и мени 
као свом старом познанику и другу из Београда, 
рекао да је дошао због сукоба са неким руководио-
цима НОП-а . Нагласио је да му је било немогуће 
да остане тамо, па је дошао код нас, да се при-
д р у ж и и да з а ј еднички наставимо борбу. Ми смо 
Богдана примили са великим задовољством јер смо 



га познавали, као комунисту и неустрашивог борца. 
Будући да смо Богдану безрезервно веровали, по-
ставили смо га за Команданта мјеста ослобођене 
Нове Вароши. Као искусан комуниста који је имао 
пуно слуха за политички рад, Богдан Нововић је 
безпрекорно вршио дужност Команданта Мјеста. 
Постао је један од најомиљенијих комуниста у Но-
вој Вароши у којој је било доста чланова КПЈ . 

Богдан је био нарочито омиљен код омладине и 
пионира. Омогућио је пионирима да имају своје 
просторије гдје су се састајали. Ту је формиран Први 
пионирски одред у том крају . Било је дана када 
су пионири Нове Вароши излазили на улице и бур-
но акламовали и клицали Богдану Нововићу, као 
свом најбољем другу. 

Богдан је остао у Новој Вароши до 4. фебруара 
1942 године на положај Команданта мјеста. Прили-

ком повлачења из Нове Вароши, Богдан је отишао 
на Камену Гору. Врховни штаб Народноослободи-
лачке и добровољачке војске Југославије затражио 
од нас да им предложимо провјереног друга за ко-
манданта мјеста у Горажде. Ми смо предложили 
Богдана и он је и тамо савјесно вршио своју д у ж -
ност. 

После повлачења наших јединица са територије 
Источне Босне, Богдан Нововић се нашао у групи 
партијских активиста који су били у непосредном 
контакту са Врховним штабом. 

Од тада па до к р а ј а рата нисам се више сусре-
тао са Богданом Нововићем, али сам чуо да је 
погинуо јуначком смрћу на простору између Сплита 
и Клиса. 

ВОЈО ЛЕКОВИЋ 

ПРЕЛАЗАК ПРЕКО КОМОВА 

После борбе на Трешњевику 22. фебруара 1942. 
године када је погинуо Милић Кељановић, наш 
батаљон се вратио у Краишта. Полимска чета је 
пошла за Полимље а Андријевачко-цецунска за Це-
цуне. 

Командант батаљона Мирко Крџић са групом од 
двадесетак партизана пошао је преко Комова за 
Пипере, да се прикључи партизанима Црне Горе. 
У тој групи био сам и ја одређен. Био је велики 
снијег. Пошли смо из Кра јишта преко Варде испод 
Бавана, прешли Комове и дошли надомак Брскута. 
Дошли смо у неке љетње колибе које су биле затр-
пане снијегом. Ту смо кували кромпире. Тада се 
одлучило да сађемо у Стравче. Брацан Војводић са 
једним партизаном сашао је у село. Код нас је до-
шла једна патрола из села и саопштила нам је да 
не можемо ићи преко Стравча, јер до јуче смо 
били партизани а данас смо сви четници, показали 
су петокраке, које су вадили из џепова. Издвојила 
се група руководилаца, међу којима је била Милица 
Мушикић, вијећали су и донијели одлуку да се вра-
тимо' за Коњухе. Требало је да се вратимо истим 
путем преко Комова, куда смо и дошли. Чим смо 
направили покрет за повратак, почели су да пуцају 
на нас они исти људи, ко ји су нам понудили да са-
ђемо у Стравче и да ће нас чувати у селу, али да 
само не дозвољавају да пређемо преко њиховог 
села и да продужимо за Колашин. Групи која је 
на нас пуцала придружила се друга група четника 
и нијесу дозволили да се вратимо истим путем, 
него су нас натјерали десно према Албанској гра-
ници у правцу планине Жијево . То је био беспућ, 
велики снијег, непознат пут, смркло се, ушли смо 
у ноћи, настало је лутање. Ишли смо неколико 
сати, уморни, изнурени глађу и пробијајући се кроз 
снијег височији од два метра а где су наноси више 
и од три метра, да би наишли на своју пртину, 
значи да се крећемо у круг. Нигде катуна, нигде 
шуме, лутамо и не знамо где смо. Снага је при са-
мом крају. Од хране немамо ништа, сем нешто бра-
шна и ориза. Ватру немамо гдје да наложимо, нема 
једног јединог дрвцета, свуда је бијели покривач. 
Када смо били при кра ју снаге, наишли смо на 
Катун у коме су љетње колибе биле потпуно затр-
пане снијегом али су на неким становима виреле 
дашчице, то је била нада спасавања јер смо били 
толико изнурени, преморени и измрзли да нам је 
престојала катасртофа, да сви двадесет останемо 

мртви, завејани у тим великим сметовима. То би 
се десило, да је та голгота потрајала још само један 
сат. Када смо видели да је катун, наде за спаса-
вање су биле на помолу. Улазили смо у стан са 
горње стране од самог врха и почели да ложимо 
ватру. Ватра како је сагоријевала топио се снијег 
и пропадала доље. Тако смо постепено силазили до 
дна на земљу. Нашли смо у стану једну ластру — 
плех. Почели су да печу пасуљ, неки су јели та ј 
печени пасуљ као да је печење. Мени је био оту-
ж а н и нијесам могао да га једем али сам јео жив 
пиринач, добро сам се најео. Војо Кушевић-Куши, 
јео је брашно а око уста му се од пљувачке напра-
вило тијесто. 

Када је свануло видели смо где се налазимо, 
били смо изнад планине Мокре. Сутрадан смо се 
вратили преко Царина, сашли у Лучку ријеку, 
прешли преко Мојанске Ријеке и дошли на Себер-
ницу — кућу патризанску код Богића Војводића. 
Били смо пали од умора и глади. Јелица нас је до-
чекала као мајка. Прострла нам је по патосу и до-
нијела нам да једемо. Јелица је родом из Брскута 
и псовала је и оца и ма јку својим селајацима — 
четницима, кој и су нас натерали да лутамо по гу-
дурама на граници Албаније. 

Тек што смо заспали дошли су неки другови 
пробудили су нас и рекли да устајемо јер су чет-
ници заузели Коњухе и налазе се ту у комшилуку, 
у кући Милића Фатића. Тада су нам рекли ту су 
били Мирко Крџић, Тодор „Ђедо" Милица Мушикић, 
да ми који нијесмо компромитовани треба да по-
ђемо кућама а пушке треба да сакријемо. То нам 
је саопштено у име руководства. Наглашено је да 
треба склонити руководиоце који су компромито-
вани, односно познати четницима. 

Ово саопштење пало нам је тешко, ишли смо у 
смрт, очекујући да ће нас четници одмах хапсити. 
Брацана су одмах ухапсили, тукли и убили. Пре-
били су Милићија и Рашка Пајовића и многе друге. 
Другови су нагласили да ће нам се јавити када 
се политичка ситуација побољша. 

Када смо се пријавили у село, Вучеља Бабовић 
као командант четнички чете тражио је од нас да 
предамо пушке. Морала се предати пушка или кра-
ва. Неке предате партизане су терали да се упишу 
у четничку организацију а један број се и заклео 
У цркву. 

МАРКО С. ВАВОВИЋ 
п.пуковник ЈНА у пензији 



КОЛАШИНСКИ ЗАТВОР И ЛОГОР 
У БАРУ 

Послије јењавања Устанка у бившем андријевич-
ком срезу, четници су се још чвршће повезали са 
окупатором и покушали да у току јесени 1941 го-
дине ликвидирају партизанске јединице на овом 
терену — један батаљон од три чете. Јединице ита-
лијанског гарнизона из Андријевице предвођене 
потказивачима, чешће су ишле у акције, које им 
нијесу донијеле жељене резултате. Послије сваке 
акције, одводили су у затвор у Андријевицу чла-
Нове партизанских породица, симпатизере партиза-
на и поштене родољубе, које су држали по неколико 
недјеља или мјесеци, па их измалтретиране слали: 
за Цетиње у италијански затвор у „Богданов Кра ј " , 
гдје су умирали (Милета Ђулафић и др.), у итали-
јанске затворе у Албанији (Антоније Шошкић и др), 
или за Италију (Милутин Влаховић, Анто Губери-
нић и др.), а неке су из Андријевице пуштали ку-
ћама. 1942. године када су добивши обилату помоћ 
од окупатора: у наоружању, опреми и храни, чет-
ници ојачали, објавили су борбу до истребљења не 
само партизанима, већ и свима онима који су сим-
патисали партизане и свим родољубима, којима је 
лежала на срцу борба противу окупатора и њего-
вих слугу. Услиједило је хапшење легализованих 
партизана и чланова њихових породица. Посебно 
су се окомили на чланове КПЈ, Скојевце и напредну 
омладину. Сем оних које су предавали Италијани-
ма, а ови их даље интернирали, све ухапшене су 
одводили у затвор у село Краље у чувену „Бару-
тану", гдје их муче у циљу изнуђивања признања 
о везама са партизанима и све оне који им нијесу 
дали никакве или штуре податке, а посебно чла-
нове К П Ј — истакнуте партијске раднике и при-
паднике партизанских јединица, спроводили су ве-
зане за Колашин, гдје су их предавали четничком 
суду. Кроз овај затвор прошло је око 500 лица. 

Колашински затвор био је по злу чувена „Глав-
њача" још из турског времена. У њему је било за -
твореника не само из срезова: андријевичког, беран-
ског и колашинског, већ и са територије Црне 
Горе и Санџака. У „главњачу" су доводили „најо-
пасније" по четнике и окупатора, а другој затвор-
ској згради „мање опасне". Један дио затвореника 
у „главњачи" био је окован тешким оковима. Амби-
јент колашинског затвора ме је подсјећао на нат-
пис из предворја Дантеовог „Пакла": „Оставите 
сваку наду ви који улазите". Али због високог мо-
рала затвореника није тако било. 

Терор над затвореницима достизао је врхунац. 
У свакој ћелији (кауши) било је по неколико десе-
тина затвореника, тако, да није било мјеста не само 
за лежање, већ ни за сједење. Када смо лежали 
или сједјели морали смо ноге претурити преко дру-
гога. Често су ноћу у ћелије упадали брадати, разу-
ларени и пијани четници и прозивали затворенике 
на које су сумњали да су учествовали у убијствима 
шпијуна и петоколонаша, па су их, или на лицу 
мјеста млатили, или одводили у канцеларију ш е ф а 
затвора Илије Ракочевића, па их тамо млатили до 
изнемоглости, а онда их крваве враћали у ћелије. 

О хигијенским условима у затвору није могло 
бити ни говора. Довољно је рећи да је затворени-
цима често био ускраћен одлазак у УЈС, па су мо-
рали вршити нужду у ћелији, па је смрад био 
неиздржљив, а последице такве нечистоће биле су 
и вашке, од којих се нијесмо могли одбранити. 

Од хране смо добијали по 120 грама буђавог ку-
курузног хљеба за 24 часа и по једну порцију вреле 
воде са којим зрном пиринча или листа купуса. 
Затвореници су више личили на утваре, или сабла-
сти, него на жива бића. Када би послије оваквог 
ручка пола сата остали на шетњу у затворском дво-
ришту, често се догађало да другови од глади и из-
немоглости падају у несвијест. Они који су н а ј -
теже подносили глад, дотетурали би некако до 
сметлишта близу нужника, гдје су четници бацали 
кости, па су узимали те кости и глодали их. Иако 
смо организовали колективну исхрану од хране 
коју смо добијали од куће, ипак то је било мало. 
Као прво хране нијесу имале ни наше породице, а 
када ју је било, четници нијесу дозвољавали доно-
шење исте, поготову онима који су били осуђени на 
веће казне. 

Свакодневно су четници одводили затворенике 
на суђење и изрицали им казне од 5, 10, 15 и 20 го-
дина робије, вјечиту робију и смртне казне. Осуђене 
на смрт четници су следећих ноћи одводили на 
етријељање на „Брезу". 

Морал затвореника, сем врло малог броја мало-
душних и убачених потказивача и провокатора био 
је на високом нивоу. Није било групе затвореника 
које су изводили ноћу на стријељање да нијесу били 
загрљени преко затворског дворишта и пјевали неку 
од револуционарних пјесама. Често су затвореници 
четницима у лице говорили: „Ви сте издајници и 
слуге окупатора, ваши дани су одбројани". Лично 
сам чуо неке: Обрена Благојевића, Ђока Мираше-
вића, Вука Булатовића, Мома Лончаревића и друге. 

Обавештења о ситуацији на фронтовима код нас 
и у свијету добијали смо или од нових затвореника, 
или од наших породица које су писмене извјештаје 
стављали у храну коју су нам доносили. И поред 
строге контроле четника свега што се доноси затво-
реницима: сечењем хлеба, сира и мијешањем к а ј -
мака, млијека и другог, нијесу успјели да осујете 
овакав начин пријема обавештења. О стању у за -
твору обавјештавали смо или преко контакта са 
доносиоцима хране, или путем цедуљица које смо 
стављали у торбе или судове у којима нам је доно-
шена храна, па смо исте враћали. 

Кроз колашински затвор у току 1942 и 1943 го-
дине само из бившег андријевачког среза прошло 
је око 200 лица, од којих је око 20 стријељано, око 
120 осуђено на временске казне од 5 година до вје-
чите робије и око 60 пуштено.-

Поред колашинског затвора и затвора у селу 
Краљима, били су и по селима од стране четника 
организовали затвори. Један од таквих је био у се-
лу Улотини у кући старог ратника и партизана 
Љуба Р. Шошкића. 

Послије четврте непријатељске офанзиве, чет-
нике је у Колашину ухватила паника, па су одмах 
расформирали затвор на та ј начин што су око 30 
окованих оставили да их предају Немцима, а нас 
313 повезали конопцима, по групама укрцали у ка -
мионе и повели за Подгорицу (данашњи Титоград), 
гдје су нас предали Италијанима. Када нас је вођа 
транспорта — ранији ш е ф затвора — предавао Ита-
лијанима у Подгорици, рекао им је у мојој непосред-
ној близини следеће: „Предајем вам 313 комуниста 
и разбојника Црне Горе на даљу надлежност." Ита-
лијани су нас одвели за Б а р у њихов логор који 
је имао 14 барака и распоредили нас по баракама. 
У свакој бараци је било по 1200 затвореника. 

Режим у логору је био врло тежак. У свим ба-
ракама Италијани су имали организовану мрежу 



потказивача. Затвореници који су били сумњиви 
потказивачима били су малтретирани на разне на-
чине. Најчешће би им везивали руке на леђима, па 
их вешали на стубове о гвоздене клинове на висини 
од 3 метра. Када би се ови на врућини онесвије-
стили, поливали би их водом. Послије неколико 
сати скидали би их са стубова и онако изнемогле 
одводили или у самице гдје би остајали по неко-
лико дана, или у канцеларији гдје би их даље мал-
третирали. 

Италијани су из логора често изводили групе 
затвореника и стријељали их на даљини од око 500 
метара од логора. У августу 1943 године одвели су 
неколико група и стријељали по разним градовима 
Црне Горе да би заплашили народ. 

Морал затвореника у логору био је као у кола-
шинској „главњачи" на завидном нивоу и пого-
тову жена које су имале дјецу, али у овако тешким 
условима нијесу ни једног тренутка клонуле. 

Начин обавештавања био је сличан ономе у ко-
лашинском затвору. 

Једна група чланова К П Ј коју смо сачињавали: 
Вуко Булатовић, Свето Пејановић, браћа Дрљевић 
(Милан и Драгољуб) и ја добијали смо обавештења 
и храну од Драгице Влаховић чија је породица тада 
жив јела у Бару а она и данас тамо живи. 

Послије капитулације Италије затражили смо од 
логорских власти преко једне делегације (из сваке 
бараке по један представник) да нас пусте кућама. 
Потказивачи су нас представили управи логора као 
делегате комуниста који буне логор а ови су затво-

ренике затворили у бараке а нас представнике по-
стројили у врсту на улазу у логор и довели чету ф а -
шиста да нас стријељају. Међу нама је био и Зец, 
студент медицине, који је одлично знао италијан-
ски језик, па је он објаснио командиру чете-капе-
тану, да ми нијесмо делегација комуниста који буне 
логор, већ делегација патриота који захтијевају 
пуштање из логора, јер је Италија капитулирала. 
Послије дијалога који је трајао око 10 минута, ка -
петан је наредио чети да иде у касарну, а нас по-
слао у самице, гдје смо остали два дана и двије 
ноћи. Италијани су нас послије овога вратили у 
бараке, а логор предали Немцима. 

Немцима је овај логор представљао терет, па су 
предузели мјере како би га расформирали. Већи 
дио затвореника уз „гаранцију" главних сарадника 
окупатора да неће отићи у партизане био је осло-
бођен. Приликом прозивке затвореника, неколико 
њих међу којима сам био и ја одазвало се на имена 
оних затвореника који су били интернирани за 
Италију, изашли смо из логора. Ово смо искори-
стили због неуредно вођене евиденције логорске 
управе оних који су интернирани за Италију. 

Колашински затвор и логор у Бару (у коме је 
1943. године било око 15.000 затвореника из читаве 
Црне Горе и Санџака) остали су ми у болном сје-
ћању као нај неприј атније епизоде мога живота. 

Немци су преостале затворенике одвели на рад 
у Бечко Ново Место СШепег Иеиз^асИ) код Беча. 

БОГИЋ ВЛАХОВИЋ 

НЕКА СЈЕЋАЊА ИЗ ИЗБЈЕГЛИЧКОГ 
ЛОГОРА У БУДВИ О ЖИВОТУ 
И БОРБИ У ЛОГОРУ 

Капитулацијом бивше Југославије и окупирањем 
земље, настала су грдња страдања, пресељавање 
и б јежање насељеника са Косова и Метохије. На-
пуштајући у паничном бјекству своје куће народ 
је видео једини спас у старом кра ју у Црној Гори. 
Страхујући за своје голе животе на тако дугом путу 
преко Метохије, Руговске клисуре и даље према 
Чакору. Тако настаје, избјегличка одисеја: Изглад-
њела колона, голих, босих и изнемоглих. Мијењале 
стотине конака и туђих огњишта у окупираној зе-
мљи увијек и свуда сувишни као болест од које 
се некако треба отрести. 

Наступају јулски дани — Устанак у Црној Гори 
у коме велики број другова и другарица са Косова 
активно учествује. Сплашњавањем Устанка и повла-
чењем наших снага са територије Црне Горе, на-
стаје појачан терор окупатора и њихових слугу, што 
н а ј ж е ш ћ е погађа избјеглице без кућа и кућишта. 
Непријатељска пропаганда протурила је вијест да 
се избјеглице враћа ју на своја имања, па су изну-
рене избјеглице и расељене избјегличке породице 
лако насјеле овој вијести и брзо се велики број 
породица искупио у Андријевици и ближој околини. 
Окупљене породице су једног дана утоварили у 
италијанске камијоне и уз војничку пратњу одве-
дени су преко Чакора. У Дечанима ее заноћило а 
сјутрадан колона је продужила преко Ђаковице за 
Призрен, а одатле преко Албаније за Скадар да би 
продужили преко Бара и нашли се у Будви. Ту су те 
намучене породице смјестили у Касарну, поставили 
стражу. То је логорски живот. 

Формирањем логора настали су тешки дани пуни 
страдања и кра јње неизвесности. 

Живот у логору отпочео је са пропагандом Та-
лијана да се од логораша формира једна јединица 
која би ојачала националистичке елементе у Будви 
и околини са циљем да врше притисак и терор 
на партизанске породице и симпатизере НОР-а. 
Требало је искористити избјеглички логор за ци-
љеве окупатора. За службу окупатора обећали су 
добре плате и следовање намирница што је за мно-
ге било примамљив мамац који је прихваћен. Тако 
су формирали јединицу, наоружали је и снабдели 
укључујући у националистичку формацију мјеста. 
Од измученог и напаћеног робља одједном се измије-
нио лик тих људи који су постали слуге окупатора. 

Група породица се издвојила из тога састава 
схвативши циљ овакве оријентације и по цијену 
жртава одбила да прими оружје и било чим да слу-
жи окупатору. Овакав став и чврста решеност на 
отпор била је уједно и спремност на још тежи ж и -
вот, затвор и терор. 

Дојучерашњи логораши сада већ наоружани и 
набусити, отпочели су притисак на групу поштених 
породица, уз на јављивање репресалије, како би сло-
мили отпор и присилили све за службу окупатору. 
Настао је тежак живот. Свакодневно истицање не-
пријатељских побједа на фронтовима, у штампаним 
прогласима су позивали да се уједине снаге и сломи 
и уништи комунистичка опасност. У тим прогла-
сима се упозоравало на мјере које ће непријатељ — 
предузети према свима који се не одазову позиву 
пријетећи смртном казном. За све ове који нису 
прихватили оружје одузели су им оно биједно 
следовање које су као логораши до тад примали. Ј е -
дино што је остало за непослушне био је принудни 



рад на путу: Будва—Цетиње и Будва—Петровац, 
код Италијанеког предузећа за изградњу путева. 

Радећи на цести упознали смо групу мјештана 
из околине Будве. Убрзо се стекло обострано повје-
рење што је за нас било од великог значаја јер 
смо преко њих успоставили контакт са илегалцима. 
Тада настаје организован рад у логору, што да је 
моралну подршку групи која се већ сада ослања 
на покрет и далеко смјелије наступа у борби за 
раскринкавање непријатељског рада избјеглица у 
служби окупатора. 

Радећи и борећи се у условима какви су били 
у логору, када је човек поред свих патњи и мука 
могао бити ликвидиран сваког часа дали смо акти-
ван отпор непријатељском притиску. 

Група окупљена за борбу против окупатора ре-
довно се састајала и припремала за организовав 
отпор. Задаци које смо добијали са терена уз про-
пагандни материјал НОП-а који смо проучавали, 
стално су нас држали у курсу догађаја. На основу 
тога и ситуације у мјесту и околини имали смо ма-
теријала да нападамо слуге окупатора за сву њи-
хову прљаву работу. Како смо ми организовали от-
пор тако су и они појачали притисак. Н а ј т е ж е је 
падала изнуреност дјеце и старих па су лако обо-
лијевали. Б л а ж у Булатовићу у току недјељу дана 
умрла жена и двоје дјеце, која су се отровала 
одпатцима исхране што је претицало италијанским 
војницима. Узгред да кажем да су често наша дјеца 
живела од тих отпадака хране јер су били прихват-
љивији. него пуне порције италијанских макарона 
које су биле обилате за породице које су се ста-
виле у службу окупатора. Дјеца су излазила по 
ке ју и по граду па су понекад добијала помоћ од 
честитих грађана Будве, рибара, радника на ис-
товару бродова. Непрекидна присутност глади, голи 
и боси изнурени уздигли смо понос узинат свих 
мука, патњи и искушења, на супрот онима који су 
примали плату и добро следовање за службу оку-
патору. 

Присталице НОП-а у логору издржале су прити-
сак и све патње захваљујући чврстини и решено-
сти да' се истраје на линији НОП-а. 

ЗАРОБИХ ТОПОВЕ, А НЕМОГАХ ПУШКУ 

Август 1944. . . Корпус Пека Дапчевића разбија 
јаке Немачке, четничке и остале квислиншке снаге 
ца подручју Андријевице и у долини увек набујале 
и бистре реке Злоречице. 

Становници села Бојовића, већином нејач — 
старци, жене и деца са одушевљењем су дочекали 
сунчано јутро када су у село ушли ослободиоци. 
Мештани поменутог села и околине никад нису до-
живели овакву ратну драму. Западно од Бојовића 
на брду Пеови, на пространој природној позорници 
одигравала се крвава драма између Немачких и 
квислиншких снага са једне стране и партизана са 
друге стране. Опкољене Немце јаке партизанске 
снаге су истеривале из шума на простране ливаде 
и ту их снажном артиљеријском и минобацачком 
ватром уништавали. Изненађени и разбијени непри-
јатељ се повлачио без реда и обезглављен, јер је 
са свих страна био опкољен. 

Око 9. часова борба је јењавала, само се понегде 
чула по која пушка или минобацач. Сељаци су се 
враћали из скровишта — шума и потока својим 
домовима обухваћени слободајрским -радостима. Том 

У овако тешким приликама, не могу а да не ис-
такнем рад и пожртвовање другарица и њихову 
вољу и истрајност да издрже до коначне побједе, 
то су Милосава Ђаковић, Милена и Милица Влахо-
вић, Станка Милошевић са своје двије кћери Бо-
сом и Милојком, биле су равноправни борци, при-
хватале и извршавале дио крупних задатака у пре-
ношењу илегалног пропагандног материјала у гра-
ду и вани, обезбеђивању састанака наше групе, као 
и стража, раскринкавање рада четничке групе. До-
стојно је дивљења кад мајке потискују материнска 
осјећања остављајући дјецу, гладну, голу и босу на 
неодређено вријеме да би извршиле задатак напре-
дне групе у логору и касније излазак на положаје 
да се повеже са партизанима. Ова група другарица 
пролазила је кроз четничке положаје. Илустрације 
ради наводим и пример личне храбрости Милосаве, 
када су њих три другарице враћа јући се са поло-
ж а ј а партизанских наишле су на четничку патролу 
која их зауставља, оптужујући их за сарадњу са 
партизанима и снабдевање, те да одмах крену пред 
њима. На питање другарица куда да иду одговорили 
су да их воде у четнички штаб. На то им је Мило-
сава, са пуно ироније гласно рекла: „да вам се по-
пишам у штаб", позивајући своје другарице да крену 
ка дјеци. Четничка пагрола је на овакав иступ ос-
тала запањена не предузимајући ништа, док су њих 
три другарице одмаглиле са мјеста овог догађаја. 

Посебно треба истаћи колико је наша група била 
активна, доследна и одлучна, свједочи и примјер 
одласка у оперативне јединице остављајући поро-
дице на милост и немилост окупатору. Овога пута 
Њемцима и њиховим слугама који су знали за наш 
одлазак у партизане. 

Држање партизанских породица било је храбро 
и примјерно на туђим сокацима очврсле, решене да 
издрже сва страдања. Ето у таквим су условима, 
када смо ми наставили борбу са путпком, наше дру-
гарице су наставиле борбу на линији НОП-а, зашто 
им дугујемо особито признање. 

СТАНКО ВЛАХОВИЋ 
пуковник ЈНА у пензији 

приликом изненада се у гробљу села Бојовића по-
јавила групација од око две стотине и више Не-
маца. Наставили су повлачење усеком Дубоког По-
тока ка брду Превији. 

У кући изнад гробља нашао се и стари ратник 
учесник ратова 1912—1918. године, МИЛАН МИЛУ-
ТИНОБ БОЈОВИЋ, коме је Мика Вучкова рекла да 
је гробље пуно Немаца. Милан је без двоумљења 
рекао „замном", изашао је из куће и кренуо у 
правцу брда Клекавца. Потрчао сам и ја за њим 
иако сам тада имао само 14. година. Немци су се 
пробијали водотоком потока ка поменутом брду. 
Од шуме нас нису могли приметити. На Клекавцу 
смо срели једну жену која нам рече „шта чекате, 
Немци су право испод нас". Тада је Милан, обузет 
неким снажним родољубљем и храброшћу, узвик-
нуо чудно снажно „ура пролетери"! Извадио је цр-
ногорски „колаш" и испалио један, једини метак 
који је имао у правцу Немаца. Са громким покли-
ком и ми смо му се придружили, а загим смо на 
Немце обурвали камење и дрва. Тада се у потоку 
чуо жагор Немаца, командовање и звекет оружја. 
Побегли су уз поток према Превији. Након десетак 
минута ми смо сишли у поток и затекли остављену 
војну опрему, неколико минобацача, неколико по-



стоља од митраљеза, већи број сандука муниције и 
остале опреме. 

У одушевљењу стари ратник Милан седе к р а ј 
потока припали цигарету и рече: „Е баш немам 
среће! Заробих топове (минобацаче) а немогах пу-
шку". 

НАПОМЕНА: Забележено према сећању Миодра-
га Бојовића, партизанског курира, члана организа-
ције СУБНОР-а сада Окружног јавног тужиоца у 
Прокупљу. 

ТЕРОР ЛУКАЧЕВИЋА 

Лето 1943. године? . . . Тог летњег јутра мало се-
ло Бојовиће освануло је опсадирано јаким четнич-
ким снагама. Јасно су се виделе четничке страже на 
добропољској Главици, Превији, Клековој коси и 
Клисури Б у к која село одваја од Ђулића. 

Становници села били су узнемирени и исчеки-
вали су са зебњом шта ће се догодити. Око 8. часова 
наишле су кроз село четничке патроле које су саоп-
штиле да ће се у 10. сати одржати збор којем су 
обавезни да црисуствују сви мушкарци старији од 
12. година. 

Још пред зору, четници су изненадили и похва-
тали у кућама партизанске симпатизере: Драгоја, 
Николу — Кола и сестре омладинке Владиславу — 
Бећку и Нату, које су са собом довели. Из села 
Божића четници су на збор довели неколико патри-
занских симпатизера и напредних омладинаца. 

