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УЖИЧКА РЕПУБЛИКА 1941.

Народни музеј Ужице је, поводом 75 година од устанка народа Југославије против окупато-
ра 1941. реализовао сталну музејску поставку: Ужичка република 1941. с поднасловом - Ужице и 
ужички крај у устанку 1941. Финансирана је средствима Министарства културе Републике Србије 
и спонзорством предузећа из Ужица.

Изложба је реализована у аутентичном простору, у коме је 1941. био смештен Врховни штаб 
НОПОЈ-а на челу са Ј. Б. Титом. На паноима је изложено 230 фотографија, 68 докумената, 18 карата, 
скица и шема, а у витринама и слободном простору 383 предмета. 

Изложбена поставка састоји се од више тематских целина: Стање у Европи и Краљевини Југо-
славији пред Други светски рат; Априлски рат; Подела Краљевине Југославије и стварање квислинш-
ких влада; Формирање оружаних покрета отпора (равногорски и партизански); Формирање Ужичког 
партизанског одреда и ослобођење ужичког округа; Стварање слободне територије; Колаборацио-
нистичка влада Милана Недића; Избеглице и злочини окупатора; Организовање живота и рада 
на слободној територији; (Културно-просветна и информативна делатност, Здравствена заштита, 
Привредна активност); Почетак оружаних сукоба равногорског и партизанског покрета; Немачка 
офанзива и пад слободне територије и Репресивне мере окупатора и квислинга према устаницима и 
становништву.

Посебна целина је радна соба Јосипа Броза Тита, која је у већој мери задржала аутентичан из-
глед.

Политичка и војна ситуација у Европи пред априлски рат 
1941. године

По доласку Хитлера и нациста на власт, парламентарним изборима (1933), рушење Версајског 
мировног система био је главни спољнополитички циљ нацистичке Немачке. 

 Немачка оружана сила (Вермахт) предста-
вљана је као једина одбрана Запада од бољшевизма. 
Новембра 1936. Немачка и Јапан су формирали Ан-
тикоминтерна пакт. Њима се, 1937. прикључила 
Италија. 

Немачке и италијанске јединице учествовале 
су у Шпанском грађанском рату (јул 1936 − април 
1939). Овај рат је поларизовао снаге у свету на фа-
шисте и антифашисте. 

У марту 1938. немачке трупе су умарширале у 
Аустрију, а након референдума, априла исте годи-
не, Немачка је припојила Аустрију (Аншлус). 

Минхенским споразумом, 29. 09. 1938, Фран-
цуска и Велика Британија су „спашавајући мир“ 
препустиле Немачкој Судетску област, у Чехосло-
вачкој. Немачка је потом, 15. 03. 1939. окупирала 

Мусолини и Хитлер по потписивању Челичног 
пакта

Mussolini and Hitler after signing the Pact of Steel 
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The 1941 Užice Republic 

 On the occasion of the 75th anniversary of the 1941 uprising of the peoples of Yugoslavia against the 
occupiers, the National Museum of Užice hosts a permanent exhibition: The 1941 Užice Republic illus-
trating Užice and the region in the 1941uprising. The exhibition is financed by the Ministry of Culture of the 
Republic of Serbia and the sponsoring companies from Užice.

     The exhibition is laid out on the authentic premises, which in 1941 housed the Supreme Headquar-
ters of NOPOJ (National Liberation Partisan Units of Yugoslavia)-headed by J. B. Tito. There are exhibited 
230 photos, 68 documents, 18 maps, sketches and schemes on the panels, and 383 items in showcases and 
free space.

Exhibition comprises several thematic units: The situation in Europe and the Kingdom of Yugoslavia 
before World War II; the April war; The partition of Yugoslavia and the installing quisling government; The 
formation of the armed resistance movement (Ravna Gora and partisan); The formation of the Užice parti-
san detachment and liberation of Užice district; establishing a free territory; Collaborationist government of 
Milan Nedić; Refugees and occupiers crimes; Organization of life and work in the free territory; (Cultural, 
Educational and informative activities, Health Protection, Economic Activity); The beginning of the armed 
conflicts between Ravna Gora and partisan movement; The German offensive and the fall of the free territo-
ry and Repressive measures occupiers and quislings took against the insurgents and the population.

Josip Broz Tito’s study is a special unit of the exhibition, which largely maintained the authentic 1941 
look.

The political and military situation in Europe before the 1941 
April war

     After Hitler and the Nazis rose to power on the 1933 parliamentary elections, a major foreign policy 
goal of Nazi Germany was to dismantle the Versailles peace system.

 German armed forces (Wehrmacht) were con-
sidered the only Western countries defence against 
bolshevism. In November 1936, Germany and Japan 
concluded Anti-Comintern Pact. They were joined 
by Italy in 1937.

 German and Italian units took part in the 
Spanish Civil war (July 1936 to April 1939). After this 
war the world became polarized into fascists and an-
tifascists.

 In March 1938 German troops marched into 
Austria and after the referendum in April of the 
same year, Germany annexed Austria (Anschluss).

By Munich Agreement, a settlement reached 
by Germany, the United Kingdom, France and Italy 
on 29 September 1938, Sudetenland in Czechoslova-
kia was ceded to Germany by France and the United 

Министри спољних послова СССР-а и Немачке, 
Молотов и Рибентроп, у присуству Стаљина, 
потписују 23. 08. 1939. споразум о ненападању.

Foreign ministers of the USSR and Germany, Molotov 
and Ribbentrop sign non-aggression pact on August 
23,1939 in the presence of Stalin
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Чешку и Моравску, а Словачку прогласила држа-
вом „под својом заштитом“. 

Хитлер и Мусолини су, 22. 05. 1939. склопи-
ли уговор о политичком и војном савез Челични 
пакт. Овај пакт је, 27. 09. 1940. прерастао у Тројни 
пакт, када им се прикључио Јапан. 

Споразум између Немачке и СССР-а, пот-
писан у Москви 23. 08. 1939, о узајамном ненапа-
дању, сферама утицаја и подели Пољске додатно је 
ојачао позиције Немачке, а СССР-у омогућио дуже 
припреме за предстојеће догађаје. 

Немачки напад на Пољску, 1. 09. 1939. озна-
чио је почетак Другог светског рата. У нападу на 
Пољску учествовала је и Црвена армија. Она је 
окупирала западну Белорусију и западну Украји-
ну. Октобра исте године СССР је окупирао Есто-
нију, Литванију и Летонију. После тромесечних 
жестоких борби, поразио је Финску, 12. 03. 1940. и 
припојио део њених источних територија.

У нова освајања Немачка је кренула 9. 04. 
1940. нападом на Данску и Норвешку. Убрзо је оку-
пирала Белгију, Луксембург и Холандију. Потом је, 
изненађујуће лако, сломила отпор Француске ар-
мије која је потписала капитулацију 22. 06. 1940. 

Немачка ваздушна инвазија на Велику Британију, од лета 1940. до пролећа 1941. завршена је 
неуспехом.

Италија је напала 7. априла 1939. Албанију, а затим и Грчку, 28. октобра 1940. Албанија је окупи-
рана, а грчка армија је успела да избаци италијанске трупе и продре у јужну Албанију.

Ратни пожар се незадрживо ширио.

Стање у Југославији уочи Другог светског рата

Пред почетак Другог светског рата Југославија је била оптерећена нерешеним међунационал-
ним односима и тешком социјалном ситуацијом. Изгубила је ослонац традиционалних савезника Ве-
лике Британије и Француске, због промене спољнополитичког курса и приближавања владе Милана 
Стојадиновића Немачкој и Италији. 

Успостављање Бановине Хрватске, 26. 08. 1939. није решило српско-хрватско питање.

Сепаратистичке тежње националних мањина и профашистичке организације: Културбунд, 
Мађарски културни савез, Усташе, Католичка акција, Косовски комитет, ВМРО, ЗБОР... подривале 
су одбрамбену моћ Краљевине Југославије.

По приступању Румуније, Мађарске и Бугарске Тројном пакту и уласку немачке армије у те 
земље, у времену од новембра 1940. до марта 1941, Југославија се нашла пред тешким искушењем. 

Немачки војници марширају испред Тријумфал-
не капије у Паризу, 22. 06. 1940.

German soldiers march outside Arc deTriomphe in 
Paris on June 22,1940
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Kingdom who were anxious to avoid military 
confrontation with Germany. Subsequently, 
on 15 March 1939, Germany occupied Bohe-
mia and Moravia, and proclaimed Slovakia a 
state “under their protection”. 

On May 22, 1939 Hitler and Mussolini 
entered into an agreement on the political 
and military alliance-Pact of Steel which 
grew into Tripartite Pact when on September 
27, 1940 they were joined by Japan. 

The agreement between Germany 
and the USSR on mutual non-aggression, 
“spheres of influence” and partition of Po-
land signed in Moscow on 23 August 1939, 
has further strengthened the position of 
Germany and allowed the USSR more time 
to prepare for the upcoming events.

The German invasion on Poland on September 1, 1939 marked the beginning of the Second World 
War. The Red Army also invaded Poland and occupied western Belarus and western Ukraine. In October of 
the same year the Soviet Union occupied Estonia, Lithuania and Latvia. After three months of fierce fighting 
they defeated Finland on March 12, 1940 and annexed some of Finnish eastern territories.

 Germany started new conquest on 9 April 1940 attacking Denmark and Norway. Shortly afterwards 
Germany occupied Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Then, surprisingly easily, Germany broke 
the resistance of the French army who signed the capitulation on June 22, 1940.

German air invasion of Great Britain, since summer 1940 until the spring of 1941 ended in failure. 

Italy invaded Albania on April 7, 1939 and Greece on October 28, 1940. Albania was occupied but the 
Greek army managed to stop the Italian invasion just inside Greek territory, and counter-attacked, pushing 
the Italians back into Albania and even advancing into southern Albania. 

War fire was uncontrollably spreading.

The situation in Yugoslavia on the eve of World War II

Before World War II, Yugoslavia was burdened by the unresolved inter-ethnic relations and the difficult 
social situation. The country lost the support of traditional allies, Great Britain and France, due to changes in 
foreign policy course and Milan Stojadinovic‘s government coming to closer terms with Germany and Italy.

Establishing the Croatian Banovina on 26 August 1939 failed to solve the Serbo-Croatian question.

Separatist-minded aspirations of national minorities and pro-fascist organizations in the Kingdom of 
Yugoslavia like Kulturbund, Hungarian Cultural Association, Ustasha, Catholic Action, the Kosovo Commit-
tee, VMRO, ZBOR(United Active Labour Organisation)... undermine the defensive power of the Kingdom 
of Yugoslavia.

After the accession of Romania, Hungary and Bulgaria to the Tripartite Pact and moving the German 
Army in those countries, from November 1940 till March 1941, Yugoslavia was faced with the ordeal. The 
government, in spite of the mood of the people and the opposition from Serbian Orthodox Church, after six 

Део Лондона разрушен немачким бомбардовањем

Part of London destroyed by the German bombing 
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Влада је, упркос расположењу народа и противљењу Српске православне цркве, после шест месеци 
снажног политичког притиска Немачке и Италије, приступила Тројном пакту. Споразум је потписан 
у Бечу 25. 03. 1941. У тајном додатку Југославији је пактом гарантована целовитост, да немачке трупе 
неће вршити транспорт преко њене територије и, у перспективи, могућност повезивања са Солуном. 

Незадовољна пактом група завереника, са генералима Боривојем Мирковићем и Душаном Си-
мовићем, у ноћи 26/27. 03. 1941. срушила је владу, прогласила краља Петра II Карађорђевића пуно-
летним и формирала владу на челу са генералом Душаном Симовићем. Завереници су имали подрш-
ку страних обавештајних служби, пре свега британске, америчке и совјетске. Двадесет седми март 
је истовремено био и масовни протест народа против приближавања Немачкој и Италији, посебно у 
српским крајевима, али и у Далмацији и Словенији. 

 Одушевљење народа поводом обарања владе Цветковић − Мачек манифестовало се широм 
Србије и Црне Горе, као и у Љубљани, Сплиту, Карловцу, Сарајеву... Најмасовније демонстрације биле 
су у Београду. 

 У ове демонстрације укључили су се и комунисти.

Демократске снаге у свету поздравиле су пуч и послале бројне телеграме подршке.

„Рано јутрос Југославија је нашла своју душу“− изјавио је Черчил.

Председник југословенске владе Драгиша Цветковић потписује протокол о приступању Југославије Трој-
ном пакту.

President of the Yugoslav Government Dragiša Cvetković after signing protocol on the accession of Yugoslavia to the 
Tripartite Pact
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months of strong political pressure from Germany and Italy, joined the Tripartite Pact. The agreement was 
signed in Vienna on March 25, 1941. In a secret annex of the pact Yugoslavia was guaranteed the national 
sovereignity and territorial integrity, that German troops will not be transported through its territory and 
the prospect of connecting to Thessaloniki.

Unsatisfied by signing the Pact, a group of conspirators led by generals Borivoje Mirković and Dušan 
Simović, on the night of 26/27 March 1941 toppled the government, proclaimed King Peter II Karađorđević 
of age and formed a government headed by General Dušan Simović. The conspirators were supported by 
foreign intelligence services, primarily British, American and Soviet. 

The twenty-seventh March demonstrations following the accession to the Pact, was the nation’s mass 
protest against the rapprochement to Germany and Italy, especially in Serbian areas, but also in Dalmatia 
and Slovenia.

The enthusiasm of the nation on the occasion of the Government Cvetković - Maček overthrow man-
ifested throughout Serbia and Montenegro, as well as in Ljubljana, Split, Karlovac, Sarajevo ... The most 
massive demonstrations were in Belgrade.

Communists also joined in the demonstrations.

Democratic forces all over the world welcomed the coup by sending numerous telegrams of support.

“Early this morning Yugoslavia has found its soul” - said Churchill.

Краљ Петар II Карађорђевић полаже заклетву пред патријархом Гаврилом Дожићем. 

King Petar II Karađorđević takes an oath before Patriarch the Gavrilo Dožić 
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Демонстрације у Београду 27. 03. 1941. | Demonstrations in Belgrade on March 27, 1941 
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 Демонстрације у Вршцу, Крагујевцу и Ужицу, 27. 03. 1941.

Demonstrations in Vršac, Kragujevac and Užice on 27 March 1941 
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Априлски рат 1941. у Југославији и последице

Немачки напад Југославија је дочекала усамљена. После пада Француске од старих савезница 
остала је само Велика Британија. СССР је имао споразум са Немачком, а изјава о неутралности Симо-
вићеве владе није спречила Хитлера да донесе одлуку о нападу на Југославију.

Масовним бомбардовањем Београда као и других градова, са хиљадама цивилних жртава и 
великим разарањима, отпочео је немачки напад на Југославију. Главни копнени удар извршен је из 
Бугарске, 6. 04.1941. 

Већ 7. 04. 1941. Немци су заузели Скопље, а до 11. 04. и целу Македонију. Тиме је онемогућен 
план повлачења југословенске војске на југ и спајање са грчком армијом.

Немачке јединице продирале су долином Нишаве и Мораве и из правца Румуније и Баната ка 
Београду. У град су ушле 12. 04. 1941. 

Снаге немачке Друге. армије из Аустрије и Мађарске, ушле су у Загреб 10. априла и наставиле 
продор ка Београду и Сарајеву. По уласку немачке војске у Загреб проглашена је „Независна држава 
Хрватска“.

Италијанска Друга армија, отпочела је напад 11. 04. Љубљану су заузели 12. 04, а Карловац 13. 
04. 1941. Италијанска Девета армија, која је била потиснута дејством југословенских снага из Црне 
Горе и Метохије, прешла је у напад тек 16. 04. 1941.

Брзом продору окупатора допринела је и знатно умањена борбена способност југословенске 
војске због издаје великог броја старешина и војника из редова сепаратистичких и фашистичко- ди-
верзантских организација. Скоро све јединице лоциране у Хрватској су се распале. У разоружавању 
и хапшењу југословенске војске поред усташа учествовала је и Мачекова сељачка стража. Побуњени 
албански сепаратисти на Косову садејствовали су немачким и италијанским јединицама.

У безизлазној ситуацији поведени су преговори о примирју. Немци су наметнули Акт о без-
условној капитулацији, који је потписан без претходне сагласности владе. Потписали су га генерал 
Радивоје Јанковић и Александар Цинцар Марковић, бивши министар иностраних послова. Споразум 
је потписан 17. са почетком примене од 18. 04. 1941. у 12 часова.

По Хитлеровој изјави, у Југославији је заробљено 337.864 војника и 6.298 официра.

У заробљеништву су углавном задржани Срби. По подацима од 21. 06. у заробљеништву је оста-
ло 181.258 војника и 13.559 официра и подофицира. У априлском рату погинуло је и нестало око 5.000 
припадника војске Краљевине Југославије.

Ужице је било једно од ретких градова где је пружен јак отпор Немцима 14/15. 04. 1941. На 
Сарића осоју поднаредник Миливоје Зечевић је саможртвовањем уништио један немачки тенк. Са 
Доварја су дејствовала 4 топа Друге батерије, Петог противавионског дивизиона, Пете ваздушне зоне 
у Краљеву. Са Забучја су дејствовале батерије Трећег противавионског дивизиона, исте зоне, којима 
је командовао п.пуковник Миливоје Тадић. Немачки извештачи су написали да су вођене „тешке 
борбе“. У одбрани града погинуло је око 120 војника и грађана.
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The April 1941 war in Yugoslavia and the consequences

In the moment of German attack Yugoslavia had no allies. After the fall of France, of all previous allies 
only Great Britain remained. The USSR had an agreement with Germany, and declaration of neutrality of 
Simovic’s government did not prevent Hitler from making a decision to attack Yugoslavia.

German attack on Yugoslavia began with massive bombing of Belgrade as well as other cities, with 
thousands of civilian casualties and extensive destruction. The main land attack was launched from Bulgaria 
on April 6, 1941.

As early as on 7 April 1941, the Germans occupied Skoplje, and until 11 April all of Macedonia. This 
made it impossible for the Yugoslav army to withdraw to the south and connect with the Greek army.

German units advanced through the valleys of the Nišava and Morava rivers and from the direction of 
Romania and Banat to Belgrade where they came on April 12, 1941.

 The German Second Army from Austria and Hungary took Zagreb on April 10 and continued towards 
Belgrade and Sarajevo. After the German army entered Zagreb, the Independent State of Croatia was pro-
claimed.

The Italian Second Army, launched an attack on Ljubljana on 11 April to took it on12 April and Kar-
lovac on 13 April 1941. Italian Ninth Army, which was suppressed by Yugoslav forces from Montenegro and 
Metohija, moved into the attack only on16 April 1941.

The rapid penetration of the occupying forces was enabled by significantly reduced combat capability 
of the Yugoslav army for treason of a large number of officers and soldiers belonging to separatist and chau-
vinistic organizations. Almost all units located in Croatia fell apart. Together with the Ustashas, Maček‘s 
Peasant Guard took part in disarming and arresting of the Yugoslav army. The rebelious Albanian separatists 
in Kosovo cooperated with German and Italian units.

In a hopeless situation talks about truce started. Germans imposed Act of unconditional surrender, 
which was signed by General Radivoje Janković and Aleksandar Cincar Marković, former Minister of For-
eign Affairs without prior consent of the government on 17th April becoming effective on the following day 
at noon.

Hitler claimed that 337.864 soldiers and 6.298 officers were captured in Yugoslavia.

Those who were retained in captivity were mostly Serbs . On 21 June there were 181.258 soldiers and 
13.559 officers and non-commissioned officers who became prisoners of war. Around 5 000 members of the 
Army of the Kingdom of Yugoslavia were killed or went missing in April war.

Užice was one of the few cities where the Germans were met by strong resistance on 14/15April 1941. 
On the outskirts called Sarića Osoje sergeant Milivoje Zecević by self-sacrificing destroyed a German tank. 
Antiaircraft artillery (four cannons from Dovarje hillock and batteries from Zabučje Mount) were firing at 
Germans. German reporters informed that the town was taken only after „heavy fighting“. Defending the 
city, about 120 soldiers and civilians were killed.
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НАПАД НА ЈУГОСЛАВИЈУ
6. АПРИЛА 1941. ГОДИНЕ

ATTACK ON YUGOSLAVIA ON  
APRIL 6, 1941
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Влада Краљевине Југославије у априлском рату и одлазак у 
емиграцију

 По бомбардовању Београда, 6. 04. 1941. влада се упутила за Ужице где је одржала прву ратну 
седницу на којој је усвојен текст декларације Краља Петра II о почетку рата са Немачком и Италијом. 
Влада се најпре сместила у хотелу Палас, потом у Пољопривредну школу у Севојну. У Севојну је влада 
одржала још две седнице. Потпредседник владе др Влатко Мачек напустио је владу и отпутовао за 
Загреб. Влада се затим преместила на Пале.

У тешкој ситуацији влада је донела одлуку да се повуче у Никшић. Са никшићког аеродрома, 
краљ и влада су 14/15. 04. одлетели за Грчку. На седници у Грчкој, 17. 04. 1941. истакнуто је да „земља 
остаје у ратном стању” и да ће „Југославија наставити борбу на страни савезника до коначне победе”. 
Истог дана влада је отпутовала за Каиро, а потом у Јерусалим. 