Збор је одржан на ливади Перово гумно. Непо-
средно у близини места где ријека Злоречица про-
дире кроз Клисуру бук. Четници су настојали да 
збору да ју церемонијални карактер. Сви четници, 
њих око 500, били су постројени у колоне у виду 
квадрата. 

Партизанске породице и симпатизери били су 
истурени унутар зборишта и чувани под стражом. 

К а д је наишао Лукачевић, неко од четничких 
команданата (не сећам се који) командовао је „чет-

ници мирно" и предао му је рапорт. За овим је Лу-
качевић ушао у средину зборишта (био је висок и 
обрастао брадом, поред њега стајао је човек малог 
раста Раде Перкенек — начелник штаба, а иза њих 
два крупна четника са жутим брадама који су ру-
кама држали дуге дренове мотке — на врху једне 
мотке била је рогља. 

Након краћег „патриотског" говора који је одр-
жао Лукачевић, прозван је да на средину зборишта 
изиђе Масловарић Радун, службеник поште из Ан-
дријевице. На њега се Лукачевић уетремио око 10 
минути, говорећи му да је издао краља и отаџбину, 
да сарађује са партизанима, да је окаљао нацио-
налну част и др. Радун се пред њим мушки држао, 
не сећам се Радунових речи, но одговор Радунов 
разјарио је Лукачевић тако да га је дохватио за 
прси и колико се сећам можда га је ударио шаком 
и по лицу, претио му је да ће га стрељати и права 
је случајност што је Радун остао жив. Потом су 
прозвани Дедовић Леко, Вука и Вулка. Лукачевић 
је наредио да им се удари по двадесет и пет батина. 
Обарали су их на тај начин што их је омај четник 
са рогљом хватао за врат и бацао на земљу. Леко 
је тортуру стојички поднео тако да батинашима 
није требала рогља. 

Девојкама Вуки и Вулки стављали су рогљу за 
врат, тукли их дугачким дрвеним тољагама, како се 
то радило за вријеме инквизиције у средњем ви-
јеку. 

Скојевци из Божића доведени еу у Војовиће, од 
страха, да четници не буду тамо нападнути од ге-
рилаца. 

Млади комунисти држали су се јуначки, како 
то доликује активистима. Политцчке батине добили 
су сами батинаши — четници, народ их је још више 
омрзнуо и презрио. 

После батињања скојевци из фамилије Дедовића, 
онако пребијени лежали су непомично на ливади. 

МИОДРАГ-МИЛА БОЈОВИЋ 

СЕЋАЊА НА БЛАГОЈА КАСТРАТОВИЋА 
(професора књижевности, стрељаног 
у Краљеву) 

Несрећног 19. октобра 1941. г. у оквиру сгреља-
них седам хиљада краљевачких родољуба од стране 
Хитлерових фашиста, у кругу фабрике вагона по-
кошен је рафалима, демократски патриота профе-
еор књижевности краљевачке гимназије Благоје 
Кастратовић. 

Талентовани професор Благоје израстао је у 
цењеиог стручњака југословенске књижевности, 
омиљеног професора код омладине, вољеног друта 
у колегијуму, пријатеља грађана у свим местима 
где је службовао, особито као пожртвованог радни-
ка на народном просвећивању. Нарочито је дошао 
до изража ја његов омладински полет и радни елан 
као ученик беранске гимназије и студент к њ и ж е в -
ности. 

Благоје се родио у селу Трешњеву испод Ко-
мова у сиромашној породици 1904. г. са још пет 
брата и сестара. Ометен гладним ратним годинама 
завршио је основну школу тек у петнаестој години 
у селу Трепчи 1918. г. оставши рано без материнске 
љубави. Уписао се у бераноку гимназију. Амбицио-
зан полагао је и по два разреда годишње, тако да 
је у 1923. г. матурски испит положио с одлучним 

успехом и уписао се на факултет, који је завршио 
1929. г. издржава јући себе сам од прихода приуча-
вајући децу имућних родитеља у Београду. 

Прво постављење као суплент добио је у Ђако-
вици, затим је службовао у гимназији у Дебру, При-
штиви, Шапцу и на кра ју у Краљеву где је и пре-
стало да куца његово племенито срце. 

Благоје је био председник Народног универзи-
тета у Дебру и Приштини, као и председник удру-
жења профеоора у Приштини, где је и одржао 
многа предавања. 

Још као ученик гимназије писао је песме а доц-
није и песме у прози, које су објављене у књижев-
ном часопису „Венац". 

Чаеопис „Венац" објавио му је прву песму 30 
новембра 1922. г. под насловом: „Летње јутро на 
планини". У овој песми, штампаном првенцу. долази 
до изража ја гимназијски романтичарски лиризам од 
пет строфа, међу којима ћемо цитирати прву, као 
распевано сликање планинске природе: 

— Кроз долине магле вију се и круже, 
Као танки, меки праменови вуне. 
На источном небу расцветале р у ж е : 
Сунце сеје злато, рубине и круне 
По росном цвећу . . . 

СТАНОЈЕ БОЈОВИЋ 
Врњ. Бања 



СКОЈЕВЦИ У ОКУПИРАНИМ БОЖИЋИМА 

Априлски рат прекинуо је моје школовање у бе-
ранској гимназији па сам се вратила у село Б о -
жиће. Моја сестра Вука и ја биле смо скојевке још 
у гимназији, па нам је, убрзо после нашег доласка 
у село, дошла Милева Вуковић, стари чланПартије , 
ради договора о организовању СКОЈ-а у селу. 

У Божићима је иначе деловала јака четничка 
организација, а само село се граничило са окупа-
торским гарнизоном у Андријевици, па су зато усло-
ви рада били врло тешки. Ипак рад СКОЈ-а је био 
сталан и задавао је велике невоље окупаторима и 
њиховим плаћеницима. 

Организацију СКОЈ-а су обилазили и помагали 
јој и чланови Партије ко ји су били у илегалности: 
Спасоје Ђаковић, Милица Мушикић, Војо Кушевић, 
Радојица Шошкић, а касније и Божо Савовић. 

Главни задатак нам је био да радимо са омла-
дином, да разоткривамо четничку организацију, да 
пропагирамо свој покрет, а било је и мноштво дру-
гих послова: теоретско образовање, читање из к њ и -
га, прорада билтена и слично. Захваљујући томе, 
врло мали број омладинаца приступио је сталним 
четничким формацијама. 

За четнике је наш рад био велики проблем, зло-
стављали су нас на разне начине, почев од ограни-

чавања кретања па све до јавног батинања. Тако је 
једног јутра у августу 1943. године упала у село 
група Лукачевићевих четника заједно са мјесним 
четницима из Божића. Покупили су сав народ који 
су затекли, па и нас, омладину и одвели у село Бо-
јовиће. Тамо смо затекли на окупу народ из тога 
села и оближњег села Анџелата на некој ливади. 

Прво је неки четнички главар по имену Перхи-
нек говорио о „политичкој ситуацији" па је између 
осталог рекао, да ми омладина, за њих представља-
мо већу опасност него наши другови из шуме. 

После су почели да прозивају омладинце и њи-
хове родитеље и да им прете. Од скојеваца, прво 
су прозвали Лека Дедовића. Лукаћевић га је пес-
ницом ударио тако снажно да му је одмах отекло 
једно око. Онда су га четници дограбили и тукли га 
батинама. За њим су прозвали моју сестру Вуку, 
затим Десу па мене. Положили би нас на земљу, за 
врат нам ставили рогљу, и ударали батинама. Један 
четник је ударао с једне, други са друге стране. Од 
батина смо сви падали у несвијест. По тој рогљи 
Лукачевићеве четнике народ је прозвао рогљашима. 

То четничко дивљаштво, исто као и рад наше 
организације, учинили су да омладина нашег села 
послије тога још масовније почне да прихвата наше 
идеје и да се опредијељује за НОП. 

ВУЛКА МАРТИНОВИЋ-ДЕДОВИЋ 

ПОКУШАЈ ВУКСАНА ГОЈКОВИЋА ДА 
ФОРМИРА ЧЕТНИКЕ У ВЕЛИЦИ И 
ГОРЊОЈ РЖЕНИЦИ 

Вуксан Гојковић, њемачки шпијун и четнички 
командант, желио је да своје радно мјесто Велику 
и Г. Ржаницу веже за четнички покрет, али му је 
за такав план било потребно да претходно приволи 
село Машницу четничкој организацији, нудећи пр-
венствено командирство редом појединим племени-
ма. Кад то није помогло, Гојковић је, уз одобрење 
италијанске команде, прикупио већи број угледних 
грађана села Велике и Ржанице, ко ји су крајем 
априла дошли у Мурину код бригадира карабињера 
и тражили његов пристанак да формирају четничку 
организацију у селима Велике и Г. Ржанице. Гра-
ђани села Машнице по директиви партизана замо-
лили су бригадира да не дозволи формирање чет-
ничке организације ако желе мир на овој терито-
рији. На питање бригадира зашто не желе да при-
ступе четничкој организацији Божина Зоговић је 
одговорио: „Ми смо поробљен народ а ви сте оку-
патор. Кад сте имали моћ да нас окупирате, имате 

ваљда и моћ да одржавате власт без наше помоћи. 
Ми не желимо никоме да помажемо да нас држи у 
ропству"! На то је бригадир одговорио да ни он не 
гаји много повјерења у четничку организацију. 

Четници су током. читавог мјесеца априла тра-
ж и л и од италијанске команде координирану акцију 
Италијана, четника и вулнетара (албанске мили-
ције) против гериле на овом терену. Италијанска 
команда је одговорила да је претрес села Машнице 
и Мурине ствар Италијана и албанских власти, те 
да се четницима ни у ком случају неће дозволити 
прелаз преко границе између Црне Горе и Алба-
није. 

Иако је италијанска команда стално одбијала 
акгдије четника на терену села Машнице, морала је 
на захтјев албанских власти да одобри акцију вул-
нетара на чишћењу терена села Машнице од пар-
тизана. Тако је крајем априла албанска милиција 
(вулнетари) у јачини од три чете извршила у пре-
подневним часовима чишћење терена села Машни-
це. Иако су нас раније албански партизани обаве-
штавали о покретима албанске милиције, акција 
од априла дошла је сасвим изненада. 

ИНЖ. БОЖ. ЗОГОВИЋ 

ВОЈО ЗОГОВИЋ 

Негдје почетком друге половине јуна Војо Зо-
говић узео је из стада окорелог четника Вуксана 
Комадине једно јагње и појео га са двојицом омла-
динаца. Неко је о томе реферисао на састанку, па је 
било предлога да се Војо најстроже казни. Чак је 
помињана и смртна казна. Страх од евентуалних 
последица као и стид од оваквог поступка довео га 
је у пијано стање, тако да је једнога дана пијан 
доспио у Зориће, у кафану пуну четника. Четници 
су га ухватили, стрпали у затвор гдје је остао око 
10 дана. Док је Војо био у затвору, четнички ко-

мандант Вуксан Гојковић, који се налазио у Дра-
жином штабу, изнудио је обећање да уништи нашу 
групу под условом да му се да 100.000 лира (пола 
износа од раније четничке уцјене предвиђене за 
ликвидацију наше групе). Приликом пуштања, Војо 
је примио 50.000 лира, а другу половину је требало 
да прими кад обави посао. Сјутра дан по изласку 
из затвора, Војо је стигао у билизину нашег скло-
ништа, наоружан новим карабином, пиштољем, 2 
бомбе и око 150 метака за пушку поређаних у два 
фишектара. Носио је „демижану" ракије од 15 ли-
тара и уз то пршуту и погачу коју му је умијесила 
његова мајка. Срео сам га и питао: ,ДДта је то, 



Војо?" Он се насмијао и загрлио ме говорећи: „Ово 
су дарови за покој ваше душе. Ово је добијено на 
рачун ваших глава и то само једна половина, од 
које сам све ово купио и нешто жита за храну које 
сам оставио код мајке!" Затим је испричао о свему 
што се са њих збило. „Другови, сад ево ме код вас, 
па чините што год хоћете. Ја на другу страну не-
мам куда и нећу па макар ме за све што сам урадио 
стријељали". Звао сам прво Петра и Манојла упоз-
нао их са Војовом ситуацијом и предложио да га 
примимо у наше редове без бојазни да би могао 
нешто неприј атно учинити. 

Одмах смо упознали и остале из групе и замо-
лили их да га примимо у нашу групу. Иако су по-
јединци изражавали сумњу у његову искреност, 

ипак смо га примили. Врзо смо се увјерили у ње-
гову оданост. 

Када су се Вуксан и остали главари увјерили да 
их је Војо преварио, одустали су од плаћања за 
ликвидацију наше групе, па је затражио од Павла 
Ђуришића да упути групу одабраних четника, добро 
наоружану и по могућности састављену од људи 
који добро познају теренске прилике на подручју 
Полимља и Велике, да ликвидира герилу у Маш-
ници. Осим тога, четници су стално вршили прити-
сак преко Италијана како би четничку организа-
цију проширили на подручје села Машнице, Му-
рине и Г. Ржанице и Велике. Међутим, сви напори 
четника у овом смислу остали су без успјеха. 

ИНЖ. БОЖ. ЗОГОВИЋ 

ПОЈАЧАН РАД ПАРТИЈСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СЕЛУ 
МАШНИЦИ 

Послије погибије Воја Бакића, бив. комесара 
краљскотребачке чете, Радован Лекић, који је ус-
пио да умакне четницима, дошао је почетком јула 
на терен села Машнице и повезао се са нашом гру-
пом. Мало касније дошла је и Милица Мушикић. 
ОК К П Ј послао је нашој групи као помоћ Сава 
Митровића. 

Од доласка Сава Митровића, појачан је рад са 
омладином. У Машници, Велики, Г. Ржаници и Му-
рини основане скојевске организације од којих је 
била најбројнија скојевска организација Машнице. 
Исто тако основане су омладинске групе и ван 

СКОЈ-а као и групе старијих грађана и групе жена 
са којима су редовно одржавани састанци на ко-
јима је често присуствовала Милица Мушикић. 

Половином јуна, позадинци села Машнице до-
бавили су један радио који је техничар Драго Ђор-
ђевић, брзо довео у исправно стање. Чим су добав-
љене батерије, инсталирали смо га у склониште. 
Сваког дана је слушан програм Радио Лондона, 
Гласа Америке, Москве и Слободне Југославије. 
Бодо Зоговић се бринуо о исправности радио апа-
рата, док су се Радован Лекић и Милица старали о 
умножавању вијести. Настојећи да што шире упоз-
намо грађанство са војно-политичком ситуацијом у 
свијету и код нас, повећали смо број примерака 
вијести. 

ИНЖ. БОЖ. ЗОГОВИЋ 

МАШНИЦА — БАСТИОН ОТПОРА 

Отпор који је Машница пружила четницима по-
вољно се одразио на стање Г. Ржанице и Велике, 
одакле је врло мали број људи пришао четницима, 
док је број припадника и симпатизера НОП-а из 
дана у дан растао. О доприносу села Машнице у 
НОБ-и у својој књизи Андријевички срез 1941—1944. 
године, стр. 274. Радован Лекић пише: „Ако се за 
једно село у Црној Гори може рећи да се у тако 
тешко вријеме није предавало непријатељу и да ће 
и касније по свом саставу и активној борби за сло-
боду израсти у херој село, онда се то у мучним ап-
рилским данима могло рећи за Машницу". 

ИНЖ. БОЖ. ЗОГОВИЋ 

Андријевица, 12. листопада 1943. 

Јутрос у рајону Марсенића ријеке стигао штаб 
бригаде са 2. и 3. батаљоном. Сада је сва бригада 
на окупу. Марширамо према Андријевици. Прије 
доласка на раскрсницу путева: Андријевица—Бера-
не и Андријевица—Матешево, бригада распоређена. 
Тако су 1. и 3. батаљон продужили покрет цестом 
према Андријевици са задатком да је ослободе од 
Талијана.3) 

При наиласку на талијанске страже које су се 
налазиле у бункерима колебање да ли ће нас пу-
стити у град. Неколико одлучних бораца 1. батаљо-

3 ) Ј а ч и н а н е п р и ј а т е љ а у А н д р и ј е в и ц и : д в а т а л и ј а н с к а 
б а т а љ о н а и з д и в и з и ј е „ В е н е з и а " с о к о 1000 в о ј н и к а и о к о 
400—500 ч е т н и к а а л и с у о в и Ј о ш р а н и ј е п о б ј е г л и и з г р а д а . 
( З б о р н и к 3/5, 87). 

на, који је био у претходници уклонило је крстила 
и јежеве бодљикаве жице и продужило у центар 
наређујући Талијанима да одложе оружје . 

Наше јединице су без сметње ушле у Андрије-
вицу. Око 12 сати дотадашњи командант талијан-
ског гарнизона у Андријевици потпуковник Буг-
лиани предао је у команди гарнизона град замје-
нику команданта II далматинске бригаде. 

Народ нас је поздравио масовним изласком на 
улице и у сусрет борцима грлећи се и љубећи се 
са њима. Били су то радосни, дирљиви тренуци. 
Одмах смо се тако зближили и завољели као да 
смо сто година скупа живјели. Разумјели смо их, 
а и они нас. Многи људи и обитељи из града ставили 
су на расположење нашим борцима и штабовима све 
што су имали: станове, храну, пиће, па чак и од-
јећу и обућу.4) Трудили смо се да људе ничим не 
оштетимо. Но они су били више него увријеђени 
ако би неки борац одбио гостопримство домаћину 
који га је с пуно поштовања желио почастити воћем, 
кавом, јелом или неким пићем. 

Ево једног од многих дирљивих сусрета с људи-
ма овога краја . Јован Вукић, илегални предсједник 
Опћинског НО-одбора рекао нам је: „Дошао сам 
да вам се ставим на расположење. Ја сам предсјед-
ник Опћинског народно-ослободилачког одбора. Го-
дину и више чекам на вас, сиви соколови. Хоћу да 
вас поздравим. Ж е љ е л и смо да дођете. Вјеровали 

4 ) У с ј е ћ а њ у с у м и о с т а л и Ђ у р о Ђ о р ђ е в и ћ , Д р а г о Л о н -
ч а р е в и ћ , В о ј и н Ј о в и ћ и Л а з а р Ј о в о в и ћ к о ј и с у и з н е к и х 
с в о ј и х т а ј н и х с к л а д и ш т а и з в у к л и в е л и к е к о л и ч и н е ц и в и л -
н и х о д и ј е л а , п л а т н а и д р у г о г р у б љ а и с в е т о п о к л о н и л и 
н а ш о Ј б р и г а д и . 



смо да ћете доћи. Зато нисмо никада ни клонули. 
Ж е љ е л и смо да видимо ваш пролетерски црвени 
барјак." 

Код тих ријечи за тренутак смо били збуњени. 
— Јеет, јест, дјецо! Било нас је доста који смо вас 

с нестрпљењем чекали, чинили све да вас можемо 
с поносом дочекати. И да сте нам добродошли! Јо-
ван је, ево, готово годину дана чувао за ваше ра-
њенике буренце љуте ракије, а за све вас и ваше 
штабове имам пуно буре од 600 литара шљиве, ме-
са, хљеба и ка јмака . Прво у моју кућу, а онда, до-
бар је то народ нитко неће жалити да да за своју 
војску." 

Неколико бораца, као по команди, јурнуше према 
старцу, дигоше га на руке високо изнад својих глава 
кличући: „Ура, ура, ура, за оваквог ћаћу!" 

Андријевица, 13. листопада 
Формирана команда мјеста, котарски и опћински 

народноослободилачки одбор. Мјесни комитет КП ЦГ 
умјешно је искористио присуство својих бораца и 
јединица, па је по свим селима заказао зборове и кон-
ференције на којима су, поред политичко-теренских 
радника из андријевачког котара, говорили и наши 
борци, командири и комесари батаљона и бригаде. 

Међутим, ни непријатељ није мировао. Одмах је 
подузео мјере да одбаци наше јединице што даље 
од овог територија и да поново загосподари њиме. 
Команданти квислиншке војске и четнички одреди 
тражили су хитну помоћ њемачких окупатора. И 
она им је данас камионима почела стизати из Пећи. 
Наш је задатак: не дозволити непријатељу продор 
преко Чакора и Мурине према Андријевици. 

Око 16 сати камионима послана 3. чета 1. бата-
љона цестом у извиђање према Мурини, Плаву и Ч а -
кору. Око 22 сата извијестила је да су извјесни 
њемачки дијелови5) већ избили у рајон Плава и 
Мурине, а преко Чакора примјећује се моториза-
ција. 

Штаб корпуса наредио нашој бригади да се кроз 
Полимље према Мурини и Чакору упуте јаче снаге 
наше бригаде са задатком да чисте то подручје од 
непријатеља и да му не допусте да продре према 
Андријевици. 
Андријевица, 14. листопада 

У вези са ситуацијом око Плава и Мурине штаб 
II далматинске бригаде подузео је ове мјере: 

а) 1. и 4. батаљон, ојачани са 2 топа, 2 миноба-
цача, 2 тешка митраљеза и четом Талијана, преба-
чени су из Андријевице на простор села Улотине— 
—Крушево са задатком да прикупљају податке о 
непријатељу који се појавио из правца Пећи и Ч а -
кора, руше мостове на тој комуникацији и онемо-
гућавају непријатељу евентуални продор према Ан-
дријевици; 

б) 2. батаљон да дијелом снага и даље остане у 
селу Краљи са задатком да затвара правац и оси-
гурава од Трешњевика и Матешева, а дијелом снага 
да се пребаци на положаје око Луга и Сутјеске како 
не би дозволио непријатељу да се с јужне стране 
пробије у Андријевицу; 

ц) једна чета 3. батаљона да се пребаци из Ан-
дријевице на простор села Мурине са задатком да 
затвара та ј правац и хвата контакт с непријатељем; 

5 ) Т о с у б и л и п р е т х о д н и д и ј е л о в и 297. н ј е м а ч к е д и в и -
з и ј е к о ј и с у о д П е ћ и п р е к о Ч а к о р а х и т а л и п р е м а А н д р и -
ј е в и ц и и Б е р а н а м а ( „ О с л о б о д и л а ч к и р а т н а р о д а Ј у г о с л а -
в и ј е " , к њ . 1 , с т р . 582—583). 

д) 3. батаљон, без једне чете, са замјеником ко-
манданта бригаде, остаје у Андријевици као посадна 
јединица; 

е) чета Талијана са 2 топа у рајону Би јели Лаз, 
са задатком да гађа њемачку моторизацију ако би 
продрла цестом од Мурине према Андријевици; и 

ф) батаљон Талијана у рејону Сућеска са задат-
код да затвара правац од Мурине и Кути према Ан-
дријевици. 

Поред око 150—200 Нијемаца, толико балиста и 
неколико стотина мобилизираних Плављана, који 
су избили око Мурине, на сектору Липовице и Кути, 
десно од Подлимља и Мурине налази се и четнички 
батаљон који на том подручју хапси и малтретира 
све оне за које сумња да су у вези с партизанима. 
На подручју Шекулара такођер има око 700 четника 
које Новица Поповић држи на окупу и чека пого-
дан моменат да нападне наше јединице с леђа. 

Штабови батаљона и бригаде, који су дошли у 
контакт с домаћим квислинзима, покушали су ди-
ректним преговорима да их одврате од борбе на 
страни Нијемаца. Међутим, они су одлучно одбили 
сурадњу изговарајући се да имају обавезе према 
Нијемцима. Тако су поступили и четници с подру-
чја Липовице. Командант четничког батаљона издај -
ник Марко Вучељић не само што није пристао ни 
на какву сурадњу с нама у борби против њемачких 
окупатора, већ је наш позив за сурадњу искористио 
за придобијање мобилизираних муслимана против 
народноослободилачке војске. 

Крушево—Андријевица, 15. листопада 
Први и 4. батаљон са двије теренске партизанске 

јединице — муслиманским омладинским батаљо-
ном и машничко-улотском четом, као и нешто Тали-
јана, пошли су у напад по оваквом распореду: 

а) 1. батаљон и једна мјесна партизанска чета 
имали су задатак да с простора села Крушева напа-
дну непријатеља на Сјекирици и продуже покрет 
према Чакору, да поруше цесту и онемогуће непри-
јатељу продор моторизираним јединицама из Пећи 
према Мурини и Андријевици; 

б) 4. батаљон, с остатком територијалних парти-
занских јединица, да с подручја села Крушева, кре-
не у правцу Ж а р с к и Крш—Горња Ржаница—Вели-
ка—Чакор, са задатком да потјера непријатеља ако 
на њега наиђу и на погодним мјестима поруше цесту 
Чакор—Мурина; 

ц) једна чета 3. батаљона, с извјесним бројем 
Талијана и мјесна партизанска јединица, добили су 
задатак да нападне положаје Џамија—Пепићи—Нов-
шићи—Јечмиште, и да их очисте од њемачких оку-
патора. Те су јединице, послије упорне борбе, ус-
пјеле да овладају Џамијом. 

Први и 4. батаљон успјели су избити до Вага-
нице, готово на Чакор, гдје су наишли на ј ак отпор 
непријатеља. Непријатељ је у току ноћи успио да 
из Велике непримјетно избије на Сјекирицу на ко-
јој није било наших дијелова, и тако се изненадно 
појавио за леђима 1. и 4. батаљону. Они су се мо-
рали на врат на нос враћати према Сјекирици како 
би је запосјели прије непријатеља. Међутим, било 
је касно; непријатељ је већ био овдје. 

Крушево—Андријевица, 16. листопада 
Повратак 1. и 4. батаљона са Чакора према Сје-

кирици услиједио је у току дана. Начелник штаба 
бригада који је руководио с та два батаљона, по 
избијању на Сјекирицу наредио 1. батаљону да на-
падне Нијемце који су се били добро утврдили на 



том положају. Батаљон је нападао и јуришао не-
колико пута али без уепјеха. У том неприпремљеном 
и на брзу руку подузетом нападу батаљон је изгубио 
9 погинулих бораца. Кад се увидјело да се у току 
дана непријатељ не може потјерати с тих положаја , 
батаљони су били приморани да се повуку према 
Катунима. 

Квислиншке јединице из Плава и Гусиња, под 
командом њемачких официра, извршиле су ј ак при-
тисак на наше јединице око Мурине. На свим по-
ложајима тешка ситуација. 

Наређено да се употријеби и остали дио 3. бата-
љона који се налазио у Андријевици. Око 19 сати 
тај остатак батаљона са нешто Талијана стигао је 
у село Крушево. Замјеник команданта бригада до-
био је задатак да са 2. четом 3. батаљона и нешто до-
бровољаца Талијана крене према Сјекирици, при-
купи податке о непријатељу на том положају, по-
веже се са 1. и 4. батаљоном, нападне непријатеља 
и заузме његове положаје . 

У рајону Катуништа замјеник команданта бри-
гаде око 22 сата затекао 1. и 4. батаљон који су се 
одмарали. Упознали су га с јачином непријатеља 
на Сјекирици и његовим положајима који су били 
добро утврђени. Са замјеником команданта бригаде 
споменутом четом и Талијанима пошла су према 
непријатељским положајима и два теренска поли-
тичка радника. Батаљони су и даље остали на од-
мору. Око пола ноћи непримјетно смо се прибли-
ж и л и непријатељу којега смо затекли на спавању. 
Одмах смо извршили изненадни јуриш не дозво-
ливши му да опали и један метак. За пола сата очи-
стили смо врх Сјекирице од Нијемаца потјеравши 
их према југоистоку. 

Резултат акције : 7 мртвих њемачких војника и 
официра, и 10—12 рањених. Заплијењено: 2 митра-
љеза „шарца", 7 пушака, 5 пиштоља, 50 шаторских 
крила, 12 ћебади, 3000 метака за пушку и око 300 
ручних бомби. Нисмо имали губитака. 

Крушево—Андријевица, 17. листопада 
Јутрос рано од Чакора, преко Планинице и Крма-

љева Крша прилазило је к нашој чети на Сјекирици 
преко 800 њемачких војника.6) Пријетила је опас-
ност да наша чета с положаја буде потиснута и да 
јој непријатељ нанесе велике губитке те преко Сје-
кирице избивши у Подлимље наше јединице доведе 
у тежак положај . Наредио сам 1. и 4. батаљону да 
одмах изиђу из катуна и што прије избију на Сје-
кирицу. 

Око 11 сати истовремено кад и њемачки предњи 
дијелови, избијали су и наши батаљони на врх 
Сјекирице. С непријатељем срели су се лицем у 
лице и из покрета се с Нијемцима ухватили уко-
штац. Послије краће, али врло оштре борбе и од-
лучног јуриша непријатељ потиснут и набачен у 
јаругу. Наши батаљони су га прецизном ватром 
тукли и прогонили према Дјевојачкој Пећини на-
носећи му тешке губитке. Нијемци су преко радио-
-станице, коју су имали непосредно иза борбеног 
распореда, тражили помоћ од артиљерије. Након 
краћен времена, она је са Чакора немилосрдно оба-
сипала наше положаје, али батаљони нису попу-
штали. Непријатеља су и даље гонили према Ча-
кору. Пред ноћ батаљони су избили на линију Пла-

в ) Т о с у б и л и д и ј е л о в и 297. њ е м а ч к е д и в и з и ј е , о ј а ч а н и 
с и з в ј е с н и м ј е д и н и ц а м а м у с л и м а н с к и х б а л и с т а . ( „ О с л о б о -
д и л а ч к и р а т н а р о д а Ј у г о с л а в и ј е " , к њ и г а 1 , с т р . 584.) 