 Прва седница владе у Палестини одржана је 28. 04. 1941. Ту је, 4. 05. 1941. издата декларација о 
настављању борбе за ослобођење и обнову Југославије.

 Последња комплетна седница владе у Палестини одржана је 5. 06. 1941. уочи одласка краља 
Петра II, генерала Симовића и др Момчила Нинчића у Лондон. 

 Са владом се повукло 1.500–2.000 официра, подофицира, војника и цивила. Око 150 ваздухо-
пловаца, са 23 авиона, укључило се у савезничке јединице. 

 Влада је била прихваћена и призната од савезничких држава као једини легални представник 
Краљевине Југославије.

 Рад емигрантске владе у Лондону оптерећивале су унутрашње свађе, међусобна оптуживања за 
ратну катастрофу и национална подвојеност.

Југословенска влада на путу преко Рудника

Yugoslav government travelling over mountain Rudnik
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The Government of the Kingdom of Yugoslavia in April 
war and the departure into exile

After the air raid on Belgrade, the government relocated to Užice where the first war session was held 
on which the text of the declaration of King Peter II on the beginning of the war with Germany and Italy was 
adopted. The government was initially housed in the Palace Hotel, subsequently on the premises of Agricul-
tural School in Sevojno where they had two sessions. The Deputy Minister Vlatko Maček left the government 
and went to Zagreb. The government then relocated to Pale in Bosnia.

In a dire situation the government has decided to withdraw to Nikšić. Subsequently, the king and the 
government flew to Greece. At the first session in Greece on April 17, 1941, they pointed out that „the coun-
try remains in a state of war“ and that „Yugoslavia will continue the fight on the Allied side until the final 
victory.“ On the same day the government went to Cairo and then to Jerusalem.

The first government session in Palestine was held on April 28, 1941. The declaration on the continua-
tion of the struggle for liberation and reconstruction of Yugoslavia was issued on May 4,1941.

The last cabinet session in Palestine was held on June 5, 1941 just before King Peter II, general Simović 
and Dr. Momčilo Ninčić left for London.

Together with the government about 1.500 - 2.000 officers, NCOs, soldiers and civilians withdrew. 
About 150 airmen, with 23 aircraft, has joined the Allied forces as well as soldiers and officers.

The government was accepted and recognized by the Allied countries as the only legitimate represent-
ative of the Kingdom of Yugoslavia.

The burden of internal strife, mutual accusations of war disaster and national division made it difficult 
for the government in exile to operate .

Тенковска чета Осме немачке тенковске дивизије улази у Ужице 15. 04. 1941.

Tank unit of the Eighth German armored division on entering on April 15, 1941
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Разрушене и спаљене зграде у Ужицу 15. априла 1941.

 Demolished and burnt down buildings in Užice on 15 April 1941 

Немачки пушкомитраљез, М-36, НМУ, инв. бр. 941

German light machine gun, М-36, 

Немачки пиштољ P-38, „Walther”, НМУ, инв. бр. 80

German hand gun P-38, „Walther“ 
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Италијанска офанзивна бомба, НМУ, инв, бр. 737

Italian offensive bomb 

Пушкомитраљез „Збројовка”, рађен по лиценци у Крагујевцу, НМУ инв. бр. 506

Light machine gun ”Zbrojovka“, manufactured in Kragujevac 
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Део изложбене поставке Ужичка република 1941.

A part of an exhibition The1941 Užice Republic
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ОКУПАЦИОНА ПОДЕЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ И СТВАРАЊЕ 
КВИНСЛИШКИХ ВЛАДА

 Окупациона подела државе извршена је према Хитлеровим „Привременим смерницама о поде-
ли Југославије”, од 12. 04. 1941. којима је предвиђено и стварање Независне државе Хрватске. Крајем 
априла је у Бечу, на две конференције, формализована подела територија. Србија је сведена на гра-
нице мање од оних које су биле установљене 1912. У саставу Србије Немци су задржали Косовску 
Митровицу са рудником Трепча, три среза и Нови Пазар. Одмах је успостављена војна управа, на 
челу са војним заповедником Србије. Њему је била потчињена Комесарска управа, формирана 29. 
04. 1941.

Банат је у почетку стављен под директну немачку управу, а од 14. 06. 1941. укључен је у правни 
систем окупиране Србије. Немачкој мањини обезбеђена су аутономна права. 

Мађарска је на окупираном подручју, Бачке, Барање, Међумурја и Прекомурја, увела војну уп-
раву, а потом је ове области анектирала и припојила жупанијама у чијем су саставу биле до 1918. 

Бугарска је анектирала готово сву Македонију, а од Србије – Врањски и Пиротски округ и део 
територије североисточно од Зајечара. На Косову је окупирала Качанички и делове Урошевачког и 
Гњиланског среза.

Италија је краљевским указом 3. 05. 1941. Љубљанску покрајину прогласила „саставним делом“ 
своје краљевине. Италијани су од окупиране Црне Горе створили свој гувернаторат. Пет срезова у 
западној Македонији и део Црне Горе са Улцињем, Плавом и Гусињем, Италија је 12. 08. припојила 
Албанији, створивши „Велику Албанију“ над којом је имала протекторат.

 Римским споразумом, 8. 05, одређена је граница између НДХ и подручја на Јадрану која су 
прикључена Италији. Она је, поред раније анектиране Истре и неких острва, анектирала и део Горс-
ког Котара, највећи део јадранских острва, Далмацију, од Задра до Сплита и област Боке Которске у 
црногорском приморју.

Независна Држава Хрватска обухватала је територију Хрватске, која није ушла у састав Италије 
и Мађарске, као и Босну и Херцеговину. Од 10. 10. 1941. Немци су укључили и Срем у састав 
НДХ.

Оваквом поделом државе и увођењем војне управе у Србији, 
Немачка је драстично казнила Србе, које је сматрала 
најодговорнијим за организовање пуча од 27. 
03. 1941. и главне протагонисте ан-
тинемачке политике. Пушка M-35 „Mannlicher”, у 

наоружању мађарске војске, 
НМУ, инв. бр. 944

Rifle M-35 “Mannlicher“-in the 
armament of the Hungarian 
Army 

Пушка „Mushetto”, којом су 
Италијани наоружавали 
усташе, НМУ, инв. бр. 807

Ustashas were armed with 
the rifle “Mushetto“ provided 
by the Italians
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OCCUPIERS‘ PARTITION OF YUGOSLAVIA AND THE 
installation OF QUISLING GOVERNMENT

Occupational partition of the country was carried out by Hitler‘s „Interim Guidelines on the parti-
tion of Yugoslavia“, of 12 April 1941, which stipulated the creation of an Independent state of Croatia. Two 
conferences held in Vienna in late April, formalized the division of the territory. Serbia was reduced to the 
smaller area than that defi ned by the borders established in 1912. Germans retained Kosovska Mitrovica 
with the Trepča mines, three districts and Novi Pazar within Serbia. Military government, led by a military 
commander was immediately established. Commissar‘s administration, formed on April 29, 1941was also 
subordinated to the military commander.

Banat was initially placed under direct German administration, but from 14 April 1941 it was included 
in the legal system of the occupied Serbia. Autonomous rights were provided for German minority in Banat.

In the occupied territory of Bačka, Baranja, Međumurje and Prekomurje, Hungary introduced military 
government and subsequently annexed this area and merged it with the districts they belonged prior 1918.

Bulgaria annexed almost all of Macedonia and Vranje and Pirot District in Serbia as well as the terri-
tories northeast of Zaječar. In Kosovo Bulgaria also occupied Kachanik district and parts of Urosevac and 
Gnjilane district.

By the royal decree of May 3,1941 Italy proclaimed Ljubljana Province „an integral part“ of their king-
dom. Occupied territory of Montenegro under military government of fascist Italy was turned into Italian 
guvernatorate. Five districts in western Macedonia and a part of Montenegro with Ulcinj, Plav and Gusinje, 
by Italians‘ order were merged with Albania, thus creating „Greater Albania“ over which Italy had a protec-
torate.

Treaty of Rome, (May 8, 1941), determined the borders between the Independent state of Croatia and 
areas of the Adriatic coast annexed by Italy. In addition to previously annexed Istria and some islands, part 
of Gorski Kotar, the largest part of the Adriatic islands, Dalmatia between Zadar and Split and the area of   the 
Bay of Kotor were also annexed by Italy.

Independent state of Croatia included the territory of Croatia (except for the parts annexed by Italy 
and Hungary) as well as Bosnia and Herzegovina. In October Germans made Srem a part of Independent 
state of Croatia.

By such a partition of the state and the introduction of military government in Serbia, Germany in-
tended to drastically punish the Serbs whom they hold most responsible for organizing the coup of March 
27,1941 and the main protagonists of the anti- German policy. 

 

Пушкомитраљез M-30 „Breda”, 
у наоружању италијанске 
војске, НМУ, инв. бр. 662

Light machine gun M- 30” Breda“ 
-armament of the Italian Army 

Пушкомитраљез М-31 „Soloturn”, 
у наоружању мађарске војске, 
НМУ, инв. бр. 943

Light machine gun М-31 “Soloturn“- 
armament of the Hungarian Army, 

The 1941 
Uzice 

Republic

23



УЖИЧКА  
Р	ПУБ�ИКА 

1941.

24



ПОДЕЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ПОСЛЕ ОКУПАЦИЈЕ 
(априла 1941. године)

PARTITION OF YUGOSLAVIA  
AFTER THE OCCUPATION  

(April 1941)
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 „Глас Црногораца”–Декларација црногорског савеза о отцепљењу Црне Горе од Југославије и приступање 
Италији 07. 1941. Ово је био непосредан повод за у Црној Гори 13. јула 1941.

“Voice of Montenegrins“- Declaration of Montenegrin association a on secession of Montenegro from Yugoslavia and 
joining Italy This was the immediate cause for the uprising in Montenegro on July 13 1941. 

Павелићев повереник за Босну и Херцеговину, Божидар Брало, римокатолички свештеник, под црквом 
Св. Јосипа у Сарајеву, 29. 04. 1941. поздравља одред домобрана који је тог дана стигао ради преузимања 
власти.

Pavelic’s Commissioner for Bosnia and Herzegovina, Božidar Bralo Roman Catholic priest, outside St. Joseph Church 
in Sarajevo on April 29,1941 welcomes a domobran detachment arriving to Sarajevo to assume power
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Немачка војска предаје Охрид Бугарима, 24. 04. 1941. 

German forces relinquish Ohrid to the Bulgarian army on 24 April 1941

Команда Kосовско–албанске жандармерије, 1941. 

Command staff of the Kosovo-Albanian gendarmerie, 1941 
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Комесар МУП-а, Милан Аћимовић, фелд. командант пук. Кајзенберг и управник 
града Београда, Драги Јовановић 

MUP Commissioner, Milan Aćimović, field commander Colonel Von Kaisenberg and the 
administrator of the City of Belgrade Dragi Jovanović

Немачки генерал Ферстер оглашава преузимање управе у Србији, 22. 04. 1941.

German General Ferster announces taking administration over in Serbia, 22 April 1941
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Наредба немачких власти о поступцима према Јеврејима

German authorities’ order on treating Jews 

Војни заповедник Србије, генерал Шредер, прима рапорт од фелд команданта у 
Ужицу, пуковника Адалберта Ханс Штокхаузена

Military commander of Serbia, General Schroeder, receives a report from Field Commander 
of Užice, Colonel Hans Adalbert Stockhausen
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Крајем априла 1941. образована је прва колаборационистичка администрација, „Савет комеса-
ра“. На челу савета био је Милан Аћимовић, бивши министар унутрашњих послова у влади Милана 
Стојадиновића. Немци су ову „Владу“ користили као помоћни извршни орган Управног штаба не-
мачког команданта Србије. По налогу окупатора, Савет комесара обновио је рад бановина, среских 
начелстава, општина, као и рад жандармерије и полиције. У Ужицу је било седиште Дринског жан-
дармеријског пука, са око 90 жандарма, под командом потпуковника Милана Цветковића. Осим њих, 
у граду је било 10 агената и око 40 полицијских надстражара и стражара.

Како би угушили сваки отпор, Немци су примењивали мере терора. 

Објава фелдкоманданта пук. фон Штокхаузена српском народу да остане миран

Field commander Colonel von Stockhausen’s 
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Стрељање у Ужицу, 20. 07. 1941. 

A group of executed civilians in Užice 

Обешени грађани у Пожеги, 11. 05. 1941. Добривоје Петровић, Велисав Анђелић, Владимир Ђорђевић и Милош Илић

Hanged civilians in Požega on May 1, 1941: Dobrivoje Petrović, Velisav Anđelić, Vladimir Đorđević and Miloš Ilić

In late April 1941, the first collabo-
rationist administration, „the Council of 
Commissioners“, was formed.The head of 
the council was Milan Aćimović, former 
interior minister in the government of Mi-
lan Stojadinović. The Germans used this 
„government“ as an auxiliary executive 
organ of the Administrative Staff of the 
German commander of Serbia. Ordered 
by the occupiers, the Council restored 
operation of banovinas, district and mu-
nicipality administration, as well as of the 
gendarmerie and the police. Užice was the 
headquarters of the Drina 

Gendarmes Regiment, with about 
90 gendarmes under the command of 
Lieutenant Colonel Milan Cvetković as 
well as 10 agents and about 40 police 
guards. 

To quell any possible resistance, The 
Germans implemented terror.
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У селу Скели код Шапца Немци су 14. 08. 
стрељали 65 мештана и спалили 350 кућа 

On14 July in Skela village nearby Šabac the 
Germans executed by shooting 65 civilians 
and burnt down 350 family houses

Стрељање у Чачку, 20. 07. 1941. 

A group of executed civilians in Čačak on 20 July 1941
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Споменик на Буковима, 
код Косјерића, где су Нем-
ци 28. 07. 1941. за одмаз-
ду стрељали 81 лице. Ово 
стрељање изазвало је најја-
чу кризу Комесарске владе

A Monument on Bukovi 
mount nearby Kosjerić where 
on 28 July the Germans exe-
cuted 81 civilians in a repris-
al campaign. This execution 
caused the gravest crisis of the 
Commissioners government 

Део поставке где је приказана окупациона подела Југославије и стварање квислиншких влада

Part of the exhibition showing the partition of Yugoslavia and creation of quisling governments
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Оснивање и деловање два оружана покрета отпора

Пораз у априлском рату и комадање 
Краљевине Југославије нису сломили 
слободарски дух српског народа у чијим 
се редовима јављају два покрета отпора: 
Равногорски и Партизански. 

Ова два покрета су током краткот-
рајне сарадње, у лето и почетком јесени, 
створили велику слободну територију 
у југозападној Србији, делу Шумадије и 
Поморавља, која је у пропагандној штам-
пи названа Ужичка република. Била је 
то прва већа слободна територија у 
окупираној Европи 1941. Слободна те-
риторија граничила се на северозападу 
са Дрином и Савом, на истоку линијом 
Лајковац–Аранђеловац–Кнић–Краљево 
−Рашка, на југу са реком Увац, осим гра-
дова Шабац, Ваљево, Обреновац, Лајко-
вац, Аранђеловац, Крагујевац и Краљево 
у којима су биле немачке посаде. На овој 
територији живело је близу милион ста-
новника. 

 Оружани сукоб два покрета отпора, 1. 11. 1941, означио је поче-
так грађанског рата у Србији и проузроковао брз слом устанка. 

Равногорски покрет је формиран од групе официра војске 
Краљевине Југославије. Они су на Равној гори, на планини Сувобор, 
на челу са пуковником Драгославом Дражом Михаиловићем 11. 05. 
оформили језгро покрета. У току лета створене су војне формације. 
Михаиловић је основао Команду четничких одреда Југословенске 
војске у отаџбини.

Истакнути чланови Извршног одбора и Централног нацио-
налног комитета Равногорског покрета били су: др Перо Слијепче-
вић (1888–1964), професор универзитета; др Драгослав Страњаковић 
(1901–1966), професор универзитета; др Никола Стојановић (1880–
1964), адвокат, др Властимир Власта Петковић, адвокат; др Војислав 
Вујанац и други.

Крајем августа основан је Централни национални комитет, као 
политичко крило Равногорског покрета. Покрет je имао наклоност 
југословенске и свих савезничких влада. Циљ покрета био је очување 
парламентарне монархије, хомогенизација српског народа и његово 
уједињење. Михаиловић је истицао штетност преурањеног устанка све 
док савезници не предузму коначну офанзиву за сламање фашизма.

Драгољуб Михаиловић 
(1893–1946), пуковник 
војске Краљевине Југо-
славије. Од 7. 12. 1941. 
бригадни генерал

Dragoljub Mihailović 
(1893-1946), Kingdom of 
Yugoslavia Army Colonel, 
Brigadier general since 
late 1941 

Ппук. Јован Мисита, кдт 
Јадарског четничког одреда. 
Погинуо у борби против Не-
маца при ослобађању Лозни-
це 31. 08. 1941.

Lieutenant-colonel Jovan Mis-
ita, commander of Јadar chet-
nik detachment. Killed by the 
Germans in a battle for liber-
ation of Loznica on 31August 
1941 

Др Драгиша Васић (1885–
1945) књижевник и акаде-
мик. Члан ИО Националног 
комитета Равногорског 
покрета 

Dr Dragiša Vasić (1885-
1945) writer and academi-
cian, Member of the National 
Executive Committee of the 
Ravna Gora movement 
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Developing and operation of two armed resistance movements

Neither the defeat in the April war 
nor the dismemberment of Yugoslavia 
broke the spirit of freedom of the Serbi-
an people among whom two resistance 
movements emerged: Ravna gora and 
Partisan.

During the short-lived co-opera-
tion in the summer and early autumn, 
these two movements liberated a large 
territory in southwestern Serbia, part 
of Šumadija and Pomoravlje, called The 
Republic of Užice in the propaganda 
press. It was the first major liberated 
territory in occupied Europe in 1941. 
The free territory bordered in the west by 
the Drina and Sava rivers, in the east by 
Lajkovac - Aranđelovac - Knić - Kralje-
vo - Raška line, in the south by the river 
Uvac, except for the towns of Šabac, Val-
jevo, Obrenovac, Lajkovac, Aranđelovac, 
Kragujevac and Kraljevo where the Ger-
man crews were. Almost one million inhabitants lived in this territory.

The armed conflict between the two resistance movements on Novem-
ber1, 1941 marked the beginning of the civil war in Serbia and caused a rapid 
collapse of the uprising.  

The Ravna gora movement was set up by a group of officers of the King-
dom of Yugoslavia Army. Headed by Colonel Dragoslav Draža Mihailović, they 
constituted the core of the movement on the Ravna Gora plateau, on Suvobor 
mountain on May 11 , and during the summer military formations were cre-
ated. Mihailović set up the Command of Chetnik detachments of the Yugoslav 
Army in the Homeland.

Prominent members of the Executive Committee and the Central Nation-
al Committee of the Ravna Gora movement were: Dr. Pero Slijepčević (1888-
1964), university professor; Dr. Dragoslav Stranjaković (1901-1966), university 
professor; Dr. Nikola Stojanović (1880-1964), a lawyer, Dr. Vlastimir Vlasta Pet-
ković, a lawyer; Dr. Vojislav Vujanac and others.

In late August, the Central National Committee as the political wing of 
the Ravna Gora movement was instituted. The movement won the favour of the 
Yugoslav and all allied governments. The aim of the movement was to preserve 
the parliamentary monarchy, to homogenize and unite the Serbian people. Mi-
hajlović considered premature uprising harmful and adopted a waiting policy 
until the allies took a final offensive to crush fascism.

Капетан I класе Дра-
гослав Рачић, командо-
вао је неуспелим пар-
тизанско-четничким 
нападом на Шабац 
21–22. 09. 1941.

Captain Dragoslav Račić 
was in command of 
an unsuccessful parti-
san-chetnik attack on 
Šabac on 21–22 Septem-
ber 1941

Др Младен Жујовић (1895–
1967), доктор правних на-
ука. Члан ИО Националног 
комитета Равногорског по-
крета

Dr Mladen Žujović (1895-
1967), Doctor of Law (L.L.D.) 
Member of the National Exec-
utive Committee of the Ravna 
Gora movement

Др Стеван Мољевић (1888–
1959), доктор правних 
наука. Председник ИО На-
ционалног комитета Равно-
горског покрета

Dr Stevan Moljević, (1888–
1959), Doctor of Law (L.L.D.). 
President of the National Exec-
utive Committee of the Ravna 
Gora movement
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Проглас штаба комитета војно-четничких одреда od 30. 08. 1941.

Pronouncement of the Committee Headquarter of the chetnik detachments issued on August 30, 1941
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J U G O S L O V E N S K O M N A R O D U !