ниница и Мокра гора 8—10 км источно од Сјекирице, 
гдје је због ноћи борба прекинута. 

У овој борби неки наши борци и старјешине на 
примјер Стеван Ђапић, Дунко Цвитан, Ђуро Ал-
фиревић, Стево Опачић, Крешо Марков, Јошо Дур-
баба и још неки једним су метком уништавали по 
два, па и више непријатељских војника. 

Резултат седмосатне борбе био је: 
Неприј атељски губици: погинулих 7 официра и 

око 220 војника. Рањених је такођер било много. 
Заробљен један официр. Заплијењено. 4 митраљеза, 
2 минобацача, 75 пушака, преко 500 ручних бомби 
и око 20.000 метака за пушке и митраљезе и још 
много друге спреме и војничког материјала. 

На нашој страни -није било ни мртвих ни ра-
њених. 

Крушево—Андријевица, 18 листопада 
По планинским висовима ноћас пао снијег. Хла-

дно је. Око 8 сати Нијемци и балисти унаточ тешким 
губицима прибрали су се и прикупили, а пошто им 
је пристигло и извјесно појачање, напали су наше 
положаје Јелезова Коса—Злетина које су држали 3. 
батаљон, мјесна партизанска чета и дијелови једног 
талијанског батаљона. Уз помоћ артиљеријске и ми-
нобацачке ватре успјели су потиснути наше снаге 
према Мурини и Подлимљу. У борбу је уведен и 
други батаљон. Он је дјеловао дуж комуникације 
од Андријевице према Мурини, али је под прити-
ском јачих непријатељских снага био приморан да 
се повуче на положаје непосредно око Андријевице. 
Трећи је батаљон у тим борбама претрпио велике 
губитке. Погинуо је и замјеник команданта бата-
љона Милан Куртин. 

Око 11 сати непријатељ је у селима Горња Р а ж -
ница, Пепићи и око Мурине почео палити куће. Му-
чни тренуци. У Подлимљу све гори, а маса ста-
новништва са стоком напушта домове и повлачи се 
пред окупатором с нашим јединицама према Ан-
дријевици. 

На њемачку колону која је од Мокре Планине 
подилазила к положајима Сјекирица на којима се 
налазио наш 4. батаљон наши борци нису отварали 
ватру све док непријатељ није био на блиском раз-
маку. Кад се приближио на стотињак метара, ба-
таљон је из аутоматских оружја и пушака отворио 
брзу и изненадну ватру. Код непријатеља паника 
и бијег према полазним положајима. Изгубио је 
више од 50 погинулих и више рањених војника. Али 
како је непријатељ на правцу Мурине према Ан-
дријевици све дубље продирао у наш териториј 
угрожавајући саму Андријевицу и у њој болницу 
и друге позадинске установе, 4. батаљон није био у 
могућности да покупи плијен од пораженог непри-
јатеља. И сам 4. батаљон имао је четири погинула 
борца. Због опће ситуације на положајима око Му-
рине, Сјекирице и Андријевице, батаљон се морао 
повући на прихватне положаје које је на Виси-
баби држао и осигуравао 1. батаљон. 

Андријевица, 19. листопада 
Непријатељ је с око 400—500 војника заузео Сје-

кирицу и Висибабу, док је другим јачим снагама, 
моторизацијом и артиљеријом с више од 2000 во ј -
ника на правцу Мурина—Андријевица потиснуо 
наше снаге и заузео и село Улотину. Због тога је 
наступила непосредна опасност и за саму Андри-
јевицу. Све наше јединице с правца Мурине и Сје-
кирице и оне су из К р а љ а и од Трешњевика, у (току 



дана повукле су се према Андријевици и на линији 
Вели—Крш—Зелетин—Луге—Пишево организирале 
обрану.7) Непријатељ из артиљеријских оруђа гађао 
Андријевицу уз велике губитке становништва. У 
Полимљу је спалио готово све куће.8) 

Андријевица, 20. листопада 
У граду пуно збјега из Подлимља. Непријатељ из 

Подлимља и од Висибабе, као и од села Кути, уз 
подршку артиљерије и авијације јако напада на 
наше положаје око Андријевице. Борба на свим 
положајима. Осјетни губици на обје стране. 

Нијемцима је циљ не само да потисну наше је-
динице с територија Васојевића већ и да талијанску 
дивизију „Венезиа" присиле да пријеђе на њихову 
страну. 

Због критичне ситуације штаб II ударног корпуса 
наредио да наша бригада и друге јединице вечерас 
у први сумрак напусте Андријевицу и да се у току 
ноћи пребацимо на простор села Трепча и Виницка, 
а италијанска дивизија „Венезиа" на простор Мо'-
ковац—Шаховићи—Биј ело Поље—Лубница.9) 

Око 20 сати напустили смо Андријевицу. 
ИЗ ДНЕВНИКА ОБРАДА ЕГИЋА — ГЕНЕРАЛА — 

БРАНИО СВОЈ ДОМ ПО ЦЕНУ ЖИВОТА 

Био је то 26. октобар 1943. године, када де нема-
чки окупатор са домаћим квислинзима започео сво-
ју крваву и пљачкашку акцију, са циљем, да села 
у долини Кутске реке и Перућице запали, побије и 
опљачка. 

Реченог дана окупаторске снаге прешле су 
огранке Зелетина а онда одмах потом отпочели да 
пале партизанске куће села Цецуна, да пљачка ју 
стоку и осталу имовину, а становништво малтрети-
рају, заробљавају и убијају. 

Намера окупатора је била очигледна. Он је ж е -
лео да сва села на осветнички начин претвори у 
прах и пепео. Међутим, једна већа групација чет-
ника није ни том приликом хтела да своје домове 
и имовину заштити од непријатеља, већ су се од-
лучили на повлачење и тако на веома сраман начин 
препуштају своје домове и имовину разарању оку-
патора и његових издајника. 

Четници приликом повлачења позивају народ да 
не да ју отпор, већ да се повлачи и са разлогом уз 
објашњење, да отпор према непријатељу је непо-
требан, пошто ће окупатор највероватније само 
вршити одмазду према партизанским породицама 
и домовима, а не према четницима. 

На супрот четницима, Радован (Милован) Дра-
говић у тој прилици осетио је свој патриотски дуг, 
да је срамота бежати од непријатеља који пљачка, 
пали и убија. Он је имао снаге да четницима, који 
су се повлачили, и пролазили покрај његове куће, 
говори, што бежите кад ће окупатор са квислин-
зима уништавати не само куће, села Цецуна, пар-
тизанског села, већ и све куће осталих села у до-
лини наведених река. 

Радован Драговић, иначе земљорадник из Ђу-
лића, стар 61 годину, одобрио је својој малодобној 

деци да се са стоком повуку ка планини, а он је 
остао на прагу своје куће, и одлучио да је брани по 
сваку цену. 

Радован је био учесник балканских ратова. Учес-
ник I светског рата, а једно време је био и војник 
II србијанске дивизије са седиштем у Чајничу 1914— 
•—1915. године, а потом је доспео у заробљеништо, 
па ипак када се вратио из заробљеништва 1918. го-
дине, на неки начин дошао до једне пушке „мо-
сковке" коју је, све до тог дана, октобра 1943. го-
дине држао сакривену под роговима на тавану од 
куће. 

И како се је окупатор све више приближавао, са 
великом виком и урлањем, сличним дивљачким 
хордама, Радован Драговић је одлучним старачким 
корацима журио да с тавана скине пушку, а потом 
се попео на једну малу зараван, која је била уда-
љена од његове куће око 50 метара, спремио себи 
провизорни ров и узео на нишан непријатеља К О Ј И 
буде прилазио његовој кући. 

Како је непријатељ наилазио такорећи у стре-
љачком строју, Радован је видео да неколико вој-
ника прилази његовој кући, од којих су двојица 
почели са горње стране да пале кућу са крова, који 
је био од сламе. У том моменту, Радован Драговић 
убија једног непријатељског војника, док је другог 
ранио, али није обратио п а ж њ у да му са стране 
прилазе непријатељски војници, такође у стрељач-
ком строју, и том приликом га пушчаним мецима 
убијају, само зато, што је Радован хтео да заштити 
своју кућу и породици кров над главом. Том при-
ликом непријатељ му је однео пушку, грногорски 
револвер и сребрни сат, остављајући Радована 
Драговића, перјаника црногорска војска и родо-
љуба, као још једну жртву фашизму, лишавајући 
га права на свој дом, на живот и на породицу. 

БЕЦИЋ 

АКЦИЈА НА ТРЕШЊЕВИКУ 

У јеку распламсавања нашег покрета у Горњим 
Васојевићима, наша Партија је организовала изво-
ђење појединих акција борбеног карактера. Једна 
од тих оружаних борби је била и борба на Тре-
шњевику, и у тој борби смо изгубили Милића К е -

' ) Д е т а љ н и ј е о п о с ј е д а њ у о в и х п о л о ж а ј а и њ и х о в о ј 
о р г а н и з а ц и ј и з а о б р а н у А н д р и ј е в и ц е в и д и З б о р н и к Ш / 5 , 1 2 0 . 

8 ) С е л а Г р а ч а н и ц е , У л о т и н е и Л у г е н а р е л а ц и ј и П е ћ — 
— А н д р и ј е в и ц а к о ј а с у б и л а Н и ј е м ц и м а п р в а н а у д а р у , н е -
п р и ј а т е љ ј е с п а л и о у н и ш т и в ш и п р е к о 350 к у ћ а . 

9 ) О п о в л а ч е њ у т а л и ј а н с к е д и в и з и ј е „ В е н е з и а " с п р о -
с т о р а Б е р а н е и А н д р и ј е в и ц е и њ е н о м д а љ њ е м р а с п о р е д у 
в и д и З б о р н и к П1/5, 133. 

љановића „Унамуна", једног врсног комунисту, поз-
натог и чувеног са Универзитета у Београду. 

Послије борбе на Трешњевику четници су при-
силно мобилисали низ наших симпатизера. Један 
од њих је био и Душан Бабовић-Цакић. Он је имао 
одлично држање у току окупације. Наиме, чим би 
га позвали да иде у акцију против комуниста, он 
би се увио у вунене шалове говорећи да га толико 
боле зуби да ће да излуди и, наравно, остајао би 
кући. За то је имао неку траву, послије чије упо-
требе отекну усне и одмах је добијао оток, тако да 
је имао оправдање пред четницима. 

Али, у овој акцији су га принудили рођаци да 
учествује. Но, кад је то видео, ха јку на „крволочне 
комунисте", пришао је Чеди Вуковићу, данас књи-
жевнику, и узео га за руку говорећи „ово је унук 



Зака Вуковића и ја ово дијете водим кући, па ако 
треба да се узме његова глава — ево моју узмите, 
а њему не смије ни длака с главе фалити". Тада 
је био и разоружан и на њега се гледало попри-
јеко. Чеди је било ограничено кретање, тако да се 
из куће нигде није смео маћи, јер је његова кућа 
од тада била стално под присмотром од за то за -
дужених „сталних четника" — јуришлија . 

За овај гест пок. Душана знао је цео наш крај . 
Радослав Драговић се одмах ставио у. службу 

окупатора и био председник четничког суда и су-
дећи судија у Подгорици. Радослав сноси највећу 

кривицу што је толико младих Ђулићана прошло 
у четнике. Повремено је долазио из блока (Подго-
рице) уз велику пратњу својих телохранитеља и пу-
лена и мобилисао наводно на „племенској бази" 
своје сељане да се бране од комунистичког зла, 
како је он то знао да каже. 

Он сноси највећу кривицу за стрељање пок. Дра-
гомира Драговића, јер је наредио његовом оцу Дми-
тру да га одмах преда и да му се неће ништа де-
сити само ако буде мирно радио и сједио у кући. 

РАДОЊА ЛЕКИЋ 

ПОРОДИЦЕ ТАФИЉОВИЋА И ВАЈРАМА ЈУЛЕ-
ВИЋА у селу Досуђе—Заграђе, Ш А Ћ И Р А ИСОВА 
РАДОНЧИЋА у селу Крушево и ЧАКА И МУРА-
ТА Б А Ј Р О Б И Ћ А из села Грначара и Лаза Ба јрови-
ћа у околини ГУСИЊА. 

Разговорима које су прво водили другови Аљо 
Хот и Џафер Никочевић са Машом, Бајрамом и 
Шабом Малагиће (браћом), припремани су услови 
илегалног смештаја и рада за НОП у њиховим ку-
ћама и имању. Посебно је ангажован друг Шабо, 
који је шире укључен у директне активности. То 
је прва база у коју су се сместили руководиоци НОП 
из Гусиња, након одласка у илегалност, послије 
Првомајске акције 1943. године, Аљо Хот и Џафер 
Никочевић. Са имања Малагића су Аљо и Џафер 
наставили да руководе даљим акцијама после Пр-
вога маја у вароши и околини. Друг Шабо се као 
веза кретао у остала села, претежно ноћу, наору-
жан. На тај начин имања у Заграђу и Досуђу, по-
стају партизанска упоришта у току читавога рата 
а Шабо стални курир. Шабов стриц Машо, старији и 
угледни сељак, прихватио је сарадњу са НОП и 
због тога позиван и оштро упозораван у Општини, 
наводно због сумњи за сарадњу са партизанима. 
Тако је било и са његовим млађим братом Бајром. 
Њихов на јближи комшија Шаћо Никочевић је знао 
за често присуство илегалаца и партиз. руково-
диоца, али је Малагиће чувао и бранио. 

Сиромашни старији сељак са бројном породицом 
БАЈРАМ Ф Е Ј З И Н ЈУЛЕВИЋ из села Заграђа, ни-
када се раније није бавио политиком. Због тога нико 
није могао имати ма какве сумње у њега. Познат 
је био као поштен и храбар. Постојало је породично 
пријатељство од раније са родитељима Аља Хота. 
Долазили смо у његову кућу, у изузетно тешким 
приликама када су вршене ха јке и претраге на те-
рену, без икакве претходне најаве. Тада су кружиле 
велике пријетње сељацима за хапшење и интерни-
рања. Све је чуо и знао. Од своје намаштине је од-
вајао последње залогаје испред ђеце, а да ми то не 
знамо, никад се не интересујући, колико ће се код 
њега остати. Окупатор је заједно са њеним властима 
увелико хапсио и интернирао породице и појединце 
из Гусиња и околине. Никада немогу и нећу забо-
равитихрабре ријечи доброга старине. „Преко мене 
жива никоме од вас неће фалити ни длака на глави, 
а ви удрите када нас неко нападне и не водите ра-

чуна о фамилији, док сви не изгинемо и не плане 
кућа". Одушевљавао се борбом наше Партије за 
права обесправљених и сиромашних. 

Поред нашег познатог САЛИХА — колара — Р А -
ДОНЧИЋА из села Крушева, један од најпоузда-
нијих сељака био је у селу Ш А Ћ И Р ИСОВ РАДОН-
ЧИЋ. На њега смо се сигурно ослањали и повјера-
вали му одговорне задатке. Прихватао је и у своју 
кућу руководиоце и партизанске курире :Мића Ги-
лића, Ха јра Шахмановића, Јусуфа Реџепагића. Пра-
тио и обезбеђивао друга Зумбер Халила од села 
Крушева према Черемима у Албанији. Зумбер је 
тада, као руководиоц у Скадарском батаљону, имао 
одговорне задатке, за везу руководства К П Ј Среза 
у Андријевици и Штаба Корпуса у Колашину, са 
комитетима КП Албаније и Косова и командама 
партизанских јединица дотичних територија. Ишао 
је самном неколико пута, наоружан, из Гусиња до 
села Череми у Албанији до породице браће Челића. 
Друга Зумбера је извукао из блокаде у селу Кру-
шево, децембра 1943. године, отпратио под изузет-
ним зимским условима, под снијегом, према Алба-
нији итд. Због свега му је неколико пута претре-
сана кућа, малтретирана породица а он хапшен и 
тучен од стране посаде италијанских карабињера у 
Гусињу. 

Породице ЧАКА И МУРАТА Б А Ј Р О В И Ћ А су 
познате у Гусињу и околини, као угледне и поште-
не. Ж и в ј е л и су претежно на селу, у својим Лазима. 
То је био у вријеме рата основни повод да НОП са 
истима успостави непосреднији контакт. За нас је 
то имало посебан значај , због положаја њихова има-
ња, преко којега нас је на јчешће водио правац кре-
тања из Црне Горе према Косову и Албанији. При-
хватили су сарадњу као патриоте, са жељом да 
дају свој допринос антифашистичкој борби и несе-
бично нас помагали и лично се ангажовали. При-
хватали су на својем имању, нарочито када је тре-
бало да се краће одморе, веће групе које су прела-
зиле из Црне Горе према Малесији. Остајале су неке 
уморније групе и више од једнога дана, приликом 
предаха након напорних путовања. Оваква сарадња 
је попримила праву вредност кра јем 1943. и почетком 
1944. године. Мурат је због свега затваран, добијао 
добре батине и морао да подмићује ондашње оп-
штинаре „дарујући" им дебеле браве из својега то-
ра. АЉО АВДИЋ 

ПЕКАРА — ПАРТИЗАНСКО СКЛОНИШТЕ 

Сви су у Гусињу познавали РАМИЗ-бега РЕЏЕ-
ПАГИЋА, пекарског радника. Није волио да гласно 
и пуно прича. Колико је дјеловао тихо, толико јз 
цијењен као радан, повучен и поштен. Даноноћно 

је радио да одгоји и изведе на пут бројну дјецу. 
Волио је омладину и разговоре са њима. Припадао 
је прије Рата опозицији. Гласно и ватрено је прије 
избора агитовао за своју странку и против Јерезе. 
У пекари Макса Лончаревића упознао се са Ђуром 
Лончаревићем студентом и напредним омладинцем, 



који га је први упознао са борбом радничке класе 
за своја права. Рамиз прихвата напредне идеје и 
антифашистички се опредељује. 

У ватри првих дана, послије капитулације бив. 
Јутославије спашава сигурне смрти, заједно са Ре-
цом и осталим у породици, са пушком у руци, у сво-
јој кући, прве комшије од разуларених фашистич-
ких банди, породице Лончаревића, Фолића и друге. 
Људи су га иначе познавали као великога побор-
ника братства и јединства. Брзо се, као пријатељ, 
ставља на страну НОП. На та ј начин укључује 
себе и породицу у антифашистички рад. 

Реџо ЛАЛИЧИЋ, шурак Рамиза, ради са зетом 
у пекари, за вријеме рата, и заједно живе у поро-
дици. РЕЏО се као напредни млади радник, уз АЉА 
ХОТА, активира у НОП. Не одваја јући се од Аља 
постепено учи и прихвата задатке илегалног анти-
фашистичког рада. Јула мјесеца 1942. године фор-
миран је у Гусињу Општински одбор НО фонда, 
у који је, поред Аља Хота и Мустафе Мемића би-
ран и Реџо Лаличић. Отприлике у исто вријеме, 
половином 1942. године и Реџова супруга САДИКА 
ЛАЛИЧИЋ учествује у организованом антифаши-
стичком раду жена и омладинки Гусиња, што је 
било неупоредиво теже од рада са мушком стра-
ном. У кући се одржава ју састанци, бораве илегал-
ци, за којима трага власт итд. Рамиз као старешина 
породице све то на свој начин помаже и обезбе-
ђу је а његова супруга, сестра Реџа, под фереџом 
и ноћу, преноси чак и оружје и обезбеђује пролазе 
и прихвате партизане који су долазили у њихов 
стан. 

И поред свега што сам покушао да прикажем 
ПЕКАРА је имала највећи знача ј и допринос за 
наш рад. Рамиз је тада имао изнајмљену пекару у 
којој су радили само он и Реџо. Налазила се на 
к р а ј у вароши, што је за нас било погодно, преко 
пута куће Крста Вучевића. Одлучено је да због 
важности и потреба пекара као сигурно мјесто, 
остане по могућности у што већој тајности. Постаје 
тајно скровиште од кра ја 1942 и почетка 1943. го-
дине, а да за то власти нису сазнале, до кра ј а рата. 
К а к о пекара тако ни кућа нису претресане. 

За разлику од других сличних мјеста, водило 
се далеко строжије рачуна, да активисти, без по-
себне потребе, не навраћа ју у пекару. Због тога у 
пекари нису планирани ни одржавани састанци и 
појединачни договори. У пекари су склањани иле-
гални материјали, који су могли да се неупадљиво 
унесу и отпреме. У самом почетку је скривано и не-
што од оружја . Касније се од тога потпуно оду-
стало. Склањане су мање количине муниције, сани-
тетског материјала, повремено склањано нешто од 
технике за умножавање писаних вијести, нешто од 
литературе са којом се располагало и држала се по 
кућама, али само у приликама ако се сазнало да 
ће негде у вароши можда доћи до претреса. Доно-
шени су само неки прилози НО фонда. 

Тачно се знало уз чију се сагласност и одобрење 
и када може нешто донијети и оставити. Управо 
је пекара о којој се пише, за наведене потребе, иза-
брана из више разлога. Као на јважни је што су 
у истој само радили припадници НОП РАМИЗ РЕ-
ЏЕПАГИЋ и РЕЏО ЛАЛИЧИЋ. Из пекаре се могло 
у свако доба кроз прозор избацити било шта у ба-
шту и из исте однијети даље. У пекару се могло 
у случају опасности, осим муниције и бомби, све 
спалити. И на кра ју што се сама пекара налазила 
у непосредној близини Општине, кафане и бербер-
нице, где су пандури и народ увелико пролазили. 

Један од договора је строго поштован, као и наша 
конспирација, да се у пекару, осим у мјесецу вјер-
ског поста, ноћу никако не навраћа, те да се и на 
та ј начин онемогући свака сумња. Владало је не-
како увјерење, да ако се придржавамо договора мје-
сто неће бити компромитовано и нико неће посум-
њати и сјетити се да је претресе. Тако је у ствари 
и било. Другарица САДИКА и друг РЕЏО су још 
у току рата руководеће обавезе у својој средини а 
послије Ослобођења бирани у органе власти и дру-
штвенополитичке организације, од Општине до ни-
воа Републике Црне Горе, затим на конгресе и дру-
ге скупове, нарочито у Организацији бораца, СК и 
Жена. 

АЉО АВДИЋ 

ТРГОВАЧКА РАДЊА „ИМОВИНА" И 
ПУНКТ ПАРТИЗАНА 

У центру вароши у Гусињу, за вријеме Окупа-
ције, у реду осталих трговачких радњи, налазио 
се и дућан НУРА ПИРОВИЋА. Нуро је као угледан 
грађанин, од првих дана фашистичке окупације на-
ше земље, био против насиља, прогона и пљачке. 
Узимао је у заштиту и држао код своје куће не-
моћне породице, првенствено своје на јближе ком-
шије, породицу Васа Секуловића и друге. Касније 
се постепено и коначно и поред пријетњи и погрда 
реакције, опредијелио за НОП. На такву Нурову 
одлуку утицало је пријатељство комунисте АЉА 
ХОТА, затим залагање РАША ХОТА, који је пот-
пуно илегално дјеловао као наш пријатељ и н а ј -
ближи комшија Нура. Можда је поред осталога 
ипак нај јачи утицај сина МЕДА, који је већ активно 
радио као организовани члан у редовима антифа-
шистичке омладине. Медо је од половине 1942. го-
дине активни припадник НОП. Осим илегалног рада 
у Омладини и СКОЈ-у припадао је и јединицама 
партизана и органима НО власти. Смјелошћу и уро-
ђеном сналажљивошћу, постизао је корисне резул-
тате у акцијама које су извођене. 

Поменуту трговачку радњу, својега оца, у којој 
је Медо помагао и радио, на смишљен и врло вјешт 
начин, како је само он знао и сналазио се, претво-
рио је у својеврстан илегални пункт НОП у самом 
центру вароши у Гусињу. Тако је дућан постао 
погодно илегално мјесто за легална састајања и брзе 
договоре активиста, нарочито из редова Омладине. 
Нико није могао посумњати да су у радњи Нура 
Пировића, познатог као угледног, религиозног п а ж -
љивог али по мало и строгог родитеља, живи и дје-
лује партизанска организација. Навраћали су људи 
као у сваку трговину а у погодним моментима, пре-
узимали поруке и задатке и доносили извјештаје. 
Обављани су и договори, онако стојећи и в.одећи 
„обичне" разговоре. Из радње је узимано за потребе 
НОП, а нарочито артикли којих није било на Сло-
бодној територији у Андријевици а могли су се на-
бавити у Скадру или Пећи. Једина таква могућност 
у нашем крају . 

Поред осталих примјера вредно је да се не за-
борави акција Партије и НОП која је почела и од-
вијала у овом дућану, у организовању и пребаци-
вању Њемачке чете — Черкеза — на Слободну те-
риторију у Андријевицу. У организовању акције, 
како је описано, осим другова из Комитета КПЈ 
Среза Андријевица, у Гусињу су непосредно уче-
ствовали у припремама и довели акцију до краја 
другови Осман Чекић, Саљо Шујак и Медо Пировић. 

И остали чланови бројне породице Нура Пиро-



вића у Гусињу, селу Досуђе и у планини где су 
излазили са стоком, давали су свој допринос у од-
ређеним приликама и могућностима. Тако је и не-
пријатељ на кра ју ипак сазнао за много тога што 
смо желели избећи. Нуро је на јзад интерниран са 
својом и већим бројем других партизанских поро-
дица из Гусиња у ИСТОК код ПЕЋИ. Поред Нура 
као старешине домаћинства, одвели су из породице 
све који су се тада затекли у кући: супруга ХУРА, 
синови ХАСАН и МУРАТ, снаха ДИКА и ћерке 
КИНА и ХАЈРИЈА. У првом повлачењу Збјега Гу-
сиња, испред њемачких јединица, у Васојевиће на-
лазили су се Медови стриц ДУЉО и млађи брат 
ХАЛИТ, који је имао 15 година. Медо је у тим да-
нима био у саставу гусињске чете која је обезбе-
ђивала поменути збјег. 

АЉО АВДИЋ 

ПРИЈАТЕЉИ И БАЗЕ НОП У 
СЕЛУ ВУСАЊЕ 

Није у самом почетку, после Капитулације, било 
једноставно слободно прићи већини људи овога се-
ла. Настањено потпуно живљем албанске национал-
ности, Капитулацију бивше Југославије и успо-
стављање власти од стране Великоалбанских ф а ш и -
стичких формација, тумачено је и прихватано као 
право ослобођење. Томе су кумовали за вријеме 
старе Југославије на јвише жандари, финанси, пан-
дури и сви који су са истима сарађивали загорча-
ва јући и онако тежак живот сиромашним сељацима 
у близини границе. 

Међутим, моћ и величина успјеха НОП је, у овој 
средини, управо због тога велика. Упорним радом 
комуниста, првенствено другова Аља Хота, Џафера 
Никочевића, Зама Чекића и других створени су 
услови за постепено определење сељака. Томе је из 
самога села на јвише допринео друг Ф А З Л И Ј А УЛЕ-
ВИЋ, омладинац, комуниста и руководиоц, који је 
у заједници са поменутим друговима из Гусиња, сми-
шљено, упорно и храбро, почео у селу и створио 
повољне услове за даљи развој Покрета. 

Оваквим условима у ВУСАЊУ дали су свој до-
принос и у одређеним околностима пресудно ути-
цали на многе људе, првенствено на своје на јближе 
рођаке, САДИК БЕКТЕШИ, родом из овога села и 
ЗУМБЕР ХАЛИЛИ из села Мартиновићи, код Гуси-
ња, обојица истакнути и утицајни чланови КП Ал-
баније и партизански јединица. Затим Реџеп Ваљ-
бона и Авдуљ Бектеши, млађи брат Садика. 

Писано је и зна се да су преко Вусања изведени 
скоро сви прелази, од кра ја 1942. године и даље, 
са Слободне територије, Андријевице, било да се 
радило о важним групама или појединцима деле-

гације, јединице, односно курири или истакнути ру-
ководиоци, према Косову и другим крајевима Ју -
гославије, до Врховног штаба НОП и ПОЈ, односно 
према Албанији. Све што је прошло са правца села 
Цецуна и Кути, односно Мурине, преко планина 
Мариновића, Чардака и Зелетина, газећи ријеке: 
Грнчар, Врују или Лучу, користили су врло често 
базе у Вусању. Кроз ове базе су прошли и у исти-
ма се задржавали руководиоци ЦК СКЈ ДУШАН 
МУГОША И ПАВЛЕ ЈОВИЋЕВИЋ, МИЋО ГИЛИЋ, 
делегат и члан Покрајинског комитета КП Косова 
и Метохије, руководиоци нашег Окружног и Сре-
ског комитета К П Ј Колашина и Андријевице: Бећо 
Башић, Јусуф Реџепагић, Ха јро Шахмановић и 
други. Од истакнутих руководилаца КП Албаније у 
истима су боравили ВОЈО К У Ш И и ВАСИЉ ШАН-
ТО. Затим, повремено групе и појединци из Беран-
ско-андријевичког батаљоан, Скадарски батаљон 
„Прљат Реџепи", Плавогу, сињска чета и касније 
батаљон и Батаљон са Косова и Метохије „Бајрам 
цури" у чијем су саставу повремено, према потреби, 
били партизани Плава и Гусиња. 

Бројне значајне прелазе и обезбеђења организо-
вао је Комитет К П Ј Среза Андријевица, скоро уви-
јек повјеравајући руковођења друговима Аљу Хоту, 
Мустафи Мемићу, Цаферу Никочевићу и Заму 
Чекићу. 

Базе за боравак поменутих јединица и поједи-
наца налазиле су се на имањима породица: АХМЕ-
ТОВИЋ АРСЛАНА и ХАМЗЕ, МУСТАФЕ и Б Р А Ћ Е 
ЧЕЛИЋА, САДРИЈЕ УЉЕВИЋА и других. Док је 
код Челића била у Вусању код нас и у Ћ а ф Вра-
ници на албанској територији, највећа у овом селу 
је ипак била у ЖИРОВНИЦАМА засеоку Вусања у 
кућама ДУЋ АЛИЈЕ, АРСЛАНА и ХАМЗЕ АХМЕ-
ТОВИЋА. На овом имању је саграђена „Партизан-
ска пекара" како смо је сви звали. Нешто необично 
у тим приликама. 

Већина сељака Вусања, у тим данима, прихва-
тила је партизане и бринула се за снабдевање. 
Омладина је учила од партизана и у томе је мо-
жда и био највећи успјех, па су многи омладинци 
послије тога отишли у партизанске јединице и дали 
живот за слободу, о чему говоре примјери погину-
лих и рањених. Управо на примјеру села ВУСАЊА 
у овом крају, најбоље се може сагледати, колико је 
Наша Партија имала снаге и успјеха у средини за 
коју се фашистичка партија надала и желела да је 
освоји и задржи за своје циљеве, разбила старе мр-
ж њ е и шовинизам и све што ова два зла носе са 
собом, и створила преко истинске слоге и братства, 
сигурне темеље, за коначну за једничку слободу и 
јединство, за срећнији живот будућих генерација. 

АЉО АВДИЋ 

СЕСТРА САХРАЊУЈЕ БРАТА 

У поноћ између 22. и 23. новембра 1942. године 
у засеоку Грачанице Баре, митраљеска и пушћана 
ватра узнемириле су сељане. Четници су опколили 
у кући и убили партизана Манојла Кастратовића, 
заједно са његова два друга Радулом Јеврићем и 
Петром Дедовићем. 

У суседном засеоку Мостини у кући у којој живи 
Манојлова мајка Анђа и остала породица нису се 
чули злокобни пуцњи. Манојлова мајка, сестре и 
мали унуци-братанци, спавали су не слутећи шта се 
збива у Барама. Тек око три часа после поноћи 

тргоше их из сна немили гости. Четници су кун-
дацима од пушака лупали у врата и викали: наре-
дио је командант четнички Милован Мијовић-Брлић 
да вас водимо у Зориће тебе Анђо и Рабију. 

Са зебњом у срцу питале су се ма јка и сестра 
покојног Манојла, немо, шта ли се је десило. Чет-
ници им нису саопштили свој злочин. 

Одведоше их у Зориће у к а ф а н у Радула Вукса-
новића, јер су четници сваку кућу по потреби пре-
тварали у привремени затвор. 

Седеле су у углу иза гаравог шпорета, још увек 
не знајући да Манојло л е ж и изрешетан у још то-
плој сопственој крви. 



У зору почеше долазити обесне убице са места 
злочина. Скидали су са себе крваво оружје и на-
ручивали ракију и кафу. 

У к а ф а н у улете обесно као фурија Радосава П. 
Станковић и осветнички довикну домаћици Љубици 
Р. Вуксановић: „Турај ону велику џезву к а ф е и 
нека јутрос пије ко хоће, ја плаћам". 

Анђа и Рабија су знале да Радосавино задовољ-
ство не натовештава ништа добро, али опет нису 
слутиле да су остале и без другог, последњег сина 
и брата, ма да је срце зебло. Тек када крвници до-
ведоше утученог младића Давида Дедовића, лица 
црног као црница, ојађеног, скрханог, оне упреше у 
њега очи, које су питале да нису црне вести. 

Убијени су сви тројица: Петар, Манојло и Раду-
ле, прозбори Давид. 

Мајка Манојлова Анђа се згрчи, чинило се да се 
претвори у з а в е ж љ а ј старих хрпа. Просто претрну, 
те низ осушене жуто-црне образе не слете ни једна 
суза. Страшан бол. Ту скоро стрељаше још четници 
сина Гојка, а ево сада шпијуни издадоше, а четници 
мучки убише и другог Манојла. Синова више нема. 

Милован Мијовић-Брлић одређивао је стражу 
која ће да спроведе Анђу, Рабију и Давида у село 
Краље код злогласног Арсовића, а да не виде и не 
сахране сина и браћу. „Нећеш ти мене никуда спро-
водити ж и в у Миловане Брлићу викну Рабија". Хо-
ћу, хоћу, претио је четнички командант! „Нећеш. 
нећеш слуго италијанска" настављала је Рабија и 
ређала погрде. Стајала је унезверена, разрогачених 
очију из ко јих се пре очекивала кап крви, него 

суза. Стежући песнице тако јако да су јој се нокти 
усецали у дланове, опет се обратила четничком ко-
манданту речима: „Нећу одавде никуда, него идем 
да сахраним брата, а ти убиј издајниче. Убиј ме 
да ме сахране поред брата. Убиј, пуцај, али знај 
макаронашу италијански, да не можете побити све 
партизане и Црвену Армију. Упамти Миловане, 
осветиће они моју браћу, а на твом гробу ће пашћад 
убијати". 

„МаноЈЛо је сахрањен негдје у прљаги, немаш 
шта сахрањивати" пркосно је одговорио командант 
четника. 

„Раскопаћу га и нешто ћу наћи крволоче" изго-
ворила је Рабија. 

У то су дошли рођаци Богдан и Голуб Кастра-
товићи и тражили од Милована да пусти ма јку и 
сестру да сахране сина и брата. 

„Пустићу их Богдане, смиловао се злочинац, али 
да их увече после сахране одмах доведеш, да их 
спроведем даље у затвор. Забрањујем да их сахра-
ните у сеоско гробље" завршио је Милован. „И не-
ћемо их сахрањивати у том гробљу, јер тамо леже 
и неки издајници. Има Манојло толико земље да му 
ископамо гроб" додала је Рабија. 

Нашла је брата свог умрљаног у крв и земљу. 
Свлачила је сестра мртвог брата да га преобуче у 
ново одело, завијала рафалом пресечени стомак и 
поломљену кичму, миловала груди у којима је на-
пипавала прегршт оловних зрна из пиштоља, ко-
јим су зликовци дотукли јунака. 

СРЕТЕН ВУКАНИЋ 

Аљо Авдић: 

До сада су многи писали о народноослободилач-
ком рату. Појединци су давали своја мишљења од-
носно сећања и о томе има доста материјала. Неки 
су читаве књиге писали о појединим догађајима 
из тог времена. 

Ја лично сматрам да је поред онога што је на-
писано и речено о развоју партијске организације, 
омладинске и скојевске организације, о формирању 
појединих јединица на територији нашег среза — 
Гусиња и Плава — можда корисно, управо по сје-
ћањима, дати мјесто овим људима и породицама 
који су несебично и политички до кра ја биле везане 
за НОП и на та ј начин омогућиле живот и рад и 
борбена дејства у току рата на нашој територији. 

Мислим да смо обавезни да кажемо оно што се 
зна о тим људима, о тим породицама, и да то буде 
и историјски забележено. 

Почео бих прво о оним активним или на јактав-
нијим да тако кажем, који су били и то у Гусињу 
и његовој околини. Један од активиста још од по-
четка рата био је сељак из села Крушева Салих 
Радунчић, звани Колар. Назив Колар добио је због 
тога што се поред тежачких послова на селу бавио 
и превозом, возио је кола и на та ј начин зарађивао 
за породицу. Он је као врло поштен и одан човек 
још за вријеме бивше Југославије одувек био на 
страни опозиционих снага, био је и на листи по-
сланика ондашње такозване опозиције. Партијска 
и омладинска организација га је као таквог знала 
и одмах у почетку рата је пришо напредним сна-
гама. Осим њега били су Џафер Никочевић, Му-
стафа Мемић и други који су почели организовано 
са њиме да раде. Ову сарадњу Радунчић је одмах 
прихватио и она је још у почетку имала конкрет-

них резултата. Наиме, његова кућа је увек била 
отворена за најилегалније сусрете и договоре и као 
таква остала до краја , до компромитације када је 
затворен и кажњаван . 

Чини ми се да је Салих затворен са једном ве-
ћом групом првом половином 1943. године, после 
затварања пребачен је у Шереметовачу у Пећ, и 
био је у једном логору који се налазио у близини 
Истока. У кући Салиха Радунчића је била иле-
гална база касније партизанска. У непосредној бли-
зини његове куће налазио се гај, што је представ-
љало погодност да се људи сместе односно склоне, 
да се склони оружје, ту су долазили људи и при-
хватани који су требали да иду у партизане. Тач-
није речено ова кућа-база, више је служила за 
везе које су долазиле из партизанских јединица за 
пријем и одашиљање поште итд. 

Одржано је и неколико састанака бројнијих у 
његовој кући. То су били састанци активиста, пре-
тежно омладинаца још крајем 1941. и током целе 
1942. године па све до провала које су услиједиле 
почетком 1943. као што сам прије рекао. 

Салих је као такав у почетку сумњичен, његове 
комшије и рођаци, као поштеног и угледног човјека 
доста дуго су чували и нису га издавали. Међутим, 
послије вероватно је био проказан и за то је саз-
нала италијанска власт, префектура односно она 
бивша полиција у Плаву, због тога је био после 
хапшен и прогањан, а најпослије је завршио у ло-
гору. 

Салих је касније због своје активности и своје 
активносвти које је лично са пордицом дао нашем 
покрету на територији општине Гусиње био биран 
у власт — народноослободилачке одборе. Касније је 
радио и у команди мјеста, а редовно је биран у 
одборе. Послије је биран такође у фронт и био је 



један од делегата на нивоу среза, округа и чини 
ми се и Црне Горе. 

Поред тога што је био дуже вријеме болестан за 
вријеме рата а и касније, јер је имао слаб вид, несе-
бично је до кра ј а ишао извршавајући све задатке 
који су му постављени. Окупатор је на кра ју по-
ред његовог хапшења и малтретирања његове по-
родице искалио свој гњев према њему на тај начин 
што је чини ми се почетком 1944. или крајем 1943. 
то сад нисам баш сигуран, по наређењу, ако се не 
варам лично Шемса Феровића, можда једини такав 
примјер казне извео у читавом овом крају, с тим 
што је наредио да му се кућа спали. Међутим, Са-
лих је остао познат партијски радник у срезу, окру-
гу и Републици. Оволико бих имао за сад о њему 
да кажем, као човјек осећао сам за потребно да 
ово кажем, јер сам га и сам познавао као таквог. 

База која нам је на сличан начин користила у 
другом селу била је породица Љуба Ђуље из села 
Драгије. Ђуља у почетку је више преко родбин-
ских веза друга Аља Хота, који је био у породици 
вољен, на свој начин почела је да веже себе за на-
родноослободилачки покрет, за нашу организацију 
у Гусињу. Нешто касније, кад је схватила циљеве 
наше борбе, када је схватила све оно за што смо 
се ми борили, послије једног упорног и свакоднев-
ног рада и разговорима са овом породицом, а била 
је смјештена на врло згодном мјесту, погодна и ко-
рисна, а пошто је схватила циљеве народноослобо-
дилачке борбе и потпуно се ставила безрезервно на 
нашу страну. Она је то чинила свесно, иако је знала 
да у случају да се то открије може да има јако ве-
лике и непријатне последице како лично тако и 
породица цела. Међутим она је била удовица и 
била је сама са двоје дјеце од својега дјевера, а 
касније и са доста ситне дјеце када се један од тих 
младића, покојни Рашо, оженио. Но без обзира на 
све то она нам је пружала могућност и то у најте-
жим ситуацијама, када можда ни саме околности 
нису дозвољавале да одређене акције изведемо дру-
гим каналима, или када неке другове нисмо могли 
да смјестимо на другу страну, она нам је отварала 
врата и свесрдно нас помагала и пружала уточиште, 
знајући свесно шта тиме ризикује. 

Често пута смо били приморани да јој доводимо 
више људи, да остављамо оружје, муницију, пошту. 
Посебно бих хтео да кажем да је пријетила велика 
опасност од њених комшија који су јој били у не-
посредној близини, јер је била велика опасност 
кад би комшије било шта сазнале. Њена приврже-
ност, сарадња и помоћ и све оно што нам је пру-
жила је утолико важни ја и карактеристичнија, јер 
су у непосредној близини њене куће живјели? 
Никачи, који је био један од руководилаца ондаш-
њег вулнетарског фашистичког покрета, односно 
вулнетарских јединица, које су организоване у Гу-
с и њ у . . . а од бројних синова двојица су били и 
истакнути идејни фашистички руководиоци у Гу-
сињу, као што је био Ђемош, млађи син Коља. Ме-
ђутим, она је била свесна свега тога. Знала је да 
сваки моменат може да искрсне опасност и да може 
завршити у затвору или интернацији. Али она се 
тога не само да није плашила, него је чак поку-
шала, уз помоћ друга Аља Хота, је покушала да се 
приближи тој породици, која је у то вријеме важила 
као на јприврженија фашизму из њиховог села, а 

можда и из читавог кра ја Гусиња, и да једног од 
Прењиних синова на одређен начин с њим контак-
тирамо. То је био чини ми се на јмлађи син Џон. 

Окупатор се на кра ју после једне компромита-
ције која није могла да се сакрије, због читаве те 
сарадње, јер су неке групе морале на одређен на-
чин да се и открију, тим прије што је покрај њене 
куће био један од ријетких пролаза куда смо мо-
рали да идемо, пребациване су групе са слободне 
територије из Албаније, али је касније преко Џона, 
ипак могло да се повремено сазна да ли ће наићи 
и када, колике су вулнетарске снаге, да ли су пос-
тављене неке засједе и гдје итд. Ђула је са својим 
Рашом успјела да неколико пута доведе Ђему и у 
своју кућу. Пошто су његови били једна од ретких 
породица која је у то вријеме имала радио-апарат, 
успјела је да повремено чак и пошаље свога нећака 
у ту фашистичку кућу да би слушао вијести, које 
су у то вријеме биле добродошле. Те вијести овако 
из прве руке о збивањима у свијету су нам јако 
добро дошле. 

Због своје активности како личне тако и читаве 
породице, која је била везана за нас и несебичне 
помоћи коју нам је пружала, Ђула је заједно са 
групом наших активиста и претежно може се рећи 
чланова породице била затварана кра јем 1943. и 
почетком 1944. Била је такође спроведена у Пећ 
односно у Исток где је био та ј логор заједно са Са-
лихом Радунчићем Коларом из Крушева, породицом 
Меда Чекића и осталима. 

У селу Драгије смо имали још једну базу. Све 
ове породице и појединце о којима говорим, су на 
одређен начин биле базе за све деликатне задатке 
који су се у оно вријеме постављали пред нашу ор-
ганизацију, на територији Гусиња. 

Једна од таквих породица је и Јунуза Лаличи-
ћа. Врло карактеристично, али ми смо имали једно 
два-три примјера у Плаву и у Гусињу, о томе ћу 
рећи кад буде ријечи о Плаву. Међутим, да се вра-
тим на Јунуза. Он је био на свој начин опет у по-
четку често су те наше везе имале свој почетак на 
једној, рекао бих родбинској, односно преко друго-
ва чланова Партије односно скојеваца, да би ка -
сније прерасле у једну политичку везаност поро-
дице или појединца, и на тај начин потпуно свесну 
активну сарадњу са народноослободилачким пок-
ретом. Кад говорим о Јунузу Лаличићу, карактери-
стично је подвући да је то био по природи један 
јако повучен човек, тих, миран, али врло поштен и 
до кра ј а поверљив. Није то чинила само религија 
своје него и његове природне карактерне особине. 
Кад кажем религија, можда није сувишно напоме-
нути да је Јунуз Лаличић био хоџа. Он је као све-
штеник, оно што се к а ж е старешина једне џамије 
у Гусињу, редовно вршио те своје верске обреде 
и обавезе у џамији и као такав био један од попу-
ларнијих на читавој тој територији гусињске оп-
штине. Кад кажем популарнији мислим у том сми-
слу што су верници у њега гледали као на једног 
угледнијег човјека. Но без обзира на све то, оно 
што је по мени јако карактеристично Јунуз је све-
сно приступио народноослободилачком покрету и 
пружио нам све могућности да се покрет може ос-
лонити до кра ја на њега и његову породицу. Овде 
је, као што је то иначе случај у једној породичној 
средини, пресудан утицај је имала и његова супруга 
Када, која је по родбинским везама била на јближе 
везана за ондашњег нашег истакнутијег активисту 
и руководиоца у Гусињу Мустафу Мемића, јер је 
она била Мустафи рођена сестра очева, односно 



била му је тетка. То је једна одважна жена, која 
је брзо схватила циљеве нашег покрета, схватила 
је опасност која је претила читавој нашој земљи од 
фашизма и фашистичке окупације. Она се без ре-
зерве до к р а ј а ставила на нашу страну и допри-
нијела још у почетку и до кра ј а извршавала врло 
деликатне задатке као жена, за разлику од Ђуле 
која је била доста непокретна и није ишла од куће 
до куће, ова је прихватала задатке и курира, ишла 
је из једног у друго село, контактирала је са иле-
галцима, преносила је материјал из базе у базу, 
односно по појединим конкретним задацима ишла 
је и до Плава а чини ми се и чак до Пећи. 

Тако су на одређени начин хоџа Јунуз и његова 
супруга Када створили једну јако повољну окол-
ност да се у деликатнијим ситуацијама, кад је тре-
бало на најсигурније мјесто склонити било кога за 
одређено вријеме, тиме прије што је њихова кућа 
била испод самог гаја, ко ји је везао њихово имање 
за планину, тако је код њега увек било уточиште 
и сигурност да се поједини другови склоне и могу 
дуже задржати. Можда би било сувишно да гово-
рим о појединим конкретним акцијама или зада-
цима које су они извршавали, јер су то обавезе које 
су мање више биле обавезе свих тих наших прија -
теља и активиста у то вријеме а биле су сличне 
или малтене исте. Једино би могло да се наброји 
ко је све тамо боравио, какве су све задатке имале 
те наше базе, односно шта су све радили и које су 
се обавезе наметале и извршавале од стране акти-
виста, односно ти наши пријатељи у поменутим 
базама. 

Хоџа је врло дуго остао некомпромитован, и то 
баш захваљујући тој околности што је био хоџа, 
што је по природи познат као повучен човек и због 
тога што је било врло мало разлога да би неко од 
власти могао да посумња у његову сарадњу са нама, 
јер је он за њих представљао једног религиозног 
човека, који по њиховом схватању нема ничег за -
једничког са политиком а на јмање са народноосло-
бодилачким покретом. 

У селу Дољи смо бројчано у односу на породице 
које су биле привржене народноослободилачком 
покрету некако били најбројнији и на јачи због тога 
што је неколико тих породица било везано за на-
родноослободилачки покрет, међу којима Исо Бе-
љанин, Мујо Дељанин, Јунуз Дељанин и други. 
Због тога су и услови за рад са омладинцима у том 
селу поготово из поменутих породица били унеко-
лико повољнији, а исто тако и постојали су услови 
за стварање једне базе у ширем смислу, базе у ку -
ћама поменутих породица, односно у читавом селу. 
Ипак нај интензивниј а сарадња се одржавала и раз-
ви јала и извршавали задаци преко породице Иса 
Дељанина и њега лично. Са Исом је почео у почет-
ку да ради, ако се не варам један од наших онда 
активнијих радника — комуниста Замо Чекић. Они 
су и родбински везани, па је и то била једна по-
годност да се Исо као такав организује и активира. 
Исо је још из основне школе познат био као врло 
бистар, један од најбољих ђака у бившој гусињ-
ској основној школи и касније као такав могао је 
да се брже укључи, организује и на њега се ослони 
као таквог. Исо је у почетку, сјећам се присуство-
вао ширим састанцима који су били организовани 
у Гусињу, сјећам се једног од првих састанака у 
кући Шабана Шахиновића, а и касније када је по-
шао да прихвата одређене задатке, да би се као 
такав касније укључио а и читаву своју породицу 
везао за покрет. 

Љушо Дељанин је био познат у нашој околини 
као врло повучен сељак који се бавио само својим 
пословима на имању земљорадњом и никад се није 
мешао ни у какве друге послове нити у политику. 
Он је као редак и карактеристичан пример тај 
стари и поштени човјек без неких политичких убје-
ђења и оријентације несебично прихватао све оне 
обавезе за њега као таквог и оронулог што се тиче 
здравља и никада није одбио било шта да смо тра-
ж и л и од њега. Он је врло често због своје неупад-
љивости, јер као такав није ни могао бити осум-
њичен, могао да нам пуно и користи. 

У овом вријеме фашистичка политичка пропа-
ганда је користила све могућности да би на шови-
нистичкој основи помутили и покушала да помути 
све наше тежње и акције и да та ј муслимански жи-
ваљ на одређен начин не само отуђи него да их 
припреми као непријатеље противу православних 
односно противу Црне Горе, јер је прихваћена она 
фашистичка граница између Црне Горе и такозва-
не Велике Албаније, фашистичке Албаније, која је 
одијелила од своје матице Плав и Гусиње, од 
Андријевице, Мурине, Берана итд. 

Село Досиђе односно Заграђе где смо код Нуша 
Ба јрама и Шаба Малагића тројице браће који су 
заједнички живели имали двије-три куће у одре-
ђеним ситуацијама смо могли да решавамо поједине 
проблеме и да користимо њихово гостопримство а 
касније и несебичну спремност и сарадњу са на-
родноослободилачким покретом. Преко породице 
Малагић Аљо Хот је успио да у неколико наврата 
омогући друговима привремени боравак у ситуаци-
јама које су биле изванредно тешке и када су у 
то време све до сада поменуте базе биле рискантне 
за другове и акције које су у тим моментима биле 
организоване. Село Досије (Госиђе—Гусиђе?) однос-
но за грађане породица о којима говоримо, јер они 
су били братство, је на одређен начин било неком-
промитовано било са које стране, а и у непосредној 
близини породица о којима је ријеч налазила по-
родица Саља Никочевића који је у оно вријеме био 
председник општине и један од сарадника окупа-
тора. К а д ово кажем хтјео бих да истакнем колика 
је била одлучност и спремност породице Малагић 
на сарадњу са нама, када су у непосредној близини 
имали рођену браћу Саља Никочевића и којима је 
свакога момента могла да буде за читаву породицу 
кобна опасност. Осим уточишта као повремена база 
у породици Малагић нужно је да се нагласи да је 
Шабо, а то је на јмлађи брат из ове породице био 
на посебан начин везан за нас и као млађим могло 
се не само због родбинских веза него и због поли-
тичких убеђења шире сарађивати и од њега се 
могло више тражити и очекивати него што би се 
иначе могло тражити од његове браће. Он је низ 
пута учествовао у пребацивању наших другова пре-
ко Зелетина, и то у мјесецима који су били врло 
тешки зимским месецима и када су у Гусињу биле 
рације, хапшења и предострожности нарочито за 
вријеме доласка Немаца 1944. године. 

И у другим селима смо повремено али нешто 
теже него у овима о којима сам говорио упорно тра-
ж и л и људе, разговарали са њима и покушавали да 
што више проширимо утицај наше Партије наро-
чито међу младима. Осим Салиха Колара Радочића 
о којем сам већ у почетку говорио, један од ано-
нимних а таквих има доста био је наш пријатељ 
сарадник Шаћир Исов Лаличић из села Крушева. 
Шаћир је у одређеним ситуацијама примао конкрет-



не задатке и несебично их извршавао. Оно што је 
важно поменути за њега је да је у неколико наврата 
због личног познанства и због разговора са активи-
стима албанске националности био у контакту са 
Зумер Халилом и још некима чијих се имена не 
сећам, чини ми се да је познавао и контактирао са 
Реџепом Барбуном. Поред ових контаката и одре-
ђених задатака и акције које је са њима реализовао 
добијао је одређене задатке и од нас. К а д сам ово 
рекао помињући Шаћира Исова Радончића из Кру-
шева хтео бих да напоменем да је до дан данас 
остало још пуно таквих анонимних наших прија -
теља и активиста који су организовано радили и 
били укључени у народноослободилачки покрет а 
да можда нису успјели ни да буду чланови наше 
борачке организације. Мислим да је то збиља ве-
лики пропуст наш нас самих који смо морали да 
нађемо и времена и начина да о тим људима откри-
ј емо тајну укратко како бих могао да кажем, јер 
су они за народ својега кра ј а остали као такви не-
познати. Нажалост појединци који како их назва 
управо анонимни и који су имали пуно право по 
нашем статусу борачке организације, нису до данас 
регулисали ни своје активно учешће у народноос-
лободилачком покрету. Ја ћу нешто касније напо-
менути имена таквих. 

За нас су на одређени начин нека села чисто 
албанске националности у почетку била затворена, 
из више разлога, било одређеног антагонизма, страха 
у тим срединама конкретно Вусања и Мартиновића, 
због третирања тих људи за вријеме бивше Југо-
славије, па смо се и ми на одређени начин некако 
неоправдано у почетку ограђивали од тих живих 
контаката који су нам били обавеза као и за остала 
подручја и села. Међутим, брзо је увиђена таква 
грешка и поједини другови опет међу њима је био 
један од првих покојни Џафер Никочевић, који је 
почео да успоставља директне контакте и са Ву-
сањем и са Мартиновићем. 

Један од првих омладинаца диван младић из 
средине села Вусања, по националности Албанац 
био је Фазли ја Ујевић. Са њиме је, ако се не ва -
рам, први пут успоставио контакт Џафер Никоче-
вић. За нас је то била велика акција, акција од ве-
ликог значаја, јер као што сам рекао Вусање је 
било на одређени начин за Партију и за покрет 
уопште затворено. Затворено поред осталога и због 
тога што је албанска национална мањина станов-
ника на нашој територији у почетку а нажалост 
код већине и до кра ј а прихватила окупацију од 
стране фашизма, од стране Велике Албаније као 
ослобођење, јер су на одређен начин били посебно 
и тлачени и третирани за вријеме бивше Југосла-
вије, поготову од полиције, бивше жандармерије. 
финанса и других. Утолико нам је било теже да 
продремо у ту средину. Међутим, почетак контаката 
и сарадње са Фазлијом који је био уколико се не 
варам ђак средњошколац, један врло бистар мла-
дић, окретан, јако комуникативан, политичан, па 
смо тако успели и да у Вусању зачнемо односно да 
почнемо ширити утицај и преко њега успостављамо 
контакте са другим омладинцима. Таква једна мо-
гућност за село Вусање поред Фазлије и први кон-
такти учињени су са породицом Садик Бектешија, 
који је био један од руководилаца у покрету у 
Скадру а породица му је живела у Вусању, па само 
тако и на један доста брз начин послије Фазлије и 
преко њега успоставили контакт са нашом органи-
зацијом у Гусињу и касније служили су као база 
у Вусању, која је умногоме помогла даљи развој и 

контакте и проширење утицаја на албанску среди-
ну односно на средину у Вусању и даље преко гра-
нице према Саранима, Краснићи и према Скадру. 
Ово треба још истаћи да смо ми од ових породица 
и других породица које су касније организовано 
радиле с нама, створили једну од повољних могућ-
ности и околности за шири утицај и за несмета-
није и корисније контакте са народноослободилач-
ким покретом Албаније са тог правца према Скад-
ру, Краснићи и Гашу. То нам је надаље омогућило 
да се до тада непозната кретања и планови и ути-
цај појединих истакнутих профашиста у Вусању 
који су сарађивали са властима у Плаву и у Гу-
сињу. 

Слична ситуација је била и са Мартиновићем. 
То је село које је претежно настањено албанским 
живљем и требала је велика упорност као и за Ву-
сање да се остваре и успоставе први контакти и 
покуша организовати утицај нарочито код млађих. 
Један од таквих омладинаца са којима је успостав-
љен контакт у селу Мартиновићу био је Реџеп 
Алидемић, из породице Алидемића, која је касни-
је на свој начин и као породица а у ширем смислу 
и као братство било везано за народноослободилачки 
покрет. Може мало чудно изгледати, али доласком 
првих албанских активиста за контакте са среским 
комитетом у Андријевици и преко нас у Гусињу, 
доласком Зумер Халиља на прве контакте који је 
био родом из Мартиновића а касније је емигрирао 
у Албанију, био је један од активиста и чланова 
Комунистичке партије Албаније и његов утицај у 
Мартиновићу се на одређен начин одмах осјетио, 
тако да смо ту базу у Мартиновићу почели да про-
ширујемо. То је за нас исто толико било значајно. 