 Posle pet meseci neprijateljske okupacije na{e zemlje obra}amo se prvi  
put Srpskom narodu. Za to vreme upoznali smo dobro metode na{ih neprijatelja, spo
ljnih i unutra{njih. Kucnuo je ~as da se na njih javno obazremo, utvrdimo izvesne
istine i razbijemo izvesne zablude.
 1) Nema~ka i sile napale su Jugoslaviju i ako su joj deset dana pre na
nada sve~ano garantovale dr`avnu teritoriju i granice. Na{a dr`ava nije napala
Nema~ku niti je stala na stranu neprijatelja Nema~ke. Ona je bila napadnuta stog
{to je Nema~ka smatrala potpisivanje pakta kao kapitulaciju Jugoslavije. Na{ narod 
nije pakt shvatilo kao kapitulaciju ve} kao garanciju spoljnog mira. U ovoj razli
ci shvatanja, volja i upropastitelj nema~kog naroda na{ao je izgovor za svoj div
lja~ki napad na na{u zemlju.
 2) Nema~ka se pokazuje na svakom koraku kao okoreli neprijatelj Srba,
kao i svih Slovena koji joj momentalno ne slu`e. Ona uni{tava: Poljake, ^ehe, Ruse,
Slovence i nas Srbe, a prividno poma`e Slovake, Bugare i Hrvate. Ako bi po nesre}i
Nema~ka odnela pobedu u ovom ratu, sudbina Slovena bila bi podjednaka bez obzira
na njihovo sada{nje dr`anje. Ali, sad je primorana da paktizira jer ose}a da }e
sutra{njica za nju biti stra{na. Zato se gostimi~no pravi prijatelj Srba, ali zato 
pu{ta divlje horde Madjarskih, Bugarskih Arnautskih i Hrvatskih pla}enika da tama
ne, ubijaju i plja~kaju Srpstvo na svim stranama gde se ono nalazi. Da je Nema~ka
zaista na{ prijatelj ona je mogla jednim `igom to sve zaustaviti. Ali ona je si
ta {to je na{la sluge koji }e njen posao isto tako dobro svr{avati i u{tedeti joj
napor i u krajnjoj liniji podeliti sa njom odogovornost.
 3) Vama se ~esto goviri preko nema~kog radia i novina iz Beograda da u
Srbiji postoji srpska vlast, dok me|utim, ta ista vlast je na sebe uzela ulogu
da okrivi srpski narod da nevolje koje je pre`iveo. Pre svega, svakome treba da 
bude jasno da je u Srbiji postoji mimo nema~ke vlasti i vlast njenih saveznika i 
sluga. Nikakva srpska vlast ne postoji. Komesari, ministri-generali bez vojske i
sva druga lica u slu`bi su nema~ke oru`ane sile i njeni su pla}enici. Ta lica su 
toliko bestidna da se takmi~e ko }e vi{e jada neneti srpskom narodu i dodvoriti
se nema~koj sili. tako da je u njihovim redovima na{ao i samozvani komadant svih
~etni~kih odreda Kosta Pe}inac koji je po njihovom nalogu izdao proglas u kome 
vas poziva na saradnju sa okupatorima. Treba znati da je taj isti "vojvoda" koji
je bio sluga svih re`ima u najkriti~nijem ~asu za srpstvo nije u~inio
ni{ta da ubla`i tragediju, ve} je izdao narodnu stvar. Danas, koriste}i se polo`a-
jem koji je zauzimao i u dosluhu sa neprijateljem ho}e da vas navede na bratsko krvopro
li}e
 4) Srpstvo je `ivelo u borbi, o~vrslo u robovanju i branilo se mi{lju
na osvetu. To svoju istorisku sudbinu podnosi i danas na svojim ledjima uverena
da }e iz ovoga rata izvu}i ve}a i ja~a nego {to je bilo do sada. ^AS VASKRSA, SLO-
BODE I OSVETE PRIBLI@AVA SE.
 Posle ovih nekoliko istina koje treba svaki Srbin da zna i da prenosi 
dalje, pozivamo sve Srbe i Jugoslovene rodoljube da paze na svoje ime, na svoje 
sveitinje, na ~ast i veru Srbinovu. Neka ne bude medju nama mesta za izdajnike. Oni
koji slu`e Nema~koj bez nu`de i potrebe, da bi zadovoljili svoje prljave ambicije
urtkuju}i se ko }e vi{e da napakosti izmu~nom narodu, neka znaju {ta ih ~eka.
 Da bi se u budu}e vodila jedna planska i sistematska borba koja bi
izbegavala svako izli{no prolivanje srpske krvi obrazovan je KOMITET VOJNO-^ET-
NI^KIH ODREDA na celoj teritoriji krljevine Jugoslavije nastanjenoj Srbima. Od
sada akcijom rukovodi {tab komiteta.
 NEKA SVI SRBI VERNI SVOJIM TRADICIJANA IZVR[E I OVOGA PUTA SVOJU
DU@NOST PREMA OTAD@BINI I KRALJU I NE ZABORAVE SVETE @RTVE SA KAJMAK^ALANA,
DOBROG POLJA, VETERNIKA I OSTALIH SVETIH MESTA.
 Neka svako odgovori na dati poziv od strane komiteta ili oblasnog
komandanta kada bude potrebe.
 SA NEPRIJATELJEM ]EMO POSTUPATI ONOLIKO ^ASNO U KOLIKO JE ON SA NAMA
POSTUPAO.
 ^vrsto uvereni u skori povoljni rezultat borbe koju vode Engleska,
Rusija i Amerika, na{e organizacije je gotova da odr`i red protiv svakog nepri-
jatelja spolja i unutra, bilo da dolaze od strane dana{njih nema~kih snaga ili
ma kojih drugih neprijatelja.
 KAO PRVU MERU TRA@IM DA SE POVUKU SVI MINISTRI-KOMESARI-GENERALI 
BEZ BOJSKE, koji su svoju zemlju prvo izdali a onda je spa{avaju - I SVE PLA]ENE
VODE]E LI^NOSTI.
 SRBI, BUDITE JEDINSTVENI, ^VRSTI, ODLU^NI I HRABRI. U SLOZI JE NA[A SPAS.
 @IVEO KRALJ PETAR III @IVELA JUGOSLAVIJA I @IVELO SLOVENSTVO! 

 30. avgust 1941. god.     [TAB KOMITETA
        VOJNO-^ETNI^KIH ODREDA.
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Четници Драгољуба Михаиловића полажу заклетву

Dragoljub Mihailović’s chetniks take an oath 

Група четника из Расине 1941. 

A group of chetniks from Rasina in 1941 
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Мрчајевски (Буковички) четнички одред 1941. 

Mrčajevci (Bukovik) chetnik detachment in 1941 

Текст заклетве припадника Равногорског покрета 

Lines of an oath taken by members of the Ravna gora movement 
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 Комунистичка партије Југославије, под вођством Јосипа Броза Тита, огласила се прогласима 10. 
и 15. 04, 1. 05, 22, 23. и 27. 06. У мају су организовани војни комитети (комисије) при ЦК КПЈ и ПК КПЈ 
за Србију. Партизански покрет је изнео платформу борбе јунским и јулским прогласима. Одлуком 
од 4. 07. 1941. опредељена је офанзивна стратегија НОП-а (Народноослободилачки покрет), са парти-
занским обликом оружане борбе. Покрет је имао за циљ, поред борбе за ослобођење земље од стране 
окупације и домаћих колаборациониста и покретање револуционарне промене власти, организацију 
југословенске државе на федералним принципима уз истицање националне равноправности под па-
ролом „братства и јединства“. 

Јосип Броз Тито (1892–
1980), генерални секре-
тар КПЈ и кдт Главног 
(Врховног) штаба НОП 
одреда Југославије 

Josip Broz Tito (1892–
1980), KPY secretary 
general and Supreme 
Headquarter of PLPDY 
commander

Едвард Кардељ (1910–1979), један од руководила-
ца Освободилне Фронте Словеније. Члан Полит–
бироа ЦК КПЈ и ВШ НОПОЈ 

Edvard Kardelj (1910–1979), one of the leaders of 
Liberation Front of Slovenia. CK KPY Political Bureau 
member and SHQ of PLPDY member 

Франц Лескошек (1897–1983), секретар КПЈ 
за Словенију. Члан Политбироа ЦК КПЈ и Кдт 
Главног штаба НОПО Словеније 

Franc Leskošek (1897–1983), KPY secretary for 
Slovenia. CK KPY Political Bureau member and 
SHQ PLPD of Slovenia commander 

Александар Ранковић (1909–
1983), Члан ПК КПЈ за Србију, 
члан Политбироа ЦК КПЈ и 
члан ВШ НОПОЈ

Aleksandar Ranković (1909–
1983), Serbia Provincial Com-
mittee KPY member, CK KPY 
Political Bureau member and 
Supreme Headquarter of PLPDY 
member 

Сретен Жујовић (1899–
1976), кдт Главног шта-
ба за Србију и члан ВШ 
НОПОЈ 

Sreten Žujović (1899–
1976), Serbia Supreme 
Headquarter commander 
and SH of PLPDY member 
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The Communist Party of Yugoslavia, led by Josip Broz Tito, issued their proclamations in April, May 
and June. In May military committees (commissions) with KPY Central Committee and Regional Com-
mittee for Serbia were organized. Partisan movement presented an agenda of fighting in the June and July 
proclamations. Decision brought on July 4, 1941 defined the offensive strategy of PLM (People’s Liberation 
Movement), employing the partisan form of armed struggle. The movement’s objective was not only to fight 
for the liberation of the country from foreign occupation and domestic collaborators but also to launch a 
revolutionary change of government, as well as organization of the Yugoslav state on federal principles with 
an emphasis on ethnic equality under the slogan „brotherhood and unity“. 

Раде Кончар (1911–1942), секретар ЦК 
КПЈ Хрватске. Члан Политбироа ЦК 
КПЈ. Организатор устанка у Хрватској

Rade Končar (1911–1942), KPY secretary for 
Croatia. CK KPY Political Bureau member. 
Organised the uprising in Croatia. 

Иво Лола Рибар (1916–1943), омладински 
секретар СКОЈ-а, члан ЦК КПЈ и члан ВШ 
НОПОЈ

Ivo Lola Ribar (1916–1943), secretary of League 
of the Communist Youth of Yugoslavia, CK KPY 
member and SH of PLPDY member 

Иван Милутиновић (1901–
1944), члан Политбироа 
ЦК КПЈ и члан ВШ НОПОЈ. 
Први кдт Главног штаба за 
Ц. Гору и Боку 

Ivan Milutinović (1901–
1944), CK KPY Political Bu-
reau member SH of PLPDY 
member Monte Negro Su-
preme Staff commander 

Светозар Вукмановић Тем-
по (1912–2000), члан ЦК 
КПЈ, кдт Главног штаба 
НОПО за Босну и Херцего-
вину 

Svetozar Vukmanović Tempo 
(1912–2000), CK KPY mem-
ber, Bosnia and Herzegovina 
Supreme Staff commander 

Милован Ђилас (1911–
1995), члан Политбироа ЦК 
КПЈ. Један од организатора 
устанка у Црној Гори

Milovan Đilas (1911–1995), 
CK KPY Political Bureau 
member. Organised the upris-
ing in Monte Negro
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Плакати истицани у Београду у лето 1941.