Овај Зумер је емигрирао за вријеме бивше Југо-
славије као младић, као што је био случај и са Са-
дик Бектешијем, који је као младић пребегао преко 
границе и живео и школовао се у Албанији. 

Долазак Зумер Халиља и његови контакти са 
Мартиновићима, поготово са Балидемићима, познан-
ство преко њега са одређеним људима корисно се 
одразило на покрет и организовање акција и руко-
вођење операцијама у Гусињу. 

Према ономе како се ја сјећам како Зумер Ха-
лиљ како Реџеп Балбона односно косније када је 
са Италијанима дошао Садик Бектеш, они су на 
тај начин покушали да успоставе контакт са По-
крајинским руководством Комунистичке партије за 
Црну Гору односно директно преко среског Коми-
тета у Андријевици која је касније настављена и 
до кра ј а одржавана. Мислим да су први контакти 
ових људи, чија имена помињем негде почетком 
1943. године. 

Колико се ја сјећам они су припадали партијској 
скадарској организацији, кад говорим о Зумер Х а -
лиљу и Реџеп Валбони, они су долазили испред 
Комунистичке партије Албаније да би се на овај 
начин и овим путем успоставили први контакти са 
Среским комитетом у Андријевици и преко њих са 
руководством Партије у Црној Гори. То су уједно 
били и први контакти преко наше територије, који 
су се касније још више развили и до к р а ј а одржа-
вали. 

Немци су били тада у Гусињу у августу 1944. 
године. Постојала је велика опасност од репресали-
ја које су се очекивале према породицама које су 
сарађивале односно које су биле партизанске по-
родице. Очекивала се одмазда тим прије што су 
властодржци увијек пријетили одмаздом свима они-



ма који су на било какав начин били везани, орга-
низовано радили или на било који начин доприно-
сили развоју народноослободилачког покрета код 
нас. Партијска организација је организовала збјег 
и то за Плав и за Гусиње. Организацијом на тери-
торији Гусиња су руководили Исо Рељанин, Рамо 
Водопијић, Хусо Омерагић, Н а з и ф , Замо 
Ћекић, Аљо Хаџиаљевић, Аљо Микочевић, Ба јрам 
Лаличић, Медо Пировић, Ј а н Ферхатовић, Мусар 
Губац, Лука Стојковић, Аљо Муратов Радунчић, 
Аљо Хаџиаљевић, Реџо Драшковић, Шахиновић Па-
бан и његов брат Емин, Лаличићи браћа Зулфо, 
Купо итд. 

Према сјећањима саговорника у том моменту од 
Гусиња су били у збјегу Џева Хот, Лулка Хот Хо-
џећ, Фемзо Чекић и Маља Хаџилалевић. 

Ево које су породице сачињавале збјег: 
Породица Реџа Хота са седам чланова, два од-

расла члана. Селма, једногодишња кћерка, Зумбул 
четверогодишњи син, Авдо седмогодишњи син, Јазо 
који је имао 13 година и Ника кћерка која је имала 
14 година. Од одраслих су били Малића, са којом 
се водио разговор и Ђула која је била у Плаву. З а -
тим Б а ј р а м Лаличић, са својом мајком, стрином и 
својом супругом. Ма јка и стрина су биле у поод-
маклим годинама. Медо Чекић са својом породи-
цом, Шемса супруга, затим Лилка поћерка, и једна 
ђевојчица од двије године, чијег се имена не сје-
ћам. Затим породица Мура Пировића, његов брат 
Медо син и Халид исто 15-годишњи дјечак. Затим 
Зулфо Ш у ј а к са супругом Шемом, дјечаци Мехмет 
који је имао 13 година и Хамид 15, затим најмлађи 
Амир. Од породица Вешовића била је Вешовић 
Дарка и Јела, обадвије дјевојке. Затим од Лонача-
ревића биле су сестре Стана и Стоја, друга породи-
ца Вешовића била је Вешовић Радуле из Вусања 
и његова жена са четворо врло мале дјеце. Хећо 
Мурахимагић, Лаличић Џафер, његов брат Муза-
фер, затим Дарка Фолић, Дељанин Пемба, наша 
звана партизанска ма јка и њена снаја Хаса, затим 
тројица синова младића Ферхатовића, затим Марија 
Фолић, Милка Фолић, сестра покојног Миливоја 
Фолића. У збјегу Плава био је Фејзо Чекић и Маља 
Хаџиаревић са породицама, затим је била породица 
Кељановића из Лаза и још неких других. 

Кренули су око подне преко Грнчара и села Ли-
повице, Кути, Цецуна, према Коњусима. Читав збјег 
је заноћио у Коњусима напољу код цркве. Ова два 
збијега су кренули посебно и касније су се срели. 
Када се свануло и када је сунце огрејало немачка 
војска де уочила збјег са Сикирице. У близини збје-
га се тада налазила Пета црногорска бригада. У 
међувремену су брзо наишли немачки авиони, пре-
ма сјећању биле су штуке, митраљирали су збјег, 
а са Сикирице тукли су топови и минобацачи. Збјег 
је у првом моменту разбијен и то само гусињски. 
У том метежу се Малића случајно издвојила и из-
губила са троје дјеце. Нешто пред сами мрак лута-
јући поново је наишла на збјег и наставили су сви 
скупа до Трешњевика далеко од цесте. У међувре-
мену кроз Цецуне је прилазила немачка колона. На 
Трешњевику су срели и Радована Лекића који је 
руководио збјегом. Одржао је збор збјега и поред 
осталога говорио је више се обраћајући партиза-
нима који су пратили збјег, да они одговарају за 
збјег, да ће остати у тим планинама најмање неко-
лико дана. Да ће наићи немачке три дивизије из 
Грчке. Упозорио је да се ватре не пале и да се што 
нечујније и неприметниј е пролази, чак у границама 

могућности да се дјеца што даље склоне, да не би 
на било какав начин открили присуство збјега. 
Скренуо је п а ж њ у да се сви склоне што дубље у 
шуму, тј . испод Кома Васојевића. Ту су у шуми 
остали седам дана. Направили су нека привремена 
склоништа у шуми и почели да ложимо ватру во-
дећи рачуна да се ни на какав начин не открије-
мо. Ватра се морала ложити тим прије јер се мо-
рало нешто спремати за малу дјецу. Страже и стал-
не патроле биле су у сталној приправности и обез-
беђивале су организовано од евентуалних изненађе-
ња. И даље су за читаво вријеме пролазиле немач-
ке јединице, а авиони су такође у таласима про-
лазили вршећи обезбеђење а и посматрање и тукли 
су читаву територију подручја шуме где се налазио 
збјег. Наше патроле су закључиле да је дефинити-
ван пролазак војске и да је опасност престала. Од-
лучено је да се покрене збјег у правцу преко Ш а -
рева брда да би поново дошли у Кути. Кретали су 
се пуна три дана уз стално обезбеђење патроле и 
страже. Што је н а ј в а ж н и ј е три ноћи смо ноћивали 
на катунима сељака из околине Андријевице. Били 
смо несебично и пријатељски примљени и угошће-
ни. Из Кути смо преко Липовице ишли натраг у 
Грнчар. Вратили смо се тек после 15 дана мучног 
путовања. 

ВУКАЈЛО КУКАЉ 

Вукајло Кукаљ рођен је 13. I 1907. године у 
Шекулару, где је завршио и основну школу. Нижу 
гимназију завршио је 1924. г. у Беранама а 1928. го-
дине и Учитељску школу. 

Као учитељ службовао је до 1932. г. у селу Луке 
срез кривопаланачки, до 1935. г. у селу К о ж љ а р у 
Македонији, затим је био премјештен у село Бувци 
срез јабланички где је остао до 1939. године, када 
је поново премештен у Влашки до срез моравски а 
пред сам рат у село Томиславац код Пожаревца. 

Школовао се под на јтежим материјалним усло-
вима. Као ђак Учитељске школе и Гимназије, мо-
рао је да станује по околним селима, гдје су ста-
нови били јефтинији а суботом је сам ишао ка ро-
дитељима у Шекулар да би себи донео хране за 
следећу недељу дана. 

Као учитељ био је скроман и приступачан, па су 
га сељаци поштовали и вољели и редовно га пози-
вали на своје свечаности а са дјецом — својим ђа-
цима знао је да успостави на јближи контакт па су 
га и они вољели. 

Још за вријеме школовања Вукајло је показао 
изузетну склоност за књижевност, те је од своје 
ране младости писао пјесме и приповјетке а касније 
као учитељ истакао се и својим расправама: о 
дечјој књижевности, о улози школе у друштву а 
посебно о мјесту и улози учитеља. У евојим распра-
вама од самог почетка заузимао је напредне ста-
вове. Сарађивао је у многим учитељским часопи-
сима али је брзо и енергично раскидао сарадњу са 
онима који су заступали декадентна и реакционарна 
схватања. У Учитељским удружењима је такође био 
врло активан и запажан по својим иступањима, 
која су била у духу напредних идеја. Посвећивао 
је велику пажњу свом личном уздизању и усавр-
шавању, читао је много па је током времена по-
стао и ватрени и одани присталица марксистичке 
идеологије. Пријем у К П Ј и његово прерастање у 
партијског активисту било је логичан наставак ње-



говог дотадашњег рада, схватања и ставова с тим 
што је сада имао јасну политичку и идејну плат-
форму са које је наступао. Његови иступи и ње-
гове расправе о раду учитељских скупштина у Са-
рајеву, Скопљу и Загребу (1935. г.) су на линији 
Партије. Он већ тада говори о народном учитељу 
као човјеку широке културе па к а ж е : „Прави на-
родни учитељ мора бити соколово око које у да-
леке даљине види, мора имати уши које се далеко 
чују. Његов језик мора бити и сабља и мелем а 
глас — глас народа, глас поштених милиона". Од 
1937. године ради у Учитељској културно-просвет-
ној задрузи „Вук Караџић" и постаје један од ње-
них на ј запаженијих чланова. Учествује у свим ак -
цијама учитеља-комуниста, на заједничким лето-
вањима, на илегалном партиском курсу у Сијерињ-
ској бањи, годишњим учитељским скупштинама и 
другим скуповима. Запажено је његово учешће у 
раду Скупштине Удружења југословенских учите-
ља у Бања Луци 1939. године, где је био предлагач 
и носилац листе Извршног одбора Удружења, која 
је требала да обезбиједи утицај Партије на рад 
Удружења. У свом чланку под насловом „Ко смо и 
шта хоћемо" је образложио зашто су учитељи ко-
мунисти истакли своју засебну листу, па је писао: 
„Прожимани љубављу према бољој школи, народу 
и народној култури, наш је циљ служење наро-
д у . . . и ми смо и у нашу сталешку борбу ушли као 
борци за народне интересе, за народне слободе, за 
демократизацију културе, просвете и науке." 

Рат, почетак народноослободилачке борбе и ре-
волуције, Вукајло је дочекао као оформљени рево-
луционар и комуниста. Одмах се укључио у рад на 
подизању устанка и борбе против окупатора. Са 
1својом супругом Савком, такође учитељицом-ко-
мунистом, ступио је на јпре у Моравску партизанску 
чету а затим су пребачени у Орашачку чету. Поред 
учествовања у борбеним акцијама, Вукајло је неу-
морно радио и на агитационо пропагандном раду, 
а касније је био задужен за издавање партизанских 
билтена и листа Другог шумадијског одреда, чи ји је 
уредник био. 

Повлачењем партизанских снага из Србије за 
Босну крајем 1941. године, Вука јло је прешао у Бо-
сну а Савка је остала на терену око Паланке, као 
борац такозване „Мукерове" ударне партизанске 
групе. Била је позната као неустрашив борац а по-
гинула је марта 1942. године. 

О животу и раду Вукајловом у току 1942. године 
не зна се много сем да је био у Другој пролетерској 
бригади и да је у борбама код Бања Луке, крајем 
1942. године или почетком 1943. године тешко рањен. 
Биле су му сломљене обе руке и да се до кра ј а 
маја 1943. године налазио у болници, када је урућен 
у свој родни кра ј — Шекулар, где је стигао кра -
јем јуна 1943. године. 

Ондашњи Срески комитет К П Ј за срез андрије-
вачки га је распоредио на рад у Шекулар, где је 
илегално живио и радио до доласка наших јединица 
и ослобођења нашег кра ј а октобра 1943. год. Као 
искусан партијски и политички радник Вукајло је 
врло брзо успоставио контакте са припадницима и 
симпатизерима НОП-а из Шекулара, било путем 
појединачних сусрета или групних, организованих 
састанака. Његовим доласком рад на терену Шеку-
лара не само да је оживео већ је попримио и обе-
л е ж ј а добро организованог рада. Окупљањем при-
сталица НОП-а старијих људи организовао је иле-
гални општински народноослободилачки одбор у 

који су били заступљени представници скоро свих 
шекуларских села, одржавањем састанака са омла-
дином радио је на обнављању и реорганизацији 
скојевских актива а припремао је терен за поновно 
стварање партијске ћелије у Шекулару. 

Све што је у Шекулару урађено од јесени 1943. 
године на организовању народне власти, народно-
ослободилачког фронта, као масовне политичке ор-
ганизације, организације УСАОЈ-а, А Ф Ж - е а те 
Скојевске и Партијске организације, везано је 
за Вукајлово име, не само што је он 
био, као секретар партијске ћелије и се-
кретар Општинског НО Одбора, организатор и 
руководиоц већ више због тога што је неуморним 
и свакодневним конкретним радом учествовао у из-
вршавању свих тих задатака. Јесен 1943, зима 
1943/44 и пролеће 1944. године били су период н а ј -
живљег политичког рада у Шекулару у којем су 
дошле до и з р а ж а ј а Вукајлове врлине партијског 
организатора и агитатора. Овакав његов рад и он 
као личност постали су трн у оку непријатељима, 
који су у пролеће 1944. године наиласком немачких 
офанзива оживјели. У својој немоћи да се супрот-
ставе Покрету одлучили су се на освету. 12. маја 
1944. г„ мучки из засједе, четници су убили Вукајла , 
код чесме Јаћемовке на путу између Ри јеке Мар-
сенића и Сеоца, као да су знали да његова пјеснич-
ка душа неће одољети искушењу да се на свом 
путу не одмори поред чесме. 

Успомену на Вука јла — револуционара, пјесника 
и учитеља чувају три основне школе и један дом 
културе, који носе његово име. 

Вукајло Кукаљ 

ПИСМО МОЈИМ ЋАЦИМА 
I 

Као трудпа мечка шумом 
шуња се крадом кудрава ноћ. 
Пишем вам ово писмо, 
драги моји, 
а не знам 
хоће ли икоме од вас икад 
оно у руке доћ. 
Ја бих највише желио 
највише бих волио 
да мјесто њега 
дођем сам кад вас да сједнем међ вама 
да вас све измилујем топлим очима и ријечима, 
да вас све изгрлим полусакатим рукама. 
Ушли бисмо — зар не? — тад сви у разред 
ко онда кад није био рат 
и разговор бисмо заподјели дуги. 
Али ја за вас не бих био ни „уча" 
ни „господин", но друг и брог — 
(који је пошао на овај пут 
да вам донесе живот други)... 
Причао бих вам о свему, о свему: 
и како сам газио ледено дробљење Лима 
и како сам газио плаху и плаву Пиву 
и како сам на Маглају трпио жеђ и муке. 
Причао бих вам како сам зеленој Зеленгори 
кундаком мрсио косу 
и пред Бања Луком 
био рањен 
у обје руке ... 
Причао бих вам, причао 
како смо по Херцег-Босни 
жњели крваве жетве. 



Како смо у селу Обљу јели овсену питу; 
причао бих вам, причао 
како је поред млијечне Неретве 
горио пасји Борач 
и како смо 
пламено 
клицали нашем Титу ... 
Причао бих вам, причао... али ... 
не ... ништа. Кад се не може — писаћу ... 
Како сте ми, дакле? Јесте ли партизани постали? 
Како ти, Љубиша? Како дјед-Микулу здравље? 
Има ли, бре, дјецо, иког од вас 
Ко још има живог тату? 
Или је, можда, ко Босна, 
у овом рату 
страдало и ваше 
питомо Поморавље? 
Па онда 
како ваше бијело Влашко Село, 
да ли је нас, партизана, пожељело? 
Кад смо ми били тамо —• било је и оно сито... 
сељачко је било и вино и жито. 
А данас? Гњечи ли га, дави ли га 
прљава четничка чизма? 
или је и оно, 
као ова гарава босанска згаришта, 
бременито 
великом буном 
против фашизма? 

II 
Хеј, дјецо моја, моја топла прољећна јагњади, 
година и по већ се између нас пријечи. 
Година и по — то је година и по без ријечи. 
Година и по — то је 
висока планина са осамнаест врхова 
Што ме сваки од њих 
од вас 
плећима загради. 

Хеј, дј ецо моја мила, 
мој румени јагодњаче у цвијету, 
копитом поганских коња погажен. 
Хеј, дјецо моја, чујте и знајте: 
нијесам вас оставио ради жеље да лутам по свијету, 
нијесам пошао од вас 
ни ради тога што сам се у борби уморио, 
ни да бих сачувао главу. 
Не, пошао сам од вас 
да бих се за вас још више, још жешће борио. 
Пошао сам од вас да бих у огњу борбе изгарао 
и кад устреба 
у њему изгорио ... 

III 
Ноћас је 
ноћ ова. Негдје језиви јаук, 
кости се ломе и крв црвена лопи 
нечије прљаве војничке гаће. 
Негдје је она за неког црвени баук 
што се бауља по поробљеној Европи, 
а негдје 
ноћ — 
скоре даће... 
3а нас је она — ноћ на измаку ... 
Зар не видите како се проведрава, 
како се 
у даљини назире за неког ископан гроб? 
Зар не чујете како тучана звона зову 
да се устаје, да се више не спава? 
Зар не опажате да васкрсава 
сто пута продани роб? 
Зар не чујете, драги моји мили, 
зар доиста не чујете 
како је звонак, како је продораи машинки 
наших глас? 
Зар не видите како израста 
велика Нова Земља за све нас 
земља чије ће тјеме бити Учка Гора 
а пете Ђевђелија и Бургас... 

БАЈРАМ МЕТОВИЋ 

Сви смо били легални. То је био април месец 
1943. Ха јро је наишао и саопштио, јер смо ипак 
били праћени као учесници устанка осим тога у 
затвору смо били, зна ју да ипак организовано ра-
димо али некако се држимо рачунајући на рођа-
штво, на те наше симпатизере. Тада је саопштено 
да је директива од већег форума да вечерас треба 
да се изврши ликвидација у Плаву Шемса Перо-
вића, Хилма Феровића и Мехмеда Шабовића, а у 
Гусињу Саља Никочевића то нам је саопштио 
Хајро као војно одговорно лице које је добио од 
виших форума. Ја се нисам сложио с том акцијом. 
Ставио сам приговор наводећи притом да смо да-
нас имали партијски састанак, да смо вршили ана-
лизу људи, анализу задатака и послова које треба 
да обавимо у припреми за оружану борбу и за мо-
билизацију људства и донели смо закључак на том 
партијСком састанку истог дана који је одржан у 
кући Јусуфа Реџепагића у граду да треба извршити 
ликвидацију два човека у Гусињу Сала Никоче-
вића у Плаву Шемса Перовића у то време према 
њиховом раду да би се позитивно одразила ликви-
дација тих људи, те да су они својим делима до-
вољно се раскринкали и то би имало успеха. Ана-
лизирајући наше пријатеље говорили смо и о Хил-

ми Перовића који је дошао с црном кошуљом из Ал-
баније, оженио се са сестром Емина Реџепагића, 
врло често у разговорима јавно у вароши у к а ф а н а -
ма на скуповима говорио је о народноослободилач-
кој борби врло похвално, о успесима Црвене армије 
врло похвално, често пута је говорио и за Немце 
да су и они добри борци, али смо код њега имали 
сву технику с којом смо ми располагали и радили 
као партијска организација. Ибрахим Реџепагић као 
кандидат Партије код њега је слушао радио-вести, 
ту смо слушали радио-вести, слушали смо и на 
другим местима али ту код њега организовано, ку-
цале се вести, ту је била код њега машина за умно-
жавање, умножавали те вести и слали доле и у 
Васојевиће низ долину Лима и свугде где смо мо-
гли, давао је највеће прилоге за НОП јер му је 
ослобођена земља која му је била одузета за време 
старе Југославије, давао је имао је новца, и пре 
свега ми смо донели одлуку да је он наш пријатељ 
на састанку пре подне, за Мехмеда Шабовића који 
је са Марешалом карабињером као командир ста-
ница почео да иде у лов, а имао је и неких својих 
болесних амбиција да воли да се истиче, а волео је 
и супарништво у односу на рођаштво Перовићи се 
мало истичу а он је из тог племена као и ја што 
сам, па је хтео да се истиче и хтео је неке контакте 
да одржи и о њему смо разговарали па је донета 



одлука да он није никакав кривац али да га то 
дружење са Марешалом и одлазак у лов може од-
вести странпутицом и једног дана може да постане 
и он издајник и да треба с њим разговарати и пала 
је одлука да Ј у с у ф Реџепагић као први комшија 
који је био с њим кућа уз кућу с њима да разго-
вара и да му у к а ж е на то. Ја сам био против такве 
одлуке и рекао сам другови ако су дали, ако је та ј 
збор дао директиву да ноћас треба извршити лик-
видацију Шемса, Мехмеда и Хилма у Плаву онда 
они не зна ју ситуацију или је неко одавде погре-
шно пренео иницијативу и извештај без сагласно-
сти партијске оргаиизације, јер партијска органи-
зација је данас донела другу одлуку. Ликвидирати 
Хилма као пријатеља ми само можемо још више не-
пријатеља да стекнемо и ја сам ту заузео такав 
став, не као рођак али према закључцима партијске 
организације. Рекао сам а и ми који смо компро-
митовани не можемо ипак никог хонорарно узети 
да изврши ту акцију него то ипак морамо ми ура-
дити и лично се ангажовати. Акција да се изведе у 
граду где нас прате и зна ју за наш сваки корак, а 
да се поставе заседе у капијама у Плаву то је не-
могуће, јер смо ми сви осуђени на смрт стрељањем 
и ми ћемо прије бити ликвидирани. Јер, они неће 
наићи сваки у одређено време и једног ако ликви-
дирамо ми ћемо бити сви ликвидирани, а по мени, 
нема потребе за ликвидацијом поштених људи. Ми 
имамо једног Шемса и одредили смо да треба да 
буде ликвидиран кад овај батаљон пође у акцију 
а они иду и за Мурино и за Пећ и за Тирану и 
лево и десно имамо своју обавештајну службу и 
може одред да га ликвидира као покрет и тако је 
и донета одлука на преподневном састанку да се 
ликвидирају кад буде одред у покрету и у акција -
ма. Онда смо били на састанку због ове акције не 
извршене био је друг Ђедо Војводић, Саво Мали 
Митровић и Радивоје Вукићевић, ја Бећо, Ј у с у ф и 
Хајро. Оржали смо састанак доле на дно Велике, 
иначе у Јечмиште нас је чекао, то смо ми ноћу пу-
товали дубок је снег био, Радивоје Кнежевић из 
Велике. Онда смо се састали у току ноћи у кући 
Лека Кнежевића у Велици. Још смо за мрака спу-
стили се у Иванпоље на дно једне шуме и ту смо 
преко дана разговарали о овом случају. Послије 
свестране анализе ја сам изнео своје аргументе, 
другови из партијске организације су говорили како 
је све било. Донета је одлука да се ликвидира 
Шемсо и Хаљо. За то смо се јавили ја као рођак 

Шемсов и Ј у с у ф као шурак Шемсов, јер Јусуфова 
сестра је била жена Шемса Феровића. А опет Шем-
со Феровић је мој рођак. Донета је одлука да један 
треба да изврши ту акцију и онда је устао Јусуф. 
Но приликом повратка да несрећа буде већа, ја сам 
се изгледа у том путу нахладио добро, јер нисам 
се кретао преко зиме и добио сам запалење плућа 
кад сам се вратио у Плав. То је већ било пред први 
мај и лежао сам непомичан на постељи имао сам 
40 и 41 температуру запалење плућа и баш захва-
љујући овом мом рођаку Мехмеду Шабовићу који 
је знао неке талијане лекаре успео је да ми на-
бави, неке антибиотике и тако сам се спасио. Али 
ово је узето некако у склопу читаве ситуације јер 
су биле припреме за првомајску прославу и одла-
зак овог нашег батаљона у шуму. Ј ер после прво-
мајске акције ми више немамо могућности и тако 
је и планирано, да се повучемо и водимо оружану 
борбу на терену. Ја сам оне задатке који су били 
постављени извршавао сам мада на постељи, оне 
групе васпитне и скојевске које сам ја водио, јер 
било је то распоређено према територији које шта 
водио, извршене су све такве акције и тражио сам 
замену да мој део задатака где је требало да буде 
палење ватре на Коњском омору, то је према Ко-
билачи Бећо је требало да упали ватре на Висито-
ру, а у граду је требао Ј у с у ф и Хајро да изврше 
поделу организују наравно са групом које је наше 
било дељење летака и писање парола против оку-
патора и домаћих издајника Ја сам тражио још 
онако на постељи да се мој део акције, јер не могу 
поћи у шуму да палим ватру и то организујем то 
него да прихватим организовање делења летака н 
писања парола у једном делу града. Ишао сам преко 
својих људи с којима сам ја радио, сагласност је 
пала, јер ја нисам могао отићи пошто сам био везан 
за постељу. Све је то склоп тих ситуација учинило, 
све је извршено, леци су подељени, ватра је упа-
љена и ја сам остао лежећи на постељи. Стварно 
ме нико није дирао у то време јер се знало у Плаву 
да ја лежим болестан и кад сам прездравио у по-
следњих 15—20 дана, после првомајске акције 
негде око 20. ма ја сам отишао у одред, извукао се 
некако нисам се кретао из куће, правио сам се још 
болестан и кад сам ухватио згодну прилику отишао 
сам. Послије ми је јављено да сам искључен из 
Партије као недозрео због тих рођачким осећања. 
Вероватно је вршена анализа. 



ХАЈРО ШАХМАНОВИЋ, чи је име носи наша 
школа, рођен је 1912. године у Плаву. Несумњиво 
је да се његов животни пут у многоме кренуо ко-
рацима формираним у живот породице. Породица 
Јупа Шахмановића имала је шест синова. Без до-
вољних земљишних површина б и л а ј е оријентисана 
на најамни рад, ради коре љеба. Рвање са биједом 
у породици, изграђивала је чврсте људе навикле 
на животне патње, патње које су биле без мало 
истовјетне са осталом сиротињом у овом крају, али 
и које су биле знатно веће, због жеље и неминов-
не упућености њених чланова да стичу знања 
па макар и под на јтежим условима. Тако је ж и -
вотни пут Х а ј р а Шахмановића трасирао се у по-
родици, и као такав наставио се када је по за -
вршеној основној школи отишао ван куће, и видио 
да судбину његове породице дијеле стотине и сто-
тине породица. У свијести младог човјека искрило 
се горко сазнање, праћено питањем: „Па зар то тако 
треба да буде. Зар неко мора бити сит и обучен 
а други да буде доведен до границе пропасти". Ни-
када та мисао није га ни тренутка напуштала. То 
је била силна енергија да се тако предано ода 
идеји револуције и да свој живот у њене темеље 
стави. Први организатор партијеке ћелије на тере-
ну Плава и Гусиња генерал Ђуро Лончаревић у 

једном разговору рекао је ово о Ха јру : „То је био 
човјек који је без двоумљења примао и изврша-
вао сваки партијски задатак. То је био чов-
јек који није знао за компромис са непријатељем". 
Као ђак доживио је низ понижавања и казни због 
упадљивог рада међу ђацима. 

Његов отворени револуционарни рад почео је 
1935. године. Те године као ученик Велике Медре-
се био је избачен и затворен. Разлог томе је што 
је са студентима скопског универзитета Рифатом 
Бурџевићем и Радованом Ковачевићем тукао про-
фесора који је уочио њихов рад и ометао га на 
све могуће начине. Избачен из Медресе тешком 
муком је успјео да се упише у седми разред гим-
назије у Лесковцу. Но, колико је снажан утисак 
Хајро оставио на своје другове у Медреси види 
се из писма, које су његови другови упутили уче-

ницима VII разреда гимназије у Лесковцу „ . . . не-
измјерно вам се захваљујемо што сте били тако 
љубазни и гостољубиви, те сте искрено примили 
нашег најбољег друга у своју средину." Будући да 
је дошао у Лесковац под специјалном препоруком, 
Хајро није завршио седми разред. Следеће 1936. 
године уписује се опет у седми разред гимназије 
у Пећи. Та ј долазак у Пећи је веома значајан, јер 
се тамо Хајро упознао са Рамизом Садиком, који је 
код гимназијалца проширио видик класних су-
протности на којима друштво почива. Станујући 
код њега остајали би дуго у ноћ проучавајући 
марксистичку литературу и разговарајући о проб-
лемима који су се свакодневно јављали. Друштво 
са Рамизом Садиком и Борисом Вукмировићем би-
ло је нова школа за младога Хајра . Његови по-
гледи на живот и друштво добијали су своју пу-
ну физиономију. Управо, тада се Хајро свим сво-
јим бићем одао циљевима радничке класе којој је 
остао вјеран до смрти. 