Posters that could be seen in Belgrade in summer 1941 (reading: Serbia is not to be quietened and Freedom to people, 
death to fascism)
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Проглас ЦК КПЈ народима Југославије поводом напада Немачке на Совјетски Савез 22. 06. 1941. 

Proclamation of the Central Committee of Communist Party of Yugoslavia to the people of Yugoslavia on the 
occasion of German invasion on Soviet Union on June 22,1941 

The 1941 
Uzice 

Republic

43



Кућа Владислава Рибникара у Београду у којој је 4. јула 1941. одржана седница Политбироа ЦК КПЈ и доне-
та одлука о подизању општејугословенског устанка

Vladimir Ribnikar’s mansion in Belgrade where decision on launching all-Yugoslav uprising was made on CK KPY 
Political Bureau conference on July 4,1941

Политички час бораца Таковског батаљона Чачанског НОП одреда. Овај одред био је један од првоформи-
раних и најбројнијих. У јесен 1941. имао је око 3.000 бораца

Political education session of the Takovo Batalion fighters-Čačak detachment which was among the first to found and 
one of the most numerous- almost 3.000 fighters in autumn 1941
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Борци Ваљевског НОП одреда код Осечине 1941. Овај одред је у првој половини августа извршио 
упаде у Мионицу, Љиг и Лајковац

Fighters of Valjevo PLM detachment outside Osečina in 1941. They invaded Mionica, Ljig and Lajkovac in 
early August 

Борци Посавског НОП 
одреда у селу Дражевац 

Fighters of Posavina PLM 
detachment in the village 
of Draževac 
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Борци Крагујевачког НОП одреда 1941.

Fighters of Kragujevac PLM detachment

Коча Поповић, шпански борац, кдт 
Космајског и Посавског НОП одреда

Koča Popović, the Spanish Civil war vet-
eran, Коsмај and Posavina PLM detach-
ments commander

Жикица Јовановић Шпанац, убиством жандарма у Белој 
Цркви код Крупња, 7. 07. 1941. означио је почетак устанкаи 
револуционарну смену власти. 

Žikica Jovanović Španac, who by killing a gendarme in Bela Crkva 
by Krupanj on July 7, 1941 marked the beginning of the uprising 

Текст партизанске заклетве:
Ми, народни партизани Југославије , латили смо се оружја
 немилосрдну борбу против крволочних непријатеља који 

поробише нашу земљу и истребљују наше народе. У име
слободе и правде нашег народа, заклињемо се да ћемо 

дисциплинарно, упорно и неустрашиво, не штедећи своју
крв и животе, водити борбу до потпуног уништења. 

Фашистичког освајача и свих народних издајника. 
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Вод Рудничке чете Првог Шумадијског одреда oбучава се у руковању оружјем, лето 1941. 

A squad of Rudnik company of the First Šumadija detachment at handling armament training, summer 1941 

Пиштољ „Browning”, народног 
хероја Владимира Радовановића, 
НМУ, инв. бр. 444 

Pistol “Browning” belonged to 
Vladimir Radovanović 

Трака за руку „Партизан” ношена у Чачанском пар-
тизанском одреду, НМУ, инв. бр.729

A ribbon worn round an arm by the members of Čačak 
partisan detachment (the inscription reads: PARTISAN) 

 Lines of partisan oath:
We, people’s partisans of Yugoslavia , took up arms

to mercilessly fight against the bloodthirsty enemy who 
had oppressed our country and are exterminating our peoples. In the name

of freedom and justice of our people, we do solemnly swear to 
devotedly, persistently and fearlessly, sparing neither 

our blood nor lives, wage struggleuntil the 
fascist invaders and all domestic traitors are annihilated.
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Формирање Ужичког партизанског одреда и ослобођење 
Ужичког округа

Покрет отпора у ужичком крају је брзо јачао. Од 28. 07. до 08. августа формиране су партизан-
ске чете у свим срезовима ужичког округа, које су биле у саставу Ужичког НОП одреда „Димитрије 
Туцовић“. Одред је имао осам чета. (Прва и Друга ужичка, Пожешка, Ариљска, Рачанска, Моравичка, 
Црногорска и Златиборска). Прву борбу са Немцима и косовском жандармима имала је Прва ужичка 
чета „Радоје Марић“ под командом Слободана Секулића, 18. августа 1941. на Дрежничкој градини. 
Немци су због претрпљених губитака у овој борби 21. августа стрељали 24 становника села Злакусе 
и села Дрежника.

Милан Мијалковић 
Чича, инструктор КПЈ 
за ужички крај. Један је 
од твораца УПО. Поги-
нуо на Дрежничкој гра-
дини 18. 08. 1941.

Milan Mijalković Čiča, 
KPY instructor for 
Užice region, killed on 
Drežnička gradina 

Исидор Барух, поги-
нуо на Дрежничкој 
градини. 

Isidor Baruh, killed 
on Drežnička gradina 

Олга Ђуровић, учи-
тељица. Погинула на 
Дрежничкој градини. 

Olga Đurović, a teacher, 
killed on Drežnička grad-
ina 

Бајазит Бољетинац, ко-
мандир косовских жан-
дарма.

Bajazit Boljetinac, Kosovo 
gendarmes commander

Љубиша Веснић, се-
кретар ОК СКОЈ-а 
за округ ужички. По-
гинуо на Дрежнич-
кој градини. 

Ljubiša Vesnić, secre-
tary of Užice District 
Committee of LCYY, 
killed on Drežnička 
gradina 
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The formation of the Užice partisan detachment and liberation 
of the Užice district

The resistance movement in the Užice region strengthened rapidly.From 28 July to 8 August. Partisan 
companies were formed in all districts of Užice region. All eight of them were included in the Užice Detach-
ment “Dimitrije Tucović” (Užice First and Second, Požega, Arilje, Rača, Moravica, Montenegro and Zlati-
bor). The first Užice company “Radoje Marić” under the command of Slobodan Sekulic had the first armed 
conflict with the Germans and Kosovo gendarmes on 18 August 1941 at Drežnička gradina. Due to losses 
sustained in this fight on August 21 Germans executed by shooting 24 residents of the villages Drežnik and 
Zlakusa.

Потврда за Милорада Б. Перишића, да је рањен у борби Дрежничкој градини. У име Ужичког револуционар-
ног одреда „Димитрије Туцовић” потврду је потписао Слободан Секулић.

A note acknowledging that Milorad Đ. Perišić, was wounded in the battle on Drežnička gradina. The note was signed 
by Slobodan Sekulić in the name of revolutionary detachment Dimitrije Tucović 
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У Горобиљу, крај Пожеге, 9. и 10. септембра одржано је саветовање војног и политичког руко-
водства ужичког краја. За команданта Ужичког НОП одреда одређен је Душан Јерковић, а за заме-
ника Вукола Дабић. За политичког комесара именован је Милинко Кушић, а за заменика Слободан 
Пенезић Крцун. У штабу одреда био је и Љубомир Мићић. На састанку је договорено дејство пар-
тизанских јединица у циљу стварања слободне територије у западној Србији. Саветовању је, у име 
Главног штаба НОП, присуствовао Родољуб Чолаковић.

Диверзија Ужичког НОП одреда на железничкој станици у Јелен долу, 6. 09. 1941. 

An act of sabotage at the railway station Jelen Do performed bу Užice detachment on 6 September 1941 

Душан Јерковић 

Dušan Jerković 

Вукола Дабић 

Vukola Dabić 

Милинко Кушић 

Milinko Kušić 

Слободан Пенезић 
Крцун 

Slobodan Penezić 
Krcun 
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Military and political leadership of the Užice region convened a meeting in Gorobilje, near Požega, 
on 9 and 10 September. Dušan Jerković was appointed Commander of the Užice Partisan Detachment, his 
deputy Vukola Dabić. Milinko Kušić was appointed political commissar,his deputy Slobodan Penezić Krcun. 
Ljubomir Mićić was a member of the Detachment Headquarters. The participants agreed on the operations 
of partisan units in order to establish a free territory in western Serbia. On behalf of the Supreme Headquar-
ters of the National Liberation Movement, Rodoljub Čolaković attended the Conference.

Бранко Крсмановић, члан Главног 
штаба НОПО за Србију. Инструк-
тор за образовање УПО.

Branko Krsmanović, member of Su-
preme Command of the People’sLib-
eration Army, in charge of education 
in Užice Partisan detachment 

Петар Лековић. Први Народ–
ни херој Југославије. Истакао 
се у борби код Горобиља. 

Petar Leković, the first person to 
be awarded Order of the Nation-
al hero. He distinguished himself 
at Gorobilje battle 

Милосав Вујовић, командир Ари-
љске партизанске чете. Рањен 
у борби код Горобиља. Умро је у 
Ивањици 22. 9. 1941. 

Milosav Vujović, Arilje partisan 
company commander. Wounded 
in the battle at Gorobilje, died in 
Ivanjica on 22 September 1941 

Борци Ужичког НОП одреда: Мијо Гезовић, Миладин Поповић, Александар Вучковић, Перо Радовано-
вић и Милан Хунцик.

Members of the Užice Partisan Detachment: Mijo Gezović, Miladin Popović, Aleksandar Vučković , Pero 
Radovanović and Milan Huncik
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Одред је 7. септембра ослободио Рогачицу, 13. септембра је ушао у Ивањицу, 12. па 14. у Баји-
ну Башту, а 21. у Чајетину, сукобљавајући се, поред Немаца и са четницима Миладина Петровића, 
Божидара Ћос(ов)ића Јаворског, Радомира Ђекића, Ђуре Смедеревца и са колаборационистичком 
жандармеријом.

Под притиском устаника, Немци су, после предаје града четницима, напустили Ужице 21. 09. 
а Пожегу 22. 09. 1941. Тежи пораз претрпели су Немци у сукобу с партизанима у Горобиљу 20. и код 
Кратовске стене 22. септембра. У Косјерић је, 24. 09. ушла Црногорска чета. Недићеви жандарми су 
побегли.

Улазак партизана у Ужице

У канцеларији штаба Дринског жандармеријског пука, 22. 09, одржан је састанак на коме су 
присуствовали: генерал Богдан Јевтовић, потпуковници Сретен Страњаковић, Драгутин Редић и 
Милан Цветковић и мајор Манојло Кораћ. Одлучено је да се спречи улазак партизана у Ужице. За 
команданта одбране Ужица одређен је Сретен Страњаковић. На располагању је имао једну чету жан-
дарма, полицију, Јаворски четнички одред и Златиборско-ужички четнички одред под командом 
Андрије Јевремовића.

Немци су за собом оставили вешала у Ужицу. Обешени: Делић Душан, радник, Новак Лазовић, земљорад–
ник, Тома Биљановић, геометар и Добривоје Даничић, председник општине у Карану.