Хајрови иступи на јавним мјестима су све чеш-
ћи. 1937. године Борис Вукмировић заједно са Х а ј -
ром и Рамизом организује демонстрације са тран-
спарентима у Пећи. Полиција отворила ватру али 
руководиоце демонстрација није пронашла. Но, они 
не мирују. Исте 1937. године на Госпођиндан у Де-
чанима организовали су нове демонстрације. Ухап-
шени су Рамиз и Хајро. Суђено им је по Закону 
о заштити државе. Осуђени по 15 дана затвора. 
Осим тога кажњени су да немају право полага-
ња матуре, те је поновио осми разред. То је те-
шко погодило и онако сиромашну породицу. Хајро 
је то добро знао. Једнога дана извинуо се на јста-
ријем брату Џему: „Брате, учио сам! Али ми се 
морамо борити за своја права и права свих по-
штених радника". 

14. децембра 1939. године као студент Правног 
факултета учествује у познатим студентским де-
монстрацијама у Београду. Једина вијест у Плаву 
била је да је Ха јро погинуо. 

Исте године Ха јра је задесила тешка трагеди-
ја. Умро је брат Шељко, чије се име такође на-
лази на овој спомен плочи. Са свих страна хитали 
су телеграми саучешћа. Студенти Скопског уни-
верзитета писали су: тужна вијест о смрти дра-
гог нам друга Шељка, дубоко је ганула нас, ње-
гове другове. Нестало је из наших редова, чврсто 
повезаних редова, несебичног друга Шељка. За -
даху фабричког дима успјело је да разори млада 
гшућа и да као хиљаде других стваралачких снага 
и ову одведе у неповрат — у смрт. Зар да остане-
мо без драгог Шељка? Зар да се у нашим редо-
вима не бори тако другарски, тако пријатни глас. 
Зар да изгубимо тако храброг јунака у борби за 
бољу будућност, за срећнији живот омладине и 
народа. Као примјер поштења, чедности, поштова-
ња и другарског самопрегора, Шељко је одважно 
газио препреке које су му подлаци данашњице став-
љали на цут. Гордим корацима је газио сваку 
незгоду у борби за правду, слободу и срећнију бу-
дућност п о ш т е н и х . . . " Између 27 потписаних, били 
су и другови: Урош Џудовић, Радован Ковачевић, 
Бећо Башић, Милош Џудовић, Вако Ђуровић и 
Михаило Чукић. 

Рамиз Садик је писао: „Вијест о смрти твог 
милог брата, а мог изврсног друга, поразила ме. 
Очекујем од тебе мушко држање". 

И заиста Хајро је остао в јеран путу умрлог 
брата и имао мушко држање над његовим одром. 

Х А Ј Р О 
Ш А Х М А Н О В И Ћ 



Над гробом опростио се од брата ријечима: „Драги 
друже и брате Шељко, треба да наобручам срце 
челичним обручом да ти речем неколико ријечи. 
Зна јући твој пут, могу рећи да у низу губитака 
које свакога дана б јележи радничка класа, данас 
смо изгубили и тебе. Ми смо дјеца сиромашне се-
љачке породице, али смо успјели да будемо људи. 
Ти си био први квалификовани радник из нашег 
мјеста. Твој живот нам је данас био најпотребнији, 
јер рат који се данас води није наш рат, већ рат 
о превласти. Милиони другова раде за другога, а 
умиру само за нас, јер они само нама требају за 
борбу, за један бољи и праведнији живот. Годи-
нама си радио у утроби мајке земље, па ти тамо 
неће бити необично. Радио си за некакве лордове, 
који не зна ју гдје је та земља Балкан, а градили 
су ножеве и топове да распарају нашу сиротињу. 
Радећи и дању и ноћу у окнима, добио си туберку-
лозу, али ти она није сметала да се као рањени 
тигар бориш за одбрану штра јка рудара Трепче, 
и праведну ствар радничке класе. Тебе ж а л е сви 
они са којима си силазио у рудничка окна, а који 
више неће чути твоје „срећно другови рудари". 
Поздравио га је стиснутом песницом и завјетовао 
се да ће наставити његов пут. На сахрани је био 
читав муслимански и православни живаљ, што је 
за тадашње прилике било несвакидашње. Од по-
којног Шељка опростили су се Мито Турковић, 
Јусуф Реџепагић, а Бранко Делетић је био при-
сутан са групом другова. Послије одржаног го-
вора Хајро је био затворен. У затвору је остао 
седам дана. Чим је пуштен из затвора отишао је 
за Београд. Но, у Београду је остао до к р а ј а апри-
ла и дошао у Плав. 

У првомајска свитања осванули су леци сока-
цима Плава. Полицији није било тешко да от-
крије виновнике тих догађаја. И већ 2. маја су 
ухапсили Хајра, Вука, Мита и Цветка Турковића. 
Шовинистички настројени људи агитовали су да 
Ха јра премлате у затвору, а Турковиће да пусте. 
Но, догађаји су се окренули. Мито Турковић је 
поручио рођацима: „Чувајте ми Ха јра као очи у 
глави, јер је он наш човјек". Станиша Турковић 
дошао је у испоставу и рекао: „Ако му длака из 
главе фали, платићете ми га, па макар да ћемо 
сво племе утријети". То је дјеловало као гром из 
ведра неба, јер таква љубав православних према 
муслиману није била позната тих дана. Послије 
су спроведени у Беране — сада Иванград. У Б е -
ранама задржани 15 дана па спроведени за Пећ. 
Због ранијих веза са Рамизом Садиком, Борисом 
Вукмировићем и Мићом Гилићем, Ха јро је био са-
слушаван. Из Пећи су спроведени за Београд, гдје 
су такође остали неколико дана, па спроведени 
за Нови Сад у истражни затвор. Због тешких ус-
лова живота и боравка у самицама штрајковали 
су глађу. Од последица таквог живота Мито Тур-
ковић је умро у Плаву. Послије суђења, Суд по 
Закону о заштити државе осудио је Ха јра на го-
дину дана затвора, а њих по 10 (десет) мјесеци, с 
том разликом што су они имали затвор издржати 
у Новом Саду, а Хајро у Казниони Сремске Мит-
ровице. Из затвора Окружног суда Новог Сада 

Хајро је писао кући: Данас је лијеп дан. Сун-
це обасјава собу на трећем спрату. Јутрос смо 
Цветко и ја п јевали пјесму — Ој дјевојко, верем 
боловала — Хајгаримо се и смијемо. Често ми-
слимо на вас. Мислимо о вама и жалимо што вам 
не можемо дати ове наше памети. Знамо да сте 
слаби, а ја сам чуо да ма јка плаче. Ж а о ми је 

на њу, али нећу рећи да сам се наљутио, али ћу 
се наљутити. Док вам ово пишем, дотле један друг 
ми из Херцеговине, с којим ја станујем, чита но-
вине. Видим да он никако не пише кући. Он има 
родитеље. Овдје има још 19 њих. То су синови 
и момци нечији. Нико није слаб као мајке наше 
у Плаву. Ако ми хоћете вољу, онда будите храб-
ри и чврсти као и ј а . . . " У другом писму Хајро је 
писао: „ . . . бићемо овдје, али смо тако ријешили. 
Здраво смо и добро (мисли на Турковиће). Нама је 
добро. Сити, одморни и наспавани, шта друго чов-
јек да зажели. Љетовање на Дунаву лијепо је. Гле-
дам како је пукло поље које просијеца Дунав. 
Много, много је љепше него на Л и м у . . . љепше да-
боме. Изгледамо знате како силно, не би ми било 
мило да одебљам, али изгледа да хоћу и преко 
своје воље. За пуштање, сада је јесен и хладно, ко-
ломбоди, трка, па смо тражили да нас оставе још 
који дан док то прође, те на једвите јаде нас оста-
више још који дан. Ви немислите да смо вас за-
боравили и одхајали се. Не. Ми ћемо доћи, али 
још мало ипак не можемо. Но, могу нас истјерати, 
њихова је кућа па морамо т а м о . . . " 

Хајро никада није клонуо духом. И у на јтежим 
тренуцима знао је да засвира и запјева и другове 
да развесели. 

Свјежину духа и схватање појава и живота, 
омогућавало му је добро познавање марксистичке 
литературе. Она му је као дан осветљавала будућ-
ност радничке класе, којој је он тако био вјеран. 
У једном писму такође из Новог Сада пише: 
„ . . . Дан у свом свијетлу, ноћ у мраку припрема 
касапницу за сва ж и в а бића. Смрт је намијењена 
само ономе што живи. Немили случајеви не падају 
само на једног човјека. Они зна ју да загорче ж и -
вот с в а к о м е . . . " Може се рећи да је Ха јро свој 
револуционарни став изнио у схватању појма — 
нужности . . . смрт је намијењена свему ономе што 
ж и в и . . . несумњиво дијалектичка аксиома. Али 
Хајро је ту аксиому учинио још простијом, схвата-
јући смрт као тренутак живота. Смрт за идеале 
радничке класе, није смрт, већ живот, јер се до 
срећнијег живота пролетаријата може доћи сам>, 
крвљу. 

Колико се Хајро са гнушањем односио премг-. 
колебљивцима, колико их је презирао и мрзио, ви-
ди се из писма такође упућеног из затвора у Новом 
Саду: „ . . . онај други г. дебели (не наводи име) 
је отпуштен услијед недостатака доказа. Немојте 
га гледати а ни слушати. Он је одбачен од свих 
нас, зато га не питајте ни зашта." 

Хајро је из Новог Сада премјештен у Казниону 
Сремске Митровице. То је био политички осуђеник 
број 2822 — младићка зграда. Из Београда гдје су 
га задржали неколико дана пише: „ . . . Идем у 
Сремску Митровицу. Захтијевам да будете храбри 
овако како сам ја. Ако вам не будем често писао, 
знајте да сам увијек здраво и добро као н а ј -
боље." У казниони Сремске Митровице Хајро 
је био затворен у самицу припремљену за 
затворенике посебног значаја . Након издржа-
не једне недеље дана у води и влаги, успио 
је да протури писмо, па да под притиском 
осталих затвореника буде премјештен у другу со-
бу. Фебруара мјесеца 1941. године Хајро је дошао 
из Сремске Митровице. Али сви затвори од Плава 
па преко Берана, Пећи, Новог Сада, Београда и 
озлоглашене казнионе у Сремској Митровици, ни-
јесу сломили дух овог револуционара. Уморан и 



исцрпљен дао се још већом жестином на рад. 27. 
марта 1941. године руководио је са Урошем Џу-
довићем и Емином Реџепагић демонстрацијама у 
Плаву. Народ је прихватио паролу: „нећемо пакт 
— хоћемо рат!". После демонстрација звао их 
је Шемсо Феровић и наредник Шеклер и задржа-
ли их кратко у затвору. За успјешно извођење тих 
демонстрација они су се припремали много раније. 
Наслућивали су издајничке намјере владе Стоја-
диновић—Цветковић—Мачек. Из одговора Станка 
Бурића види се шта је Ха јро радио: „ . . . Са инте-
ресом смо читали вијести са твога пута. Заиста 
има интересантних ствари и мишљења. Из послед-
њег писма видим како су тешке прилике у твом 
крају . Данас, послије мјесец дана од твог писа-
ња сигурно је још и теже. Но, ја се надам да 
ће здрав животни смисао и разум народа наћи 
правилан излаз из те сталне несреће. Треба му у 
томе помоћи". То је Х а ј р а тако чврсто везало да 
помогне своме народу, да га освијести и к а ж е му 
прави пут борбе. Но, Хајров рад, и рад његових 
другова окорјела реакција Плава је спутавала на 
сваком кораку. Али се они нијесу могли заустави-
ти. За њих није било препрека. Капитулација Ј у -
гославије Х а ј р а је затекла у интензивном припре-
мању. Стварале су се везе и ширио се круг људи, 
скупљало се оружје и муниција. 

Револуционарни рад Ха јра Шахмановића у то 
вријеме не може се изоловано посматрати. Он је 
чврсто био везан за рад осталих његових добрих 
другова. Маја мјесеца 1941. године створена је пар-
тијска организација, чи ји је секретар био Ђуро 
Лончаревић, а у њеном саставу били су: Хајро 
Шахмановић, Милија Милачић, Бећо Башић, Цвет-
ко Турковић, Ј у с у ф Реџепагић, Вуко Турковић и 
Урош и Милош Џудовић. Она је ширила своје ни-
ти међу народом, а посебно међу омладином, што 
је имало пуно успјеха. Одмах је формирано неко-
лико припремних група, те је и Хајро руководио 
једном од истих. Ток догађаја је био динамичан. 
Партијска ћелија је била увијек у току. Састанци 
кратки, али садржајни. 16. јула 1941. године пар-
тијска ћелија је добила задатак за формирање ге-
рилских одреда и отпочињање оружаних акција 
противу окупатора. Том приликом формирана су 
два одреда, један у Брезојевицама а други у Вој-
ном селу. У рано јулско свитање, чули су се пуц-
њи Хајрове пушке и његових омиљених и нераз-
двојних другова: Ђура Лончаревића, Бећа Б а ш и -
ћа, Цветка Турковића, Јусуфа Реџепагића, Вука 
Турковића и Ба јрама Метовића. Ха јро заједно са 
својим друговима предано ради на организовању и 
јачању народног покрета на терену Плава — Гу-
сиња и Космета. То је њима био партијски зада-
так. Испуњење тог задатка било је веома тешко, 
због веома ј аке реакције, али Хајро никада није 
клонуо. Увијек је могао и увијек стизао на право 
мјесто. Једном приликом је рекао брату Џему: 
„Хиљаду пута је лакше бити на фронту него ов-
дје". За сво вријеме Устанка задржали су се на 
терену Мурине, Андријевице и Трепче код Иван-
града. Но, послије привременог угушења Устанка, 
по директиви Партије вратили су се на терен Пла-
ва да би наставили свој политички рад. Ситуација 
у Плаву се била још више погоршала. У главама 
окорјелих фашиста ницале су све новије и новије 
идеје. Радило се на формирању Велике Албаније, 
формирању фашистичке партије и вулнетарских 
банди. Нарочито је било уочљиво нагињање остале 
омладине младим комунистима. Да би је од њих 

одвојили, измислили су идеју слања омладинаца 
на школовање у Италију. У разбијању тих идеја 
Ха јро се оштро сукобио са неколико истакнутих 
плавских главара. 

16. децембра 1941. године пошли су на партијски 
састанак на Иван Поље: Хајро, Јусуф Реџепагић и 
Вуко Турковић. Приликом повратка са овог са-
станка примијећени су од страже и у току ноћи 
куће опкољене и похватани. 

У кућу Ха јра Шахмановића долази Шемсо Фе-
ровић са својим помагачима. На капијама постав-
љени митраљезе. По башти и дворишту Италијани 
и вулнетари смију се и галаме. Ха јро се налазио 
у другој половини куће. Када му је брат Џемо 
рекао: „Шемсо те тражи. Ухваћен си!", скочио је, 
погледао на зиду да нађе пушку, отворио неколико 
сандука не би ли је тамо нашао, а пошто је није 
нашао хитрим корацима иде из собе и са другог 
спрата скочи на земљу. Трчао је према прошка-
ма, али већ тамо устремио се према њему ред 
бајонета. Ха јро је био ухваћен. Добро смишљени 
план плавских фашиста је успјео. Распоријеђени 
једновремено око кућа комуниста ухватили су: 
Бећа Башића, Јусуфа Реџепагића, Бе јта Шахма-
новића, Ба јрама Метовића и Ибра Ганића. У зат-
вору су их задржали шест дана. Из Плава их 
спроводи чета Италијана везане два по два лан-
цима. Крећу се по снијегу и хладноћи. Готово пре-
мрзли стигли су у озлоглашену Шеремет Кулу, 
кроз чије су ћелије прошли многи револуционари. 
Кроз неколико дана доведен је и Зуфер Мусић. 
Улазећи на вратима рече: „Ево и мене!". Тако су 
постали потпунији. Из Пећи преко затвора у При-
зрену и Скадру спроводе их у Тирану. У затвору 
Тиране налазе: Кочу Зозија, Петра Булатија , Ис-
маил Чауша, Имер Пуљу, Влада Стругара са бра-
том, оцем, мајком и сестром и Бошка Стругара. 
Доласком у Тирану настављен је политички рад и 
створено политичко руководство затвора. Фаши-
стичке власти су тражиле Бошка Стругара да га 
стријељају. У затвору је оглашен штра јк глађу, 
кували су се казани вреле воде, вадиле се цигле 
из зидова. Пошто га нијесу дали — на затвор је 
отворена ватра. Бошко Стругар захтијева од по-
литичког руководства да оде. Због посебног става 
у случају друга Бошка Стругара, Ха јра Шахма-
новића, Јусуфа Реџепагића и још неколико дру-
гова протјерали су за Бурељ, гдје су дошли под 
специјалном присмотром. Након плаћања по двеста 
наполеона по глави, 10. септембра 1942. године пу-
штени су из затвора. У Плаву су одмах наставили 
рад, успоставивши везе са осталим партијским ор-
ганизацијама на терену Васојевића. 

Тих дана се у Плаву купио десетак од станов-
ништва. Хајро и Јусуф су одржали говоре, исти-
чући да је то очита пљачка. Јусуф огорчен десет-
ком запео је пиштољ под грло једном од знача ј -
них актера у прикупљању десетка и рекао му: 
„Пљачкашу један! Мислиш да народ пљачкаш", 
да је овоме добро утјерао страх у кости. 

Сво ово вријеме било је испуњено раскринкава-
њем домаћих издајника и четника, популаризаци-
јом Покрета, одржавањем веза са Покретом у Кос-
мету, штампању и растурању летака, прикупљању 
прилога и слично. И већ 1. ма ја 1943. године вјет-
рови зелене Кофиљаче развијавали су велику цр-
вену заставу, коју је Ха јро са друговима истакао 
на њеном врху. Истовремено на врху Виситора 
Бећо је истакао другу црвену заставу. Није ли то 
био поздрав слободи која је већ својом прадорном 



свјетлошћу тражила и овај крај , није ли то био 
јутарњи поздрав умјесто писка фабричких сирена 
радничком празнику, није ли то пак била опомена 
фашистима доље да је њима близу крај . Да, све 
су то у исто вријеме значили одбљесци црвеног 
платна са брда изнад Плава. 

Послије тих догађаја сви првоборци Плава су 
пребачени и укључени у васојевички батаљон. 
Хајро је био рањен у главу у борби са Италија -
нима јуна 1943. године на Планиници више Ко-
лашина. Борци причају да је и рањен наставио 
борбу. Иако рањен, није хтио да сједне поред 
ватре, док нијесу остали другови прво посиједали. 
Несумњиво да то чине само добри другови и рево-
луционари. То су уосталом њихове особине, које 
их красе и издвај а ју од других обичних људи. 

По директиви Партије октобра мјесеца фор-
мира се плаво-гусињски батаљон. Тада су требале 
бригаде НОВ-е да прођу преко Чакора па да би 
им се обезбиједио слободан пролаз, батаљон Плаво-
-Гусиња враћен је са терена Васојевића и при-
кључен косметском партизанском батаљону као че-
та, чији је командир био Хајро Шахмановић. Ноћу 
8. новембра 1943. године дошао је Јусуф са те-
рена Васојевића, јер је он наставио одржавање 
везе послије Хајрова рањавања. Због тога је и 
Хајро са још три друга дошао на договор код Ју -
суфа; Из Јасенице гдје се налазио одред „Бајрам 
Цури" упућене су групе људи које су имале циљ 
да по Плаву излијепе летке. По чаршији су летке 
лијепили: Ибрахим Реџепагић и Хусни Љајић , а 
остали дио Плава имали су: Халим Шахмановић, 
Шабо 3. Реџепагић, Омер Реџепагић и Вук Му-
миновић. Ха јро није имао намјеру да те ноћи до-
ђе у Плав, али обавијестивши га о доласку Јусуфа, 
стигао је одмах иза другова који су дошли да 
летке дијеле. Улицама Плава у дебелу ноћ чули 
су се кораци и трка вулнетара, гонећи младиће 
који су лијепили летке. Ј у с у ф је дошао са Му-
стафом Мемићем и обавијестио Ха јра о догађа-
јима који су требали да услиједе. Ха јро је у сви-
тање изашао у варош и није примијетио војске 
ни жандармерије, нашта му је брат Џемо рекао 
да не излази јер је Плав опкољен. Но, Хајро га 
није послушао, већ је са Хусни Зајимом и још 
два друга изашао у варош. Јутро је било мутно. 
Прохладни вјетар и ријетке капи кише били су 
натјерали пролазнике у куће. Али, само што је 
почео пити чај , одједном све као да је оживјело. 
Људи као да су ницали из земље. На прозорима 
митраљези, а обруч око куће. Остали гости су по-
лако напустили кафану, а кад је Ибро Олевић, 
њен власник, видио шта се догађа, одмах је затво-
рио пред очи Италијана и вулнетара врата 
и капаке на прозорима, а њима је показао тајни 
пролаз. Док су се Италијани и вулнетари намје-
штали, они су већ били прегазили набујалу Плав-
ску ријеку и упутили се према Правосланом Гроб-
љу. Италијани и вулнетари су се дали у потјеру 
за њима. По причању очевидаца, Ха јро је дру-
говима рекао: „Ни корака даље!, овдје да се бо-
римо". Са Метериза вулнетарски митраљез их у 
стопу туче. Друг до Х а ј р а говори: „Ми немамо 
противу народа ништа", јер су им тог тренутка 
били на јближи плавски вулнетари. Устали су и 
пошли даље. У Плаву је врело као у котлу. Чув-
ши пуцње, из кућа излазе: Ј у с у ф Реџепагић, Му-
стафа Мемић, Халим Шахмановић и Ибрахим Ре-
џепагић. Упутили су се према Малом Селу, гдје 

се налазио одред „Ба јрам Цури". Код куће Радо-
мира Лазовића била је засједа Шемса Феровића. 
Кад су дошли близу њих — Ибрахим је викнуо: 
„Пустите нам пут. Са вама немамо ништа!". Тог 
тренутка просуо се плотун. Халим Шахмановић 
погођен у груди трчи задњом снагом да би се скло-
нио у кућу своје тетке. Још рањеног га један 
пролазник разоружава и удара ципелом. Ибрахи-
ма су ранили више кољена, добио је излив крви 
и подлегао ранама. Јусуфа и Мустафу Мемића су 
скубли са свих страна да их увуку у кућу Шемса 
Феровића. Одбио је ријечима: „Ми смо класни 
непријатељи. Нећу никада код фашисте!". Вратио 
се са Мустафом Мемића код своје куће. 

У међувремену је Ха јро са друговима прешао 
православно гробље и упутио се према Коритима. 
Митраљеска ватра са Скића им је спријечила про-
лаз, па су морали да скрену према Пулевој чес-
ми. За стопама им је био наредник финансије и 
један Плављанин. Хајро се окренуо и из трка 
пуцао. Погодио је у главу наредника финансија . 
У потоку брзоноги Прњаворци су препријечили 
пут. Хајро им се обратио ријечима: „Шта је љу-
ди? Јесте ли полудјели? Ја сам онај што сте ме 
ранили по планинама, ја немам са вама ништа!" 
Излаз је сада био немогућ. Са свих страна руља 
се скљокала уз давање бесе да им неће ништа 
фалити. Хвата ју Х а ј р а и Хуснију Зајима. Друга 
два друга остала су у једној кући гдје су их 
ухватили. Сада настаје препирка међу гониоцима 
ко ће да их убије; коме ће припасти та слава и 
част. Сазнавши за хватање Хајра , Шемсо са сво-
јим доглавницима напушта положај на излазу Пла-
ва, и њихов буљук дојави у зграду Шиљкаче. Ви-
јећање није било дуго. „Смрт, сада или никада, 
убити људе који су им хтјели. „влахе" довести, 
убити Партију (јер је у главама ових људи ж и в -
јела мисао да Хајро претставља Партију); убити 
човјека који је неким евојим рођацима сметао да 
се и они бар једном упишу у људе." Секунди од-
лучују. Мајка Хајрова иако болесна излази да 
тражи помоћ. Срета Мулахуља Реџепагића и к а ж е 
му шта се догађа. Он је послао писмо команданту 
жандармерије да их не убију, већ је шаље за 
Мало Село да к а ж е Бе јту да не долази, јер ће 
га убити ако дође. Срета Хилма Феровића и к а ж е 
да ће Ха јра да стријељају, али он јо ј одговори: 
„Вала неће ако ја будем жив". Но, он је стигао 
касно. Пред Шиљкачом примијети масу свијета, 
која је све више расла. Многе главе на балконима 
и прозорима истурене. Све то гледа а можда и не 
зна ју шта се спрема. Отишла је у правцу Малог 
Села. Ха јра и Хуснију изводе из куће Божине 
Микића гдје се налазила жандармерија . Нух Ђон 
Маркађони их је зауставио показујући „ту". „Хус-
нија, стријељају нас" — рече Хајро, „држи се ј у -
начки!". Преко пута на пет метара постројени 
жандарми и финанси спремни да изврше одлуку 
Шемса и његових доглавника. Б р е ж у љ а к пред 
Шиљкачом изгледа као на падини мравињака. Нико 
не мрда. Судије гледају. Плотун. Хуснија посрће. 
Ха јро га придржава, а онда изненадном снагом ди-
же руку, поздрави са стиснутом песницом и из свег 
гласа викну „смрт фашизму!" Ж и в ј е л а Комунистич-
ка партија. Ми ћемо погинути, али ће се борба на-
ставити и покрет побиједити!". Револуционари у за -
грљају, како то њима доликује, падоше у локви 
крви. Њихово срце тог тренутка престаде да куца, 
али су они и даље жив јели у срцима људи за чија 
права су се борили. Куршуми су им пробили тијела, 



али и мртви причињавали су им страх. Пришао је 
један сујевјерник и у мртва лица им опалио по 
један метак. А старица је тог тренутка завршавала 
уморни пут. Пробија се кроз народ. Нико јој ништа 
не каже. Још свега неколико корака и пред њом 
је на јтежи призор у њеном животу. Два друга један 
поред другог л е ж е мртви. Народ је говорио: „Гле, 
како су ничице пали, брзо ће да се освете". Стари-
ца приђе и гледа их, па проговори: „Јесте ли их 
убили Плављани"; јесте ли починули што сте их 
убили!". Вади им главе из крви, па настави: „Ве-
селите се и играјте и пјевајте. Ако сте их убили, 
нијесте их на торове и кошеве убили. Нека су 
здраво њихови другови, добро ће их осветити. Дај 
те ми њихове п у ш к е . . . !" У маси пред Шиљкачом 
нико се не помјера. Све је нијемо. На љеси је ста-
рица сама хт јела да носи своје синове. Изузетном 
снагом кренула је да носи једног, али су ноге уда-
рале калдрму. Нико није хтио помоћи. Грбави и са-
кати Шабан Шиљковић и Рамо Драшковић издво-
јише се и помогоше старици. 

Тако је тог мутног новембарског јутра Плав се 
купао у крви својих најбољих синова, купао се у 
крви свога поноса. Три хумке на Рацини, у сјенци 
лијепе зграде Основне школе, на домаку мирног 
нашег Језера и рањени зид Реџепагића џамије, хум-
ке прекривене влатовима суве траве опомињаће ге-
нерације да су овдје у напону своје снаге угашени 
животи револуционара, које ништа не одваја од 
гробова пред џамијом у Гусињу и још других гро-
бова обраслих травом, које већ неколико деценија 
милују Виситорски вјетрови. 

* * * 

Телеграми и писма употријебљени за писање ове 
биографије налазе се у Историјском институту Са-
веза комуниста Црне Горе. При писању биографије 
служио сам се хроничним бјелешкама Омера Ре-
џепагића и Бе јта Шахмановића. 

У Плаву, 30. јануар 1960. године 

Биографију написао 
ШАХМАНОВИЋ АБДУЛАХ, 

наставник 

АЛЕКСАНДАР-ЛЕКА МАРЈАНОВИЋ, потиче 
из угледне породице, познате у свом кра ју по ју -
наштву, патриотизму и човечности. Отац Божидар, 
врло угледан сељак, сво вријеме био је чувар ре-
публиканске кутије, а касније је припадао опо-
зицији. Леко је од ране младости васпитаван у 
духу својих предака да воли домовину, да цијени 
правду и људско достојанство. Кад је постао марк-
систа, ове особине још више су дошле до из-
р а ж а ј а . 