Gallows in Užice erected by the Germans The hanged : Dušan Delić, a worker, Novak Lazović, a farmer, Toma 
Biljanović, a land surveyor and Dobrivoje Daničić, Karan municipality council chairman 
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The Užice Partisan Detachment liberated Rogačica on 7 September, entered Ivanjica on 13 September, 
Bajina Basta on 12, and then finallz on 14 September and on 21 September in Cajetina, clashing not only 
with the Germans but also with the Chetniks commanded by Miladin Petrović, Božidar Ćos(ov)ić Javorski, 
Radomir Đekić, Đura Smederevac and with the collaborating gendarmerie.

Under the pressure from the insurgents, the Germans, after they handed the city over to the Chetniks, 
left Užice on 21 and Požega on 22 September 1941. The partisans inflicted a heavy defeat on the Germans 
in Gorobilje on 20 at Kratovske Stena on 22 September. The Montenegrin company entered Kosjerić on 24 
September. Nedic‘s gendarmes fled the town.

The Partisans move in Užice

There was a meeting convened in the office of the Drina Gendarmes Regiment Staff on 22 September, 
attended by: Bogdan Jevtović a general, Lieutenant Colonels Sreten Stranjaković, Dragutin Redić and Milan 
Cvetković and major Manojlo Korać. It was decided that the partisans should be prevented to enter Užice. 
Sreten Stranjaković,who was appointed commander of the defense of Užice, had at his disposal a company 
of gendarmes, police forces, Javor Chetnik Detachment and Zlatibor- Užice Chetnik detachment under the 
command of Andrija Jevremović.

Немачке јединице су напустиле Ужице у ноћи између 20/21. 09. 1941.

German troops left Užice at night 21/22 September 1941 
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Пушка народног хероја Миодрага Миловановића Луна, коју је 
поклонио свом оцу Воју, НМУ, инв. бр. 230

National hero Miodrag Milovanović Lune’s rifle which he later 
presented to his father Vojo

Истог дана, бан Михаило Трифуновић је сазвао конференцију општинског одбора и угледних 
представника грађана (прота Витомир Видаковић, директор гимназије, Живојин Радуловачки, ди-
ректор учитељске школе Иван Матовић...). Они су апеловали да се не улази у сукоб и да се не пролива 
братска крв.

О слободном уласку партизана у град преговорaли су, у име партизана, Слободaн Секулић, 
командир, Владан Росић, политички комесар Ужичке чете, и политички комесар Златиборске чете, 
Љубодраг Ђурић; а у име четника – Радомир Ђекић и Божидар Ћос(ов)ић Јаворски. Преговори нису 
успешно окончани. Партизани су опколили град и припремили се за напад. Четници су напустили 
Ужице у рано јутро, 24. 09. 1941.

Пећанчеви четници под командом Радомира Ђекића, Божидара Ћос(ов)ића и Ђуре Смедеревца, преузели 
су Ужице од Немаца 21. 09. 1941. 

Pećanac’s chetniks under the command of Radomir Đekić, Božida Ćos(ov)ić and Đura Smederevac took Užice over 
from the Germans on September 21, 1941 
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On the same day a governor Mihailo Trifunović convened a conference of the municipal commit-
tee and the representatives of prominent citizens (archpriest Vitomir Vidaković, grammar school principal 
Živojin Radulovački, teacher training college director Ivan Matović...). They all insisted on not entering into 
conflict as not to shed fraternal blood.

A free entry to the city of the partisans was negotiated by, on behalf of the Partisans, Slobodan Sekulić, 
commanding officer ,Vladan Rosić, Užice company political commissar, and Zlatibor company political 
commissar Ljubodrag Đurić; on behalf of the chetniks- Radomir Đekić and Božidar Ćos(ov)ic Javorski. The 
negotiations failed to reach a satisfying conclusion. The partisans surrounded the city and prepared them-
selves to attack. The chetniks left Uzice on the early morning of September 24, 1941.

Богдан Јевтовић

Bogdan Jevtović 

Бомба „Крагујевка”, 
народног хероја Ми-
одрага Миловано-
вића Луна, НМУ, инв. 
бр. 231 

A bomb called “Kragu-
jevka“, belonged to a 
National hero Miodrag 
Milovanović Lune 

Бомба направљена 
од водоводне цеви 
НМУ, инв. бр. 27 

A bomb made from a 
water pipe 

Флаша „Моло-
товљев коктел” , 
НМУ, инв. бр. 501 

A bottle bomb 
“Molotov cocktail“ 

Сретен Страњаковић 

Sreten Stranjaković 

Андрија Јевремовић 

Andrija Jevremović 

прота Витомир Видаковић

Orthodox archpriest Vitomir 
Vidaković 

Пушка М-24, Краљевине Југославије, са натписом „ Црна Гора 1941. нека 
буде борба непрестана” и „СССР- олтар прави на камен крвави”

A rifle М-24, included in the Army of the Kingdom of Yugoslavia armament , 
with the insciption reading: “ Monte Negro 1941, let the struggle never cease “ 
and “ USSR- the true altar on a blood stained rock“
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Под притиском Ужичке, Рачанске и Златиборске чете одреда, 24. 09. 1941. четници су напустили град, а 
партизанске јединице са Душаном Јерковићем ушле су у Ужице. 

The chetniks gave in to the pressure from Užice, Rača and Zlatibor companies and left the town on 24 September 
1941; the partisan units led by Dušan Jerkovuc moved in 

Наредба бр. 1. команданта УПО 

Order number 1 to the citizens of 
Užice issued by the Užice partisan 
detachment commander 
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Политички комесар Ариљске чете 
Ужичког , НОП одреда, Стеван Чо-
ловић на челу колоне, улази у Поже-
гу, 22. 9. 1941. Град су преузели од 
четничког одреда мајора Глишића, 
који је ушао истог дана у варош, по 
одласку Немаца.

Political Commissar of the Arilje com-
pany Stevan Čolović moves in Poze-
ga on 22 September 1941 leading the 
coloumn of partisans. They took the 
town over from the chetniks led by 
major Glišić 

Наредба бр. 5. команданта УПО 
од 30. 9. 1941. којом се проглаша-
ва општа мобилизација у целом 
ужичком крају

Order number 5 of 30 September 1941 
by which the commander of Užice de-
tachment pronounces general mobili-
zation for entire Uzice region
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Стварање слободне територије

До краја августа 1941. у Србији су добрим делом разбијени основни органи окупационог систе-
ма и обустављен рад великог броја општина и жандармеријских станица. Према подацима колабора-
ционистичког Министарства унутрашњих послова Србије, до краја јула забележено је 220 саботаж-
них акција, а током августа 393.

У циљу партизанско-четничке сарадње током лета и јесени, вођен је већи број преговора на 
свим нивоима. Јосип Броз и Драгољуб Михаиловић састали су се у селу Струганику 19. 09. и селу 
Брајићима 26/27. 10. 1941. Сусрети нису допринели успостављању чвршће сарадње.

У појединим крајевима Србије вођена је заједничка оружана борба и формирани су заједнички 
штабови и команде места. Неспоразуми су избијали због идеолошко-политичких разлика, непове-
рења, различитих стратегија, питања формирања власти у ослобођеним местима, начина мобилиза-
ције, националне политике, амблема и ознака, поделе ратног плена и расподеле оружја...

Привидно борбено савезништво трајало је до почетка новембра 1941.

Крајем септембра и почетком октобра 1941. на подручју западне Србије, Шумадије и Помо-
равља, створена је већа слободна територија као база за ширење устанка. Сем неколико градова у 
којима су биле немачке посадне трупе, већи део места ослободиле су партизанске и четничке једини-
це, самостално или у садејству.

Кућа војводе Живојина Мишића у Струганику где су се 19. 9. 1941. састали Јосип Броз Тито и Драгољуб 
Михаиловић 

Marchal Živojin Mišić’s family house in which on 19 September 1941 Josip Broz Tito and Dragoljub Mihailović met 
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Establishing a free territory

By the end of August 1941 the basic system of occupational authorities in Serbia were largely suspend-
ed and a large number of municipalitiy councils and gendarmerie stations ceased to operate. According to 
data from the collaborationist Serbian Interior Ministry, by the end of July 220, and in August 393 sabotage 
acts were recorded.

A series of negotiations at all levels were conducted during the summer and autumn so as to establish 
partisan - chetnik collaboration. Josip Broz and Dragoljub Mihailović met in the village of Struganik (19 
September) and in the Brajici village (26/27 October 1941). Meetings failed to contribute to any closer co-
operation.

However,in some parts of Serbia joint armed actions were launched and joint military and town head-
quarters were instituted. Disputes arose for many reasons like ideological and political differences, mistrust, 
different strategies, issues relating to establishing government in the liberated areas, ways of mobilization, 
national policies, emblems and insignia, the division of the spoils and the distribution of weapons ...

Apparent fighting alliance lasted until the beginning of November in 1941.

In late September and early October 1941a major free territory in western Serbia, Šumadija and Po-
moravlje was created and it was a base for the expansion of the uprising. Partisan and Chetnik units, in-
dividually or in cooperation liberated most of the towns except for a few ones in which German garrisons 
remained. 

У борбама за ослобођење Крупња, од 2-6. 09. 1941, учествовали су четнички одред свештеника Влада Зе-
чевића (други с лева) и поручника Ратка Мартиновића у садејству са борцима Рађевске и Подгорске чете 
Ваљевског НОП одреда

Joined forces of chetnik detachments commanded by priest Vlada Zečević (second on the left) and Lieutenant Ratko 
Martinović with Posavina and Rađevina companies of the Valjevo partisan detachment took part in the fighting for 
liberation of Krupanj
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Борци Ресавске чете Другог шумадијског НОП одреда у Ђуринцу 1941. Овај одред ослободио је Рачу Крагује-
вачку, Рудник и Свилајнац , од 2. до 4. 09. 1941.

Fighters of the Resava company of the Second Šumadija partisan detachment in Đurinac in 1941. This detachment 
liberated Rača Kragujevačka, Rudnik and Svilajnac (2- 4 September 1941)

Поручник Ратко Мартиновић, после борби 
за ослобођење Крупња пришао је, са свеште-
ником Владом Зечевићем, партизанском по-
крету.

Lieutenant Ratko Martinović together with a 
priest Vlada Zečević joined partisan movement 
after the battle for liberation of Krupanj 
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Заједнички партизан-
ско-четнички летак 
упућен народу ваљев-
ског краја, Подриња и 
Рађевине, почетком 
септембра 1941. На 
Мачковом камену, 28. 
08. 1941. договорено је 
да заједничким снага-
ма нападну Столице, 
Крупањ, Зајачу, Лозни-
цу, Бању Ковиљачу...