Рођен је 1910. године у средње имућној породи-
ци. Основну школу завршио је у родним Краљима 
код Андријевице, а гимназију са матуром у Бера -
нама (данас Иванград). 1935. године уписао се на 
Правни факултет у Београду, али због немања 
довољно новчаних средстава, морао је напустити 
студије и вратити се у свој крај . Од 1936. године, 
радећи у студентској мензи наставља редовне сту-
дије. За вријеме студија, одмах се укључио у ре-
волуционарни студентски и раднички покрет. Ак-
тивно је учествовао у свим студентским демонстра-

цијама и митинзима у великој сали Правног ф а -
култета, у многим сукобима са љотићевцима, ор-
насовцима и агентима; у растурању летака по гра-
ду. Увијек је био у првим редовима кад је требало 
снажним мишицама пробити кордон полиције и 
жандарма, или одбити насртаје љотићеваца. Наро-
чито се истакао за вријеме штрајкова у фабрици 
„Влада Илић", „Змај", „Рогожарски", гдје је као 
члан радничких стража, водио борбу против 
штрајкбрехера. У свим тим акцијама показао је 
изванредну храброст, одлучност и самопожртво-
вање. 

Члан Партије постао је у пролеће 1939. године. 
Било је то вријеме када су комунисти прогањани, 

А Л Е К С А Н Д А Р -
- Л Е К А 
М А Р Ј А Н О В И Ћ 

хапшени и мучени у полицији и жандармерији, 
осуђивани на строге казне робије због прочитане 
илегалне књиге. Како је материјално био углав-
ном обезбијеђен, за марксизам се определио из иде-
је, из убеђења, да постојећи друштвени систем 
заснован на експлоатацији човека по човеку, тре-
ба рушити и створити нови, социјалистички. Читао 
је напредну литературу, стицао нове погледе на 
живот и људе и преносио их на друге. Леко је био 
добар и племенит човек, образован, строго принци-
пијелан, достојанствен, узоран комуниста у сваком 
погледу. Његов морални лик био је чист као суза. 
Млађи су у њему гледали примјер револуционарне 
борбености, скромности и доследности. 

За вријеме студија није прекидао везе са сво-
јим родним крајем. Преко љета враћао се својој 
кући, помагао младој партијској организацији да 
се организационо и политички учврсти, да ухвати 
корјен у широким народним масама; у ширењу 
напредних идеја међу омладином. Кућа његових 
родитеља је стјециште напредне омладине, збли-
жавања и договарања за акцију. Од њега добија-
ли су на читање илегалну марксистичку литерату-
ру. Био је поштован и цијењен, не само од ом-
ладине, већ и старијих људи. Својим личним прим-
јером и ауторитетом који је уживао у својој сре-
дини, много је допринио порасту угледа Партије 
међу масама. 



По много чему Леко је био оригиналан човјек: 
увијек озбиљан, поуздан, достојанствен, скроман 
у свему, понекада искључив, повучен у себе, осет-
љив, строг према себи и другима. Никад није по-
дешавао свој став према другима, мрзио је ули-
зице. У многим стварима имао је своје мишљење. 
По природи ћутљив, шкрт на ријечима. Нерадо је 
учествовао у дискусијама и расправама, мада је 
тематику о којој се расправљало, често боље по-
знавао од осталих. Више је волио да слуша друге 
кад говоре, него да сам излаже своје мисли. И 
најобичније јавно иступање, као што је политичка 
конференција, изазивала је црвенило у лице. За -
то је код људи који га нијесу добро познавали, 
понекад остављао утисак да је недовољно теорет-
ски уздигнут, што је било нетачно. 

У љето 1939. године, у Андријевици формирано 
је студентско удружење самопомоћи. Леко Марија-
новић је изабран за првог предсједника. Канцела-
рија удружења била је у кући Радована Дедовића, 
барјактара народне црногорске војске. У једној 
омањој соби, окупљали су се напредни студенти, 
комунисти, скојевци, држали састанке, дискуто-
вали о актуелним питањима политичког рада са 
масама, договарали се како помоћи удруженој опо-
зицији, о окупљању омладине око спорта, о орга-
низацији излета и слично. Осим тога, Лекова кан-
целарија је служила као пункт гдје су долазили 
партијски курири из Подгорице, доносили илегал-
ну партијску штампу, летке, плакате, а одатле је 
даље растурали. Код њега су често навраћали 
чланови Покрајинског комитета К П Ј за Црну Го-
ру јер Лека су могли на јлакше пронаћи, њега су 
сви грађани познавали. Наравно, полицији се није 
свиђао такав рад, па је надзирала рад студентског 
удружења. 

Годину дана касније постао је секретар партиј-
ске ћелије у Краљима. У припремама за одржа-
вање Осме партијске конференције К П Ј за Црну 
Гору 1940. године, развио је живу политичку ак-
тивност. Захваљујући њему рад ћелије је био пло-
дан, разгранат, свестран и ојјухватио је просвјетне, 
спортске и омладинске организације. Посебно се 
ангажовао у борби против опортунистичких и 
фракционашких елемената. У то време стално је 
истицао спремност комуниста да се боре против 
фашистичке агресије, без обзира на њихову број-
ну и техничку надмоћност, што је импоновало ро-
дољубивим масама овог слободарског краја , који је 
одувијек презирао ропство. На мјесној партијској 
конференцији андријевачког среза 29. сеп. 1941. го-
дине Леко је био делегат. На конференцији је из-
вршена анализа успеха и слабости партијске ор-
ганизације, у Устанку а пре свега у вријеме сплаш-
њавама устанка. Поново му је указано поверење и 
изабран је за секретара бироа ћелије К П Ј општине 
Краље, али је на тој дужности остао кратко врије-
ме, због одласка на Пљевља. 

Због револуционарног рада био је прогањан, 
хапшен, малтретиран. Као учесник априлских де-
монстрација 1940. године, у Андријевици, Леко је 
са још 12 другова — студената био ухапшен. Шест 
дана је провео у затвору начелства среза. Ж а н -
дарми су га страшно тукли и неколико дана став-
љали на све могуће муке. Али све им је било 
узалуд, ништа нијесу дознали. Ћутао је као за-
ливен. Након тога, све су спровели у истражни 
затвор Окружног суда у Беранама. Послије два 
мјесеца чекања на одлуку суда за заштиту држа-

ве у Београду, пуштени су на слободу, осим Вука-
шина-Вула Ивановића, студента, који је осуђен на 
неколико мјесеци строгог затвора, због одржаног 
говора демонстрантима. 

За вријеме краткотрајног априлског рата 1941. 
године, Леко се нашао на челу једне групе од око 
80 комуниста, скојеваца и патриота, који су се 
добровољно јавили да бране земљу од фашистич-
ког агресора. Кад је дошао код начелника среза, 
тражио је да им дадну оружје и да их упуте на 
фронт према Гусињу, у састав 48. пеш. пука који 
је напредовао према Скадру. Кад му је речено да 
немају оружја , изразио је спремноет да иду на 
фронт и без оружја , с тим да ће се наоружати 
оружјем које буду заробили. Наравно, одговор је 
био негативан. Чак су му запретили да ће га ухап-
сити. 

Послије капитулације бивше краљевске војске, 
активно је учествовао у припреми и организовању 
устанка. Од распаднутих војних јединица на Тре-
шњевику, Леко и Б а ј о Јо јић су прикупили толико 
пушака, пушкомитраљеза, бомби, муниције и друге 
војне опреме, да су снабдели не само своје људе 
са довољно оружја, већ су давали оружје и не-
ким комунистима ван своје општине. Као резервни 
официр и војни повереник ради на формирању 
герилских група и обучава омладинце који нијесу 
служили војску, у руковању оружјем. 

Средином јула 1941. године формиран је краљ-
ски герилски одред, чи ји је командир био Леко 
Маријановић, а његов заменик Радован Лекић. Тих 
дана Срески комитет му је ставио у задатак да по-
ђе у Шекулар, повеже се са партијским оделе-
њем, пренесе директиве за дизање устанка и по-
могне у формирању герилског одреда. Брз раз-
витак догађаја предухитрио га је у томе. 

Као командир краљског герилског одреда иста-
као се у борби за ослобођење Андријевице, IV. јула 
1941. године, као и касније у борби за одбрану 
слободне територије у горњем току Лима, на коју 
су, са више праваца надирале далеко надмоћније 
италијанске снаге и муслиманско-албанске плаће-
ничке банде, које су пред собом све палиле и уни-
штавале. У тој неравној борби, краљски герилски 
одред, са којим се непрекидно налазио Леко, био 
је у саставу краљско-присојевеке чете и чинио 
њен костур. Командир чете, која је била форми-
рана на племенској основи, био је Милета Лаки-
ћевић, резервни капетан бивше војске, кога су оку-
патори и четници стријељали у Колашину. Послије 
губитка слободне територије, читав краљски одред 
се повукао у герилу и касније спустио у село. 
Захваљујући ангажовању Лека Маријановића од-
ред се није осуо већ се проширио примајући нове 
борце и у јесен спремно повео акције против оку-
патора и домаћих издајника. 

Као опробан и искусан партијско-политички 
радник, Леко Маријановић је од првог дана ус-
танка водио политичку борбу против бивших гра-
ђанских политичара, зеленаша, реакционара и јед-
не групе бивших официра, ко ји су говорили да је 
борба против окупатора преурањена, да је ф а ш и -
стички окупатор јак, да држи у покорности читаву 
Европу, да брзо продире кроз Русију и да зато 
треба сачекати савезнике. Исто тако, ти исти еле-
менти одлучно су се супротставили формирању 
среског народноослободилачког одбора у Андрије-
вици. Послије италијанско-квислиншке офанзиве, 
долази у августу и септембру 1941. год. до осјеке 



устанка у Црној Гори. Као што се и очекивало, у 
таквој ситуацији, реакционари и изразити пето-
колонаши дижу главу и стављају се отворено у 
службу окупатора. Долази до формирања „добро-
вољне антикомунистичке милиције", а потом и 
четничке организације, за борбу против партиза-
на. Тако, у селу Краљима Душан Арсовић, војно-
-судски поручник, иначе познати издајник, орга-
низује милицијску чету и постаје њен командир. 
Оружје, муницију и храну добија од Италијана. 
И у суседном селу Слатини, окорели зликовац Ђоко 
Рачић, ствара милицијску чету. Новостворена мили-
ција преузима на себе обезбеђење главних комуни-
кација којим су се снабдјевали италијански гарни-
зони у долини Лима. Леко је на вријеме схватио сву 
опасност од појаве квислиншких формација и анга-
жовао се у раскринкавању слугу окупатора и при-
премао терен за њихову политичку и физичку 
ликвидацију. Пошто је као човек и комуниста у ж и -
вао велики углед код народа, он је у тој поли-
тичкој борби имао успеха. 

Двадесетдругог октобра 1941. године, ЦК К П Ј 
и Врховни штаб одлучили су да се у Србију хит-
но упути 2.500—3.000 црногорских партизана. Сре-
дином новембра формиран је Црногорски парти-
зански одред за операције у Санџаку. Леко је био 
пропагатор и организатор одласка за Санџак и са 
око 50 добровољаца одлази на Пљевља. Као ко-
мандир андријевичко-беранске чете Комског ба-
таљона, учествовао је 1. децембра 1941. године, у 
нападу на јако утврђени гарнизон у Пљевљима, 
који је бранило око 2.000 италијанских војника 
дивизије Пустерија, наоружаних тешком артиље-
ријом, минобацачима, рефлекторима. Том прили-
ком чета је на јуриш заузела ровове спољне од-
бране града, продрла у центар града и водила 
тешку и крваву борбу у згради гимназије. 

Послије неуспјелог напада на Пљевља, у малом 
селу Лековини, окупља се људство из двије васо-
јевичке чете, 10. децембра 1941. године. Тражили 
су се добровољци за одлазак у Прву пролетерску 
бригаду, прву регуларну војну јединицу, која ће 
се борити на читавој територији Југославије. Ј а -
вило се 57 добровољаца из беранског, андријевач-
ког и колашинског среза. Од овог људства форми-
рана је Комска чета, ко ја је на дан формирања 
Прве пролетерске бригаде у Рудом 21. децембра 
1941. године ушла у састав Првог црногорског ба-
таљона као 3. чета, позната под именом „Васоје-
вићка чета", Леко је био њен први комесар. Као 
комесар чете учествовао је у многим борбама, ко-
је је водио 1. бат. Прве пролетерске бригаде у Цр-
ној Гори и Босни. Споменућемо само важније , као 
што су: напад на Добровину, 16. јануара 1942. го-
дине. Осим тога, Леко је учествовао у познатом 
игманском маршу и храбро поднио велики снијег 
и хладноћу од минус 32 степена; обилазио је че-
ту и храбрио борце да издрже до краја , да по-
мажу болесним и изнемоглим друговима. На утвр-
ђени Улог, 26. фебруара, који су бранили алпин-
ци и усташе; затим у тешким борбама око Ко-
лашина, на Скари, Вечериновцу и Марковом брду, 
ма ја 1942. на Питомини код Ж а б љ а к а итд. У свим 
тим борбама, које су вођене на живот и смрт, 
Леко се истицао храброшћу, одлучношћу и умеш-
ношћу у руковођењу. За борбе на Скари и Вече-
риновцу, гдје су радили бајонети и бомбе, штаб 
Првог батаљона Прве пролетерске бригаде, похва-
лио је 3. чету на лицу мјеста, за успјешно извр-
шење задатка. И у нападу на Марковом брду, у 

једном од на јсмјелијих јуриша 3. чета је разбила 
десетоструко надмоћнијег непријатеља и натерала 
га у бегство за Колашин. 

Леко није запостављао ни политички рад са на-
родом куда смо пролазили. За вријеме одмора ба-
таљона у Фочи и Горажду, марта-априла 1942. 
године, Леко је, по плану батаљонског бироа, пре-
дводио неколико екипа искусних агитатора које су 
обилазиле села у широј околини Фоче и Го-
ражда, држао конференције, објашњавао војно-
-политичку ситуацију у свијету и код нас, фор-
мирао народне одборе, објашњавао њихове задат-
ке као органа нове народне власти; ширио брат-
ство и јединство раскринкавајући усташе и четни-
ке, који су наизменично вршили масовне покоље 
невиног становништва. 

Прекаљен и искусан револуционар, Леко је ис-
крено волио Партију, вјеровао у идеју за коју се 
борио, савесно и дисциплиновано извршавао све 
задатке. Често је говорио да је партија тврђава 
чија се врата отварају само достојним. Б а ш због 
тога имао је строг критеријум за пријем нових 
чланова у Партију. Не зато што је био секташ, 
што није вјеровао у људе, што није схватао пот-
ребу да се надокнаде огромни губици најбољих ко-
муниста у протеклим борбама, што није поштовао 
директиву да се широм отворе врата Партије за 
све оне борце, који су се у жестоким окршајима са 
непријатељима показали да су спремни да дадну 
и свој живот за остварење циљева народноосло-
бодилачког рата и револуције. Он је, полазећи од 
себе, захтевао да нови чланови партије буду чис-
тог моралног лика, ослобођени малограђанских осо-
бина и племенштине, да у ж и в а ј у добар углед ме-
ђу борцима, да су искрени и самокритични, те да 
су спремни на извршење сваког задатка и по ци-
јену живота. Посебно је био опрезан, донекле и 
неповерљив, према оним комунистима, који су би-
ло из којих разлога долазили у сукоб са Партијом, 
а који су у борби, на дјелу, ока јали своје раније 
грешке и са правом тражили да буду поново прим-
љени у редове Партије. 

У рату, револуцији, био је кратко вријеме ко-
мандир, а затим и комесар чете, пушкомитраље-
зац, командант бригаде у Словенији и комесар 
зоне. Било је код њега нечега посебног, друкчијег 
од осталих. Треба му признати био је тврде кич-
ме, несавитљив. Дужност комесара схватао је на 
свој начин, имао је своје мишљење, своја мјерила. 
Познато је да је дужност комесара била, поред 
осталог и то да се стара о смештају људи по при-
ватним кућама, о исхрани, о подели заплењене 
одеће и обуће, да води борбу против вашију и сл. 
Тако је схватао важност тога посла за одржава-
ње и јачање морала и бојеве готовости јединице, 
он та ј посао није волио. Сматрао је да таква уло-
га комесара, вријеђа достојанство људи. Када год 
је могао препуштао је то командиру чете, или ко-
мандирима водова. Осим тога није волио ни н а ј -
обичније јавно иступање, као што је политичка 
конференција чете, анализа акције и слично. 

Ради истине, треба рећи да је јула 1942. године 
приликом кадровских померања у батаљону, сме-
њен са дужности комесара чете. Смењен је без 
битних разлога, без икаквог објашњења. О разло-
зима смењивања није била упозната ни његова 
партијска организација. Он, пак није то ни тра-
жио. У другим јединицама смењивање са дужности 
било је честа појава. Код нас, у нашем батаљону, 
то се ријетко примењивало. 



Не знам шта је осјећао и о чему је размишљао 
тих дана, све је остало дубоко запретано у њему. 
Било је неких симптома да га је нагризала сум-
ња да партија нема довољно поверења у њега. 
Ипак ни најбољим пријатељима није се повјерио. 
Чврст у невољи, остао је све до своје преране 
смрти вјеран Партији. Учинио је оно што је могао, 
а могао је доста. 

Кад је смијењен, тражио је да му се да пуш-
комитраљез. Та ж е љ а му је испуњена. Показао се 
као изванредан пушкомитраљезац. 

После повлачења партизанских снага из Црне 
Горе, пред надмоћнијим непријатељем, учествује 
у походу групе пролетерских бригада за Босанску 
Кра јину и на том борбеном путу истиче се као пу-
шкомитраљезац у борбама за ослобођење Коњица 
и Ливна. Нарочито се истакао у крвавој и тешкој 
борби на Суховрху код Шујица, 1. августа 1942. 
године, гдје је убитачном ватром пушкомитраљеза 
успешно штитио извлачење једног вода 3. чете из 
полузатворених клијешта злогласне Францетићеве 
црне легије. Сви смо се чудили како је тога дана 
остао жив. 

Настављајући свој борбени пут, прослављена 
Прва пролетерска бригада, стигла је у Босански 
Петровац. Октобра 1942. године, Леко је са неко-
лико одабраних кадрова упућен у Словенију. Брзо 
је постао командант једне партизанске бригаде. 

Погинуо је маја 1944. године, у борби са Нем-
цима и Словенским белогардистима, као мајор ЈНА. 

Иако је одавно мртав, Леко и данас живи у 
сјећању својих ратних другова, пролетера. Поми-
њемо га само по добру и племенитости. Осећање 
части, чојства, другарства, скромности и оданости 
Партији и револуцији, особине које су красиле 
Александра Лека Маријановића. У нашем сјећању 
он није мртав. 

ЖИВКО ЖИВКОВИЋ, 
генерал п. пуковник 
у пензији 

ЈУСУФ РЕЏЕПАГИЋ, рођен је у Плаву 1921. 
године, у породици Хевзи бега Реџепагића. Отац 
му је био вакуфски чиновник и чувар вакуфске 
имовине у Плаву. Када му је најстарији син на-
пунио десет година, послао га у Велику Медре-
су у Скопљу, да тамо заврши средње образовање. 
Оснивач ове школе била је династија Карађор-
ђевића и зато су јој дали назив краља Алексан-
дра. Ж е љ а им је била да кроз ову школу форми-
ра ју своје кадрове који ће служити династији и 
међу заосталим муслиманским масама бити заш-
титници режима. Зато је школовање у овој школи 
било бесплатно и финансирала се путем државног 
буџета, а ђаци су имали и бесплатно одијевање 
и све остале животне потребе. Вјерска и друге 
реакције очекивали су да ће из ове школе изла-
зити побожни вјерски свјештеници, шеријатске ка -
дије и слично, јер тамо се, поред комплетног гим-
назијског програма учила и вјерска настава, а по-
ред француског, њемачког, латинског и српскохр-
ватског језика, учили су се арапски, турски и пер-
сијски језик. Али, још од прве генерације, у којој 
су револуционарне темеље оставили Рифат Бур-
џевић-Тршо из Бијелог Поља, Алија Адровић из 
Скопља, Хивзија Сулејмани из Приштине, Осман 

Салиховић из Прозора и многи други, највећи 
број ученика ове школе, под утицајем комуни-
стичке партије Југославије, пошао је револуцио-
нарним путем. Из ње су изникли: Бећо Башић, 
Хајро Шахмановић, Емин и Ибрахим Реџепагић, 
Хасо Бајрактаровић, Џафер Никочевић, Ба јрам 
Метовић, Ха јро Лешњанин, Мустафа Мемић и дру-
ги. Из ње је изникао прекаљени и бескомпромисни 
борац за слободу и прогрес Ј у с у ф Реџепагић. Већ 
као ђак VI разреда медресе, 1938. године, руково-
дио је групом марксистичке омладине у свом раз-
реду, д јелу јући истовремено у читавој школи, јер 

је био изразито омиљен код свих ученика. Био је 
познат као изванредно успјешан рецитатор. И када 
је матурирао јуна 1940. године уписао се на Пољо-
привредно-шумарски факултет у Београду, био је 
то већ оформљен и доследан борац, спреман да се 
бори под заставом Комунистичке партије Југосла-
вије. Свега неколико мјесеци његовог рада на ф а -
култету у Земуну било је довољно да постане кан-
дидат за члана, а одмах затим и члан КПЈ . За 
вријеме док је био кандидат, за Партију га при-
премао и био му партијска веза Душан Асановић-
-Дабо, из Зете код Титограда. У тим бурним да-
нима на факултету Ј у с у ф се је калио и челичио 
и када је априла 1941. године дошао у Плав, био 
је он тада, не само максимално спреман на све 
жртве, већ и марксистички образован револуцио-
нар. Са Бећом Башићем, Урошем Џудовићем, Х а ј -
ром Шахмановићем, Цветком Турковићем, Емином 
и Ибрахимом Реџепагићем, Вуком Турковићем, 
Бајрамом Метовићем и другима разви ја ју политич-
ку активност у Плаву, објашњава узроке капиту-
лације, развија идеју о борбама које тек предстоје 
и приступа прикупљању и склањању оружја . Тада 
из Београда долази и Ђуро Лончаревић који је 
био са више револуционарног и партијског иску-
ства, са којим је иначе Ј у с у ф још од раније био 
посебно интиман и близак. И тада се формира прва 
партијска ћелија за Плав и Гусиње, у кој ој је и 
друг Јусуфи, који је имао посебне склоности за 
рад у СКОЈ-у и са омладином у цјелини код које 
би јако. Због његових изванредних врлина рево-
луционарна омладина га називала Комсомолцем. 
Са својим друговима, од сијела до сијела, од села 
до села, у непосредним разговорима, Ј у с у ф је раз-

Ј У С У Ф 
Р Е Џ Е П А Г И Ћ . 



вио максималну активност у разобличавању 
Пранк Цаља и емиграције која се повратила из 
Албаније, на стварању раздора, осветничке климе 
и мржње између Муслимана, Црногораца и Алба-
наца. Формирао је омладинске групе и активе и 
припремао их да се боре за национално и соци-
јално ослобођење. А када је формиран Партизан-
ски одред у Брезојевицама, Ј у с у ф је тада добио 
задатак да остане на терену Плава и Гусиња и да 
преузме руковођење илегалном борбом на овом те-
рену. У том смислу обишао је актив СКОЈ-а у Гу-
сињу, обавијестио их да је Ђуро Лончаревић до-
био нови задатак, да се неће више вратити на те-
рену Гусиња и да он, Јусуф, преузима руковођење 
покретом. Прешао је илегално преко Лима у село 
Брезојевиће да поднесе изв јешта ј о најновијој си-
туацији и да се консултује о даљним акцијама на 
терену, али су га даљни догађаји онемогућили да 
се врати на терен Плава и Гусиња. Остаје на те-
риторији коју су држали устаници борећи се про-
тиву италијанског окупатора и банди које је ор-
ганизовао окупатор. Послије угушивања устанка 
Ј у с у ф привремено прелази на терен Трепче. У том 
периоду Ј у с у ф је изабран у Мјесни комитет 
СКОЈ-а за срез андријевички. По директиви Пар-
тије враћа се септембра 1941. године на терен 
Плава, а затим прелази у Косовску Митровицу, 
гдје илегално борави око два мјесеца, помажући 
друговима у Косовској Митровици да организују 
илегалну партијску технику. Октобра 1941. године 
Јусуф се враћа у Плав, гдје поново покреће орга-
низовану илегалну активност организација СКОЈ-а 
у Гусињу и НОП-а у Плаву. Ускоро затим у Плав 
се враћа ју Бећо Башић, Ха јро Шахмановић и Б а ј -
рам Метовић. Партијска ћелија Плав поново по-
чиње да илегално ради. Ј у с у ф посебно организује 
илегалне везе са Хифзијом Ћатовићем у Р о ж а -
јима, користећи албанске поште (писма су писана 
посебним средствима, тако да су слова била невид-
љива). Са Хајром и Бајрамом одлази једне де-
цембарске ноћи на састанак са делегатом Мјесног 
комитета Партије за срез андријевички. Приликом 
повратка са овога састанка, буде откривен и зат-
ворен. Преко Шермет куле доспио је у политички 
затвор у Тирани и у логор у Бурељу. Са другови-
ма из Македоније, са познатим револуционаром 
Кочом Џозием из Албаније, са Бошком Стругаром 
из Улциња, са Рамиз Садиком из Пећи, Јусуф, Б е -
ћо, Хајро, Ба јрам, настављају своју револуционар-
ну активност, све до к р а ј а септембра 1942. године 
када поново долази на терен Плава. Од октобра 
1942. године Ј у с у ф своју активност развија у Пар-
тијској ћелији за Плав и Гусиње, којом је тада 
руководио Бећо Башић, а у којој су онда радили 
Хајро Шахмановић, Б а ј р а м Метовић и Мустафа 
Мемић. Кратко вријеме након тога, након пре-
ласка Бећа Башића на рад у Срески комитет Пар-
тије, Јусуф преузима руковођење партијским од-
јељењем у Плаву и истовремено је члан бироа 
партијске ћелије чи ји се терен протезао од Ше-
кулара, Велике, Мурине, Машнице до Плава и Гу-
сиња. Бироом ћелије тада је руководио Саво Мит-
ровић, звани Саво мали. Од тада до 1 маја 1943. 
године Ј у с у ф организује разне форме активности 
на терену Плава и Гусиња. Он руководи партиј -
ском техником. Непосредно покреће формирање 
омладинске групе и илегалних партијских десе-
тина. Са Бећом, Хајром и Бајрамом организатор 
је првомајске прославе у Плаву, а онда, након 
формирања партизанске гериле на терен Плава и 

Гусиња Јусуф, као члан бироа партијске ћелије 
руководи цјелокупном активношћу НОП-а на те-
рену Плава и Гусиња, све до кра ј а августа 1943. 
године, када организује напад и разоружање ита-
лијанског гарнизона у Плаву, а затим на Мосту 
Лимском разоружава одбјегли гарнизон окупатор-
ске војске из Гусиња. Организује први народни 
збор у Плаву и избор првог народноослободилачког 
одбора, на челу којег је изабран његов стриц Му-
ла Хусеин (Хуље) Реџепагић, организује одбрану 
од четника на сектору Мурине, а када је средином 
септембра 1943. године формиран Муслимански 
плавско-гусињски партизански батаљон, Јусуф 
преузима дужност политичког комесара овог бата-
љона. 

Оног кобног новембарског дана 1943. када су 
стријељани Хајро Шахмановић и Хусни Заими, а 
погинули Медо Радончић и његов брат Ибрахим 
Реџепагић, Јусуф је тога дана са Халимом Шах-
мановићем, дошао са ослобођене територије, гдје 
је био ради консултовања са Среским комитетом 
партије и Штабом II далматинске бригаде. И када 
су банде кренуле и опколиле његову кућу, Јусуф 
је са братом Ибрахимом и Мустафом Мемићем по-
кушао да се пробије према мјесту гдје се налазио 
Косовски партизански батаљон „Бајрам Цури", а 
онда се, из блокиране куће пробио и склонио се 
код својих пријатеља, да би два дана касније, 
под на јтежим условима се пробио и успоставио 
потребну везу са Скадарским партизанским бата-
љоном, који се налазио у околини Гусиња. Ускоро 
затим Јусуф прелази на ослобођену територију Ан-
дријевице, Берана и Колашина. 

Учесник је Првог конгреса Уједињеног савеза 
антифашистичке омладине Црне Горе у Колаши-
ну. На овом Конгресу Јусуф је говорио и поздравио 
Конгрес у име муелиманске антифашистичке омла-
дине Црне Горе. А затим је учесник Првог пар-
тијског курса у ослобођеном Колашину, а након 
његовог успешног завршетка изабран је у Ок-
ружни комитет СКОЈ-а за округ берански, односно 
колашински. Од јула 1944. године врши дужност 
секретара Окружног комитета СКОЈ-а, све до 2. 
августа 1944. године, када је погинуо херојском 
смрћу у селу Дољи код Гусиња. Партија га по-
слала са Бећом Башићем на још неослобођену те-
риторију, да се формира народноослободилачка 
власт и да се припреми долазак бригада и ослобо-
ђења Плава и Гусиња. У групи од девет бораца, 
опкољен бандом од 500 балиста, пробијајући се, 
погинуше Аље Хот, а затим Бећо Башић и Војо 
Нововић. Непријатељ је наишао на тешко рање-
ног Јусуфа. Гледајући га непомичног и искрвав-
љеног, познати зликовац Ђакот-Ујка пришао му 
је и рекао: „Одреци се да си комуниста, спасићу 
ти живот". Рањен и непомичан Ј у с у ф презриво 
је погледао зликовца над собом, пљунуо га и од-
говорио му: „Бандиту један, комуниста сам био и 
као комуниста ћу умријети". Зликовац је извадио 
пиштољ и у још отворена Јусуфова уста сасуо 
му рафал метака. Угасио се живот једног неустра-
шивог и бескрајно оданог револуционара, који је 
посебно цијењен због његових изванредних људ-
ских врлина. 

ЗУФЕР МУСИЋ, рођен је 1911. године у Плаву. 
Рано је остао без оба родитеља. Отац му је стрије-
љан 1913. године, а ма јка му је умрла од глади 
1914. године. З у ф е р се подигао код стричева. Успио 
је 1923. године да заврши основну школу. Био је 



тада један од ређих Плављана који је етекао ос-
новно образоваше. Али је то за њега био тек по-
четак. Пошао је у свијет у потрагу за знањем. 
Имао је нешто имовине и све је продао ради шко-
ловања. Учио је у Новом Пазару, у Пријепољу, 
Сарајеву, Призрену и Тетову, гдје је завршио гим-
назијску матуру 1932. године, да би се годину да-
на касније уписао на Правни факултет у Београ-
ду. Апсолвирао је на овом факултету, не поло-
ж и в ш и све испите. 

У првим данима своје младости почео је да по-
литички дјелује . Осјетио је неправду живота и 
времена у којем је живио. Схватио је и саосјећао 
патње и обесправљеност својих земљака и траге-

дију свога краја . Под утицајем средине у којој се 
кретао, схватио је да програм земљорадничке 
странке омогућава праведније друштво и већ 1933. 
године постаје њен члан. Својом активношћу и ис-
трајношћу избија у први план и постаје члан ак -
ционог одбора земљорадничке омладине на уни-
верзитету. 

И тада, и као средњошколац, редовно борави у 
свом Плаву, гдје осјећа немоћ и биједу. полити-
каната и режимских људи. Они, како пише Зуфер 
„нису имали никакве сталне политичке оријента-
ције. Распиривали су вјерску мржњу, јер је го-
дила њиховим личним интересима и подударала 
се са политиком власти, која их је подржавала и 
уздизала као прваке. Ови „прваци" били су поли-
тички кортеши, без икаквих моралних скрупула . . . 
кортешили су за онога који је имао утицајнију 
власт и платио их више. Никоме нису били одани 
и сигурни, јер су увијек били руковођени искљу-
чиво својим личним интересима". Сваки контакт 
са својим земљацима З у ф е р је користио да им 
у к а ж е да се треба борити за праведније друштве-
не и економске односе „Из године у годину имао 
сам све више успјеха међу сељачком омладином 
једне и друге вјере. Зато су ме муслимански 
фанатици називали „влахчетом" а православни 
су говорили да у мени расте опасан „Турчин". И 
већ 1930. године покушали су да га физички лик-
видирају. Али, он се није уплашио већ напротив 

схватио да мора да истраје у борби за братску 
слогу, која је у његовом родном кра ју била много 
помућена. 

На политичку позорницу З у ф е р се први пут 
појавио на изборима за предсједника општине 1933. 
године. Режимске власти су га на јприје потцје-
ниле. „Но када сам добио близу 400 гласова, пише 
Зуфер, и са неколико људи ушао у општински од-
бор, осјетили су и те како озбиљност моје кан-
дидатуре и појаву нове политичке струје". 

Поновна појава Зуферова за предсједника оп-
штине у Плаву 1936. године узнемирила је његове 
противнике, који су му онемогућили овјеру листе. 

И тек 1938. године ' Зуферова политичка актив-
ност покренула је масе и уздрмала позиције реак-
ције. Тада се З у ф е р кандидује за народног посла-
ника среза андријевичког на листи удружене опо-
зиције. И поред бесомучног терора у плавској и 
гусињској општини добио је 1.032 гласа. А његов 
противник и познати петоколонаш Новица Попо-
вић, јавно је пријетио на збору у Гусињу: „Ко 
гласа за ЈРЗ-у , за мене, та ј је за краља и за Ј у -
гославију, ко буде гласао за опозицију та ј је про-
тиву краља, та ј тражи комадање Југославије и ми 
морамо да се боримо против таквих. Сјетите се шта 
је овдје радио Авро Цемовић 1912. године и шта 
је рађено 1918. године, противу оних који су били 
против стварања Југославије. Ми имамо снаге и 
оружја да и данас још ж е ш ћ е поступимо". 

Од марта 1937. до 1941. године З у ф е р је радио 
у Скопљу. Тамо је једно вријеме водио Централну 
вакуфску библиотеку, коју је опремио најнапред-
нијом литературом, а онда је, због своје активно-
сти изгубио посао и приступио издавању петнае-
стодневног листа за културни и економски препо-
род Муслимана српско-хрватског језичког подруч-
ја на југу земље. Преко листа раскринкавао је ре-
акционарна вођства, а посебно петоколонаше. 

За вријеме Шестоаприлског рата, као резервни 
поручник Југословенске војске, командовао је јед-
ном четом на граници према Грчкој. Борио се ј у -
начки, како је то њему доликовало, а након капи-
тулације, са 15 другова повукао се на терене Шар-
планине и након 17 дана спустио се у Тетово, гдје 
му је жив јела вјереница. Брзо се сазнало за ње-
гов долазак и Зуфер је морао да напусти Тетово. 

Пошао је у Београд. Тражио је своје бивше са-
раднике и вођство земљорадничке странке, али их 
нигдје није било. И већ тада З у ф е р је схватио да 
су они издали и земљораднике и свој народ. „Осје-
ћао сам се изгубљеним као гуска у магли". Вра-
ћа се из Београда у Лесковац и тамо „крајем но-
вембра 1941. године, без икакве везе, на позив ЦК 
КПЈ, пошао сам, по својој личној иницијативи, 
као поштени грађанин у Јабланички партизански 
одред код Лебана". 

Борио се З у ф е р у саставу Јабланичког парти-
занског одреда све до 14. марта 1942. године када 
је упућен да се пребаци у Плав и тамо, обзиром 
на своју популарност, помогне развој борбе. Успио 
је да дође до Пећи, али је ту, 17. марта 1942. го-
дине откривен и затворен. 

Провео је З у ф е р затвор у Шеремет кули у Пе-
ћи, у политичком затвору у Тирани и на к р а ј у у 
логору „Герман" у Бурелу. Тако формално још 
није био члан КПЈ . З у ф е р је својим достојним 
држањем, знањем и храброшћу, стекао безрезервно 
повјерење затвореника и свуда је од комуниста 
биран у политичко руководство затвора и логора. 

З У Ф Е Р М У С И Ћ 



За вријеме док је био у Шеремет-кули албански 
квислинзи су вршили притисак на Зуфера да се 
изјасни као Албанац и да га пусте. Али он њи-
хову „милост" није примао. Остао је пркосан и 
достојанствен иако је доживљавао на јцрње тор-
туре. 

У логору у Бурелу политички затвореници ус-
пјели су да формирају илегални партизански ба-
таљон. З у ф е р је изабран за замјеника комунданта 
овог батаљона. 

И половином септембра 1943. године логор у Б у -
релу је ослобођен и батаљон затвореника пошао 
је за Дебар. Из Дебра су пошли у Кичево. Тамо 
је батаљон наоружан и ушао у састав Прве маке-
донско-косовске бригаде (Петнаесте пролетерске). 
Батаљон затвореника из Бурела конституисао се 
као Ударни батаљон „Рамиз Садику", а за његовог 
команданта изабран је З у ф е р Мусић. 

Први ударни батаљон „Рамиз Садику" и његов 
командант З у ф е р Мусић, прошли су славан пут 
на тлу западне Македоније и сјеверне Грчке, био 
је носилац братства и јединства и великих слав-
них побједа, од којих су на ј знача јни је : ослобође-
ње Кичева и заробљавање 18 њемачких официра, 
борбе на Буковику, код села Белице и Мраморца 
гдје је непријатељ имао 127 мртвих и око 150 ра-
њених, у околини Тиквешта, у селу Бахову и Тр-
стенику у Грчкој гдје су спасили од уништења 
изнемогле другове из Прве македонско-косовске 
бригаде, затим код Глобочице покрај Дрима, у 
околини Дебра и све док није формирана Прва 
косовска бригада у којој је З у ф е р био замјеник, 
а од септембра 1944. године, када је бригада пошла 
у ослободилачки марш према Косову, З у ф е р је 
командант ове бригаде. Од Вратнице код Тетова, 
гдје је разбијена балистичка организација, па пре-
ко Шаре и Драгаша, бригада се спустила у село 
Јуник, гдје су, на прилазу Метохије вођене кр-
ваве борбе. Послије пораза на Јунику Њемци су, 
у сарадњи са балистима организовали одбрану Пе-
ћи на Дечанској Бистрици. Под руководством ко-
манданта Зуфера, Прва косовска бригада сломила 
је и отпор на Дечанској Бистрици, а Њемачки оку-
патор, био је приморан да се повлачи према Ко-
совској Митровици. Командант Зуфер, на челу 
бригаде, ушао је у ослобођену Пећ 17. новембра 
1944. године. На великом народном збору, првом 
у ослобођеној Пећи, командант З у ф е р је честитао 
Албанцима, Црногорцима, Србима и Муслиманима 
слободу. Познајући менталитет и борбеност Руго-
ваца, пришао им је мудро и тактички, позвао их 
на договор и без борбе успео да успостави саобра-
ћа јницу преко Чакора и везу са црногорским пар-
тизанима. А онда је дошао на ј тежи и на јкрвавији 
задатак. Бригада је пошла према Дреници, а тамо 
су балистичке снаге, на челу са Шабаном Полу-
жом, подигле побуну. Крваве борбе вођене су од 
21. јануара до 31. марта 1945. године. „На кра ју 
крајева успјели смо да потпуно разбијемо ту бан-
ду, која није била руља, него добро организована 
и добро војнички формирана", у којој је било 
концентрисано 50 добро обучених официра, међу 
којима је било и Немаца, поред осталог пише Зу-
фер о тим данима. 

Славан је био пут Прве косовске бригаде и ње-
ног команданта Зуфера. Када је формирана имала 
је свега 270 бораца, а у борбама је ликвидирала 
3.019 непријатељских војника. Бригада је имала 

416 мртвих и 219 рањених. Пало је два и по пута 
више жртава него је имала бораца приликом фор-
мирања. 

Остао је З у ф е р у активној служби у ЈНА све 
до своје смрти 25. децембра 1967. године, када је 
умро у Београду као генерал-мајор ЈНА. За свога 
живота стално је био у контакту са својим Плав-
љанима и Гусињанима, са Стругом, Кичевом и свим 
другим крајевима гдје је остао у сјећањима као 
мудар и храбар командант, као друг и масовик. 
Мирио је крвне освете у околини Струге. Писао 
о Плаву и Гусињу и његовим проблемима, његовој 
бурној историји и прекрасним љепотама. Писао је 
о борбеном путу Прве македонско-косовске и Прве 
косовске бригаде. Писао је о ратним вјештинама, 
а затим је стручно анализирао Колубарску битку, 
дивећи се борбеном духу Колубараца. 

Од Београда до Плава испраћен је као храбар 
борац, командант, комуниста, који ће бити у тра ј -
ној успомени његових бораца, другова и земљака. 

НИКОЛА БЛАГОЈА ЛЕКИЋ, генерал потпуков-
ник авијације у пензији, рођен је у Краљима 19. 
12. 1919. године у чиновничкој породици. Основну 
школу завршио је у Краљима а пет разреда гим-

назије у Пријепољу и Беранама. Као ученик ше-
стог разреда гимназије послије штра јка у беранској 
гимназији 1935. год., морао је да напусти гимна-
зију у Беранама и продужи школовање у Тетову. 
Гимназију је завршио 1938. год. у Тетову. Рат га је 
затекао као студента права на Правном факулте-
ту Београдског универзитета. 

Као гимназијалац определио се за напредни 
раднички покрет. Одмах по доласку у Тетово по-
везан је са Андрејевим, геометром, и као предсјед-
ник литерарног удружења тетовске гимназије 
„СКЕРЛИЋ." радио са напредним гимназијалцима. 

Одмах по упису на Правни факултет, присту-
пио је напредном студентском покрету и учество-
пао у свим значајнијим демонстрацијама и скупо-
вима, међу којима и студентским демонстрацијама 
14. децембра 1939. године. 

Н И К О Л А Б . 
Л Е К И Ђ . 



Првога дана рата (6. априла 1941. год.) напушта 
Београд и враћа се у родни крај , гдје је под ру-
ководством Александра-Лека Маријановића, за -
једно са једном групом радио на прикупљању ору-
ж ј а и припреми устанка. Одлази у Милешевску 
партизанску чету. До децембра 1941. год. био је 
борац а затим послат за курира у Главни штаб за 
Санџак. Маја 1942. год. на приједлог и препоруку 
Воје Лековића, тада Политичког комесара Главног 
штаба за Санџак враћа се у своју чету гдје је 
одмах примљен за члана КПЈ. У борбама са чет-
ницима и Италијанима на Глибаћима тешко је ра -
њен као борац Милешевског батаљона. За ври-
јеме одласка бригада у Босну, као тежак рање-
ник, заједно са осталим рањеницима и Петом цр-
ногорском бригадом остаје у Врбницама. Након 
опоравка заједно са њима прелази у Босну. У Гла-
мочу се поново враћа у своју чету (трећег, Миле-
шевског, батаљона Треће санџачке бригаде). Пов-
ратком у своју јединицу постаје комесар чете а 
послије формирања Прве пролетерске дивизије 
замјеник обавештајног официра Дивизије. У току 
5. офанзиве постављен је за руководиоца СКОЈ-а 
противтенковске чете Прве пролетерске бригаде. 
Доласком Прве пролетерске бригаде у Источну 
Босну преузима дужност обавештајног официра 16. 
Војвођанске дивизије. Одмах послије формирања 
12. Војвођанског Корпуса постављен је за обаве-
штајног официра Корпуса. На тој дужности оста-
је до формирања ОЗН-е, када је постављен за 
шефа ОЗН-е истог Корпуса, касније за шефа 
ОЗН-е Главног штаба за Војводину. Рат је завршио 
као помоћник Начелника ОЗН-е 3. Армије. У чину 
мајора унапријеђен је августа мјесеца 1943. год. 
Јануара мјесеца 1947. одлази за питомца 1. класе 
Ваздухопловног Војног Училишта. Училиште за-
вршава 1. новембра исте године као пилот ловац, 
први у рангу и први „Титов питомац". У Ратном 
ваздухопловству вршио је дужности: командира 
ловачке ескадриле, команданта ловачког пука и 
ловачке Дивизије, команданта Ваздухопловне ко-
манде, Начелника одјељења авијације у Команди 
Ратног Ваздухопловства и Противваздушне одбра-
не. Пензионисан је са дужности Замјеника Коман-
данта Ратног ваздухопловства и Противваздушне 
одбране у чину генералпотпуковника авијације. 

Завршио је Ваздухопловну војну академију, 
Ваздухопловни факултет Више војне академије 
ЈНА, курс Оператике, Академију Противваздушне 
одбране у Калињину (СССР), био је на школовању 
у САД. Дипломирао је на Правном факултету Бео-
градског Универзитета. 

Одликован је са више домаћих и страних од-
ликовања, међу којима: Орденом Републике са 
златним вијенцом, Партизанске звијезде II реда, 
Братства и јединства и Заслуге за народ 2. реда, 
Орденом за храброст, Орденом Народне армије сва 
три степена, Орденом за војне заслуге, Великим 
орденом Нила (Судан), Орденом за Частан и по-
штен рад (Либија) итд. Носиоц је Златног пилот-
ског знака и дипломе инструктора летења као пи-
лот 1. категорије способан за борбена дејства да-
њу и ноћу под свим метеоролошким условима. 

РАДУНОВИЋ Р. Б Л А Ж О , рођен је 12. X 1911. 
године у селу Зорићу, општина Полимска, бивши 
срез Андријевица. Свршио четири разреда основ-
не школе у селу Крушеву, четири разреда гимна-
зије у Пећи и трговачку вечерњу школу у Београ-
ду. У Београд дошао 1933. године и запослио се 
код „81апс1аг(1 У а с и т ОИ Сотрапу" . Одмах по до-
ласку у Београд ступио у Синдикат приватних на-
мештеника, гдје се и политички активирао. Уче-
ствовао у многим активностима и демонстрација-
ма које је тада организовала Комунистичка Пар-
тија Југославије. На та ј начин је организовано 
укључен у раднички покрет. У чланство К П Ј 
примљен јануара 1940. године. Учесник покрета 
НОР-а од 1941. године. Од партијских функци ја 
вршио следеће: секретар партијске организације 
— ћелије у III реону у Београду, а затим Секретар 

РАДУНОВИЋ . р . 
Б Л А Ж О 

V. Рејонског Комитета К П Ј — Карабурма до мар-
та 1942. године. Од марта до јула 1942. године 
Секретар Месног Комитета К П Ј у Београду. 

У јулу 1942. године по налогу Покрајинског Ко-
митета Србије отишао у Сремски Партизански Од-
ред, због отежаног боравка у Београду као иле-
галац. У НОВ-у вршио разне политичке дужности 
од комесара чете до комесара бригаде. У НОВ-у 
остао да кра ј а 1944. године, а затим демобилисан 
и распоређен на дужности Комесара београдске 
милиције. Са ове дужности отишао на дужност 
директора „Југопетрола" за Југославију, а затим 
на дужност генералног директора за производњу 
и прераду нафте. Послије овога био на дужности 
генералног директора међународне шпедиције и на 
кра ју на дужности директора Инвест-Импорта и 
директора дирекције за сировине владе СФРЈ. На 
овој последњој дужности пензионисан. Носилац 
„Споменице 1941. год." и многих других ратних 
и мирнодопских одликовања. 



Преживјели борци НОР-а од јула 1941. — маја 
1945. год. који су припадали јединицама НОВЈ, 
били илегалци, вршили разне дужности у разви-
ј ању НОП-а у свом мјесту и шире или обављали 
специфичне задатке у позадини непријатеља. 

Бојовић Страдимир, Бојовић Александар-Ацо, 
Б а к и ћ Д. Војислав-Војо, Булатовић Лако, Брадић 
Никола, Бабовић Мићко, Бабовић Дока, Бабовић 
Б. Радован, Бабовић Милета, Б а к и ћ Максим, Бакић 
Милош, Бакић М. Мило, Бакић М. Милева, Бојо-
вић Никола, Алексић Зека, Авдић Аљо, Вулевић 
Бранислав-Брајо , Вучевић Петар, Вулевић Микан, 
Вулевић Милета-Цуњо, Васовић Иван, Васовић 
Станица, Васовић Милован, Васовић Вука, Васо-
вић Јелена, Влаховић Богић, Влаховић Даница, 
Војводић Љубо, Војводић Јасна, Војводић Божо, 
Војводић-Фатић Дара, Војводић Димитрије-Зеко, 
Војводић Раде, Војводић Тодор, Војводић Вујо, Ву-
левић Војислав-Војо, Војводић Богић, Војводић 
Јелица, Вулић Ђорђије, Вулић Ђ. Дивна, Вучељић 
Милић, Вулић Мара, Вулић Б. Мирослава, Вулић Бо-
гић, Вулић Б. Јелица, Вешовић Момчило-Момо, 
Влаховић Манојло, Драгојевић Љубета, Дедовић 
Вељо, Дедовић Драгољуб, Дедовић Драги, Дедовић 
Владо, Дедовић Миља, Дедовић-Мартиновић Вул-
ка, Дедовић Вука, Дедовић-Бубања Деса, Дедовић 
Александар-Леко, Драговић Војо, Дедовић Давид, 
Делетић Симона, Дашић Бранко, Делетић Мило-
ван, Дракуловић Вешо, Дракуловић Богић, Ђако-
вић Никола, Ђаковић Саво, Ђаковић Спасоје, Ђер-
ковић Милић, Ђорђијевић Ђуро, Ђорђијевић Ђо-
ша, Ђокић Јован, Ђукић Војислав-Војо, Ђукић Ле-
посава-Лепа, Ђукић Рајко, Ђукић 3. Шако, Зекић 
Боса, Зечевић Б. Роса, Зечевић Даница, Зечевић 
Војо, Зековић Радоња, Зоговић Божидар, Зоговић 
Добрашин, Вулевић Божо, Зоговић Бранислав, Ива-
новић Данило, Ивановић Авро, Ивановић Микета, 
Јанковић Драгиша, Јанковић Миличко, Јовковић 
Фиљо, Јововић Лазар, Јеврић Јевра, Кнежевић 
Властимир-Власта, Кељановић Станица, Кељано-
вић-Ђаковић Јела, Кнежевић Леко, Кастратовић 
Пеко, Кастратовић Дуња, Лончаревић Голуб, Лон-

чаревић Јово, Лончаревић Јелика, Лазовић Вујо, 
Лалић Видра, Лалић Михаило, Лекић Данило, Ле-
кић Радован, Лекић Никола, Лекић Благоје, Ле-
кић Б. Милева, Лекић Марјан, Лончаревић Ђуро, 
Лабовић Саво, Лабовић Станиша, Мемић Мустафа, 
Метовић Бајрам, Машовић Душан, Милошевић Ра-
доје, Мушикић-Пајковић Милица, Мушикић Ма-
рија, Милошевић М. Милован, Марсенић Милош, 
Милошевић М. Јулија , Масловарић Ђоко, Мићо-
вић В. Петрана, Мирковић Владо, Нововић Мили-
воје, Новићевић Ратко, Нововић П. Данило, Ново-
вић Драгиша, Нововић Станија, Нововић Милун, 
Нововић Мило, Нововић Мирко, Нововић Ристо, 
Оровић Н. Миља, Оровић Радивоје, Пајовић Ми-
лоња, Пајовић Милаћије, Прашчевић Страшимир-
-Цајо, Поповић Радуле, Реџепагић Баља, Реџепа-
гић-Водопић Неџмија, Радовић Веселин-Веско, Ра-
довић Војо, Радевић Александар-Леко, Радевић 
Свето, Радуновић Мајо, Стојановић Душко, Сако-
вић Мило, Савовић Божо, Савовић Радоња, Станић 
Слободан, Турковић Видосава-Вида, Турковић Ву-
ко, Ћ у л а ф и ћ Даница, Ћ у л а ф и ћ Милијана, Ћула-
ф и ћ Милорад, Ћ у л а ф и ћ Милица, Ћ у л а ф и ћ М. Ксе-
нија, Ћ у л а ф и ћ М. Мојсије, Ћ у л а ф и ћ Вук, Ћула-
ф и ћ Васо, Фатић Милош, Фатић Димитрије-Мијо, 
Фатић-Бабовић Ивка, Фатић Ђ. Милица, Фолић 
Милутин, Хот Џева, Џудовић Милош, Џудовић Ра-
дош, Џудовић-Мартиновић Вукосава, Шошкић Љу-
бо, Шошкић Радојица, Шошкић Савета, Шошкић 
Деса, Шошкић Видо, Шошкић И. Деса, Шошкић 
М. Роса, Шошкић Илија, Шошкић И. Срето, Шош-
кић М. Драгутин, Шошкић С. Вучић, Шошкић Т. 
Гојко, Шошкић М. Миодраг, Шошкић М. Светомир, 
Шошкић И. Стака, Шошкић Ирена, Шошкић В. 
Јагош, Шошкић В. Владо, Шошкић В. Вукашин, 
Шекуларац Цвета, Шошкић Благоје, Томовић-Ра-
коњац Т. Милка. 

Од 191 борца наведених у овом списку, само 36 
су носиоци „Партизанске споменице од 1941. год.". 
Не тврдимо да су овим списком обухваћени сви ко-
ји то заслужују . 

Извештавамо ЦК Црне Горе да нису добили 
споменицу 'следећи другови (који по нашем мишље-
њу еу имали неоспорно цраво): Драшко Лакићевић, 
Мило Бакић, Млош Бакић, Максим Бакић, Милева 
Бакић, Марија Мушикић, Машовић Душан, Микић 
Здравко, Чукић Бег Михаило, Вулевић Бранислав, 
Вулевић Микан, Вулевић Драижо, Вулевић Цуњо, 
Васовић Милован, Васовић Иван, Васо(вић Вука, Но-
вовић Миливоје, Нововић Ммло, Војводић Ботић, 
Ђаковкћ Никола, Јеврић Јевра, Кафановић Стани-
ца, Војводић Дара, Кефановић Јела, Мићовић Пет-
рана, Фатић Ивка, Ђаковић Саво, Фатић Милица, 
Војводић Јасна, Војводић Божо, Ђорђијевић Новак, 
Дедовић Миња, Лончаревић Иво, Вулић Момо, Кос-
товић Душан, Шошкић Благоје, Дедовић Вука, Де-
довић Вулка, Ђукић Лепосава, Нововић Милун, Ђо-
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кић Зоран, Нововић Јевра, Шошкић Срето, Шошкић 
Гојко, Шошкић Миодраг, Шошкић Драгутин, Шош-
кић Светомир, Шошкић Вукашин, Шошкић Грубан, 
Кнежевић Раде, Крџић Стаиа, Коматина Ото, Вуле-
тић Блажо, Гарчевић Добрашин, Зоговић Радун, 
Кнежевић Власто, Вучетић Мирко, Вучетић Перо, 
Синановић Радош, Дашић Бранко, Делетић Милован, 
Метовић Бајрам, Реџепагић Мустафа, Ђуричанин 
Перо, Васовић Јелена, Нововић Станија. 

Комисија у саставу: Ђаковић Сгтасоје, Муши-
»ић Милица, Радован Лекић и Видо Шошкић ради-
ла је од 6. XI I до 19. XII 1963. године и прегледала 
463 предмета и усгановила да од тог (броја 181 друг 
и другарица имају оцравдане захтеве за призвавање 
статуса борца. 

Потписи: 1) Ђаковић Спасоје, с. р. 
2) Пајковић Милица, с. р. 
3) Шошкић Видо, с. р. I 
4) Лекић Радован, с. р. 



НАПОМЕНА: Из техничких разлога доле наведене слике нијесу дошле 
у састав својих села и то: 

Шошкић Милош, РВИ, Шошкић Јагош, борац, Влаховић Радослав, офи-
цир, Влаховић Петар, одборник, Влаховић Шћепан, одборник, Влаховић Мило-
рад, официр, Ћ у л а ф и ћ Стана, председник А Ф Ж , Шошкић Радмила, жртва фаш. 
терора, Ћ у л а ф и ћ Миодраг, одборник, Ћ у л а ф и ћ Никола, одборник, Дедовић 
Никола, одборник, Радуновић Веселин, борац, Бакић Мило, одборник, Кастра-
товић Гојко, стрељан у Колашину, Вучељић Радивоје, РВИ, Вулевић Јован, 
официр, Јовковић Вељо, РВИ. 

В Л А Х О В И Ћ П Е Т А Р , о д б о р . В Л А Х О В И Ћ Ш Ћ Е П А Н , о д б о р . В Л А Х О В И Ћ М И Л О Р А Д , о ф и ц и р 

В Л А Х О В И Ћ Р А Д О С Л А В , о ф и ц и р Ш О Ш К И Ћ В . Ј А Г О Ш , б о р а ц Ш О Ш К И Ђ П . М И Л О Ш , Р В И 



Ћ У Л А Ф И Ћ С Т А Н А , о д б о р . А Ф Ж Ш О Ш К И Ћ . Р А Д М И Л А , ж р т в а ф а ш . Ћ У Л А Ф И Ћ М И О Д Р А Г , о д б о р н и к 
т е р о р а 

Ћ У Л А Ф И Ћ . Н И К О Л А , о д б о р . Д Е Д О В И Ћ Н И К О Л А , о д б о р н и к Р А Д У Н О В И Ћ В Е С Е Л И Н , б о р а ц 

Б О Г Д А Н В У Ј О Ш Е В И Ћ Б А К И Ћ М И Л О , о д б о р н и к К А С Т Р А Т О В И Ћ Г О Ј К О , б о р а ц 



В У Л Е В И Ћ . Ј О В А Н , о ф и ц и р Ј О В К О В И Ћ . В Е Љ О , Р В И 

В У Ч Е Л И Ћ Р А Д И В О Ј Е , Р В И Т У Р К О В И Ћ М И Х А И Л О 



К о р е к т у р а 

Б е о г р а д с к и и з д а в а ч к о - г р а ф и ч к и з а в о д 

Б е о г р а д , Б у л е в а р в о ј в о д е М и ш и ћ а 1 7 

О б и м : 59'/4 ш т а м п а р с к и х т а б а к а 

Ф о р м а т : 21 х 29 сш 

Т и р а ж : 3.000 п р и м е р а к а 

Ш т а м п а : 

Б е о г р а д с к и и з д а в а ч к о - г р а ф и ч к и з а в о д 

Б е о г р а д , Б у л е в а р в о ј в о д е М и ш и ћ а 1 7 