Joint partisan-chet-
nik proclamation to the 
people of Valjevo region, 
Podrinje and Rađevina 
in early September 1941. 
On 28 August 1941, on 
the location of Mačkov 
kamen, it was agreed 
that joint partisan-chet-
nik forces attack Stolice, 
Krupanj, Zajača, Lozni-
ca, Banja Koviljača...
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Заједничке борбе партизанских и четничких јединица  
Драже Михаиловића против окупатора

Партизанско четнички одреди оства-
рили су ближу сарадњу при нападу на Ша-
бац, Горњи Милановац, Чачак, Краљево и 
при блокади Ваљева. 

Напад на Шабац извршили су Мач-
вански партизански одред, под командом 
Небојише Јерковића, и Церски четнички 
одред Драгослава Рачића. У помоћ су прис-
тигли и делови Ваљевског НПО одреда и 
Војно-четничког одреда свештеника Влада 
Зечевића и Ратка Мартиновића, као и чет-
ници Будимира Церског. Напад је извршен 
21/22. 09. 1941. Борбе су трајале до 24. 09. 
1941. Напад није успео, јер су Немцима 
пристигле у помоћ јединице 342. дивизије.

Улазак партизанских и четничких је-
диница у Горњи Милановац. Напад на град, 
28. 9. 1941. извршили су: Таковски четнич-
ки одред, борци Чачанског НОП одреда (Та-
ковски и Љубићки батаљон) и Крагујевачки 
НОП одред. Опкољени Немци предали су се 
четницима којима је командовао поручник 
Звонимир Вучковић. 

Напад на Шабац

The attack on Šabac 

Разрушен и спаљен Горњи Милановац . Немци су извршили напад на град 8. и 9. октобра 1941.

The town of Gornji Milanovac-destroyed and burnt down. The Germans attacked the town on 8 and 9 October1941
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Joint partisan and Draža Mihailović’s chetnik units fighting 
against the occupiers

Partisans and Chetniks achieved closer cooperation while attacking Šabac, Gornji Milanovac, Čačak, 
Kraljevo and during Valjevo blockade.

The attack on Šabac was launched by the Mačva partisan detachment under the command of Nebojiša 
Jerković, and the Cer chetnik detachment commanded by Dragoslav Račić. They were aided by parts of Val-
jevo partisan detachment and military-chetnik detachments commanded by a priest Vlada Zečević and Rat-
ko Martinović, as well as Budimir Cerski chetniks. The attack started on 21/22 September 1941. The fighting 
lasted until 24 September. The attack failed because the units of 342 Division came to aid the Germans.

The attack on Gornji Milanovac (28 September) was jointly launched by partisan and chetnik units, 
namely Takovo chetnik detachment, Čačak partisan detachment (Takovo and Ljubić Battalion) and Kragu-
jevac partisan Detachment. Besieged, Germans surrendered to the chetniks under the command of Lieuten-
ant Zvonimir Vučković.

У Билтену ВШ НОПОЈ од 1. 
октобра 1941. говори се о 
успеху устанка и указује на 
потребу постизања једин-
ства народа у борби против 
окупатора 

Supreme Headquarter PLPDY 
Bulletin issued on1 October 
1941 reports on successful in-
surgents’fighting emphasising 
that the people should be united 
in fighting occupiers. 
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Ослобођење Чачка 

Чачак се налазио у окружењу партизанских и четничких јединица. Због тога је генерал Беме, 
28. 09.1941. донео одлуку о повлачењу немачких јединица из града. Устаници су оружаним акцијама 
убрзали немачко повлачење и ушли у град 1. октобра 1941. У Чачку је формирана заједничка Команда 
места и Народноослободилачки одбор. Организована је привредна активност, саобраћај, трговина, 
рад здравствених установа, снабдевање избеглица и изгнаника. Расписан је зајам за спровођење со-
цијалног програма. У граду је излазио лист Новости.

Пушка М-24. Припадала четнику Богдану Достанићу из Горње 
Добриње, НМУ, инв. бр. 671

Rifle М-24. Belonged to Bogdan Dostanić, a chetnik from Gornja Do-
brinja 

Свечани дочек четника Јеличког одреда у Чачку 1. октобра 1941. Седми с десна кдт одреда пор. Јован Бојо-
вић. Погинуо у борби за Краљево.

Jelica detachment chetniks were given warm welcome in Čačak on 1 October 1941. Seven on the right detachment 
commander liuetenant Jovan Bojović, killed in the battle for Kraljevo

Пушка М-1899, Краљевине Југославије. Припадала партизанској једи-
ници. Урезана петокрака звезда и име Милан, НМУ, инв. бр. 728

М-1899 rifle, Armament of Kingdom of Yugoslavia Army; belonged to a parti-
san unit. A name Milan and a five-pointed star were cut in the rifle-butt 
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Liberation of the town of Čačak 

As Čačak was surrounded by partisan and chetnik units general Boehme decided to withdraw Ger-
man troops from the town on 28 September 1941. By their armed actions the insurgents made the German 
retreat even sooner and entered the city on October 1,1941. On liberating Čačak, joint town headquarters 
and the National Liberation Committee in Cacak were instituted. Economic activities, transport operation, 
trade, work of medical institutions and supply of refugees and exiles were organised. A loan was launched 
for implementation of social programs and a local paper Novosti (News) was printed.

Аутомат (машински пиштољ) рађен у приватној радионици у Рибаше-
вини. Има ознаку бр. 2 и иницијале ЈП и ДТР. Овакав аутомат под бројем 1 
имао је посвету Дражи Михаиловићу и заплењен је 1945. НМУ, инв. бр. 675

Submachine gun (machine pistol) manufactured in a private workshop in 
Ribaševina. Marked by number 2 and initials ЈP and DТR. Th e one marked by 
number 1 bore a dedicatory inscription to Draža Mihailović, confi scated in 1945 

Ратко Митровић, 
политички комесар 
Чачанског НОП одре-
да држи говор у ос-
лобођеном Чачку 

Ratko Mitrović, a polit-
ical comissar of Čačak 
partisan detachment 
makes a speech in liber-
ated Čačak 

Турска пушка, преправљена у ВТЗ Крагујевац. Припадала Ви-
доју Ћуковићу из Ариљске партизанске чете. НМУ, инв. бр. 903

A Turkish rifl e, adapted at Military-technical Institute in Kragujevac. 
Belonged to Vidoje Đuković of Arilje partisan company
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Опсада Ваљева

У опсади Ваљева учествовали су 
Ваљевски НОП одред и око 200 подрињских 
четника Драже Михаиловића. Током окто-
бра опсада је ојачана са две чете Посавског 
НОП одреда и две Рачанске чете Ужичког 
НОП одреда. Опсада је трајала од средине 
септембра до 25. новембра 1941. Непријатељ 
је покушао већи број продора кроз блокаду 
у правцу Лознице, Љига, Мионице и Ужица. 
Из блокаде је успео да изађе 125. пук у правцу 
Лајковца и Уба. После повлачења четника са 
положаја (30. октобра) Немци су вршили све 
чешће испаде у правцу Ужица. Истовреме-
но су „прочешљавали“ и заузету територију 
Подриња, Тамнаве и Посавине, као и долину 
Колубаре.

Борци Рађевске чете Ваљевског НОП одреда на заробљеном 
тенку, после борбе код Завлаке, октобра 1941. 

Fighters of Rađevina company of Valjevo partisan detachment with a 
captured tank after the battle outside Zavlaka in October 1941

Чета Тамнавског батаљона Посавског НОП одреда, у Мојковићу, у Рађевини, октобра 1941. 

A company of Tamnava battalion Posavina partisan detachment in Mojković, Rađevina, in October 1941 
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The siege of Valjevo

Valjevo partisan detachment and 
about 200 Podrinje chetniks of Draža 
Mihailović laid siege to Valjevo. In Octo-
ber, two companies of Posavina partisan 
detachment and two Rača companies 
of Užice partisan detachment joined. 
The siege lasted from mid-September to 
November 25, 1941. The Germans tried 
a number of penetrations through the 
blockade in the direction of Loznica, 
Ljig, Mionica and Užice and eventual-
ly Regiment 125 managed to escape in 
the direction of Lajkovac and Ub. After 
the chetniks withdrew from the position 
(30 October), the Germans increasingly 
carried out outbursts in the direction of 
Užice. At the same time, they “combed” 
the occupied territory of Podrinje, 
Posavina and Tamnava as well as the 
Kolubara valley.територију Подриња, 
Тамнаве и Посавине, као и долину 
Колубаре.

Група бораца Ваљевског НОП одреда, октобра 1941. 

October 1941: a group of fighters of Valjlevo partisan detachment 

Група ваљевских четника у зиму 1941/42. с лева, у средњем реду, ппук. Света Протић. 
Командовао је четничким јединицама при опсади Ваљева.

A group of Valjevo chetniks in winter 1941/42 on the left in the middle row, lieutenant-colonel 
Sveta Protić, Commanding officer of the chetnik units during the siege of Valjevo
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Борбе за ослобођење Краљева

Борбе око Краљева спадају у најтеже борбе које су устаничке јединице водиле са Немцима 1941. 
У Краљеву се налазило око 2.000 немачких војника. Партизанске и четничке снаге биле су по броју 
приближне немачким. Биле су наоружане са по једним водом топова и са два тенка типа hočkins. У 
опсади су учествовале партизанске јединице: Чачански НОП одред, одред „Јован Курсула“, део Ко-
паоничког одреда „Тодор Милићевић“, Рударска чета и Врњачко-трстенички одред. Четничке снаге 
су биле: Чачански, Јелички, Љубићки, Конаревски, Жички, Котленички, Витановачки, Гледићски, 
Доњо-ибарски, Сиричански одред, одред Душана Ђоровића, Трстенички, Расински и тзв. Чета смр-
ти, група Љ. Новаковића. 

Заједнички четничко-партизански штаб за напад на Краљево

Борбе за град почеле су 7. октобра артиљеријском паљбом са Ружића брда. Напади на град 
извршени су 10–11, 14–15. и 31. октобра. У борбама за Краљево обе стране имале су велике губитке. 
Немци су отпочели стрељање грађана. После стрељања талаца, поремећени су односи између четни-
ка и партизана. Покушаји да једна страна стави другу под контролу довели су до међусобних саботи-
рања. Устаници су се повукли после неуспешног напада 31. 10.1941.

Ратко Митровић, 
политички коме-
сар Чачанског НОП 
одреда. 

Ratko Mitrović, polit-
ical commisar of the 
partisan detachment 

Момчило Радо-
сављевић коман-
дант Чачанског 
НОП одреда. 

Момчило Радо-
сављевић коман-
дант Чачанског 
НОП одреда. 

Мајор Радослав Ђурић 
кдт заједничког штаба 

Major Radoslav Đurić, 
Joint headquarters com-
manding officer 

Поручник Јован Де-
роко начелник шта-
ба. Погинуо је 6.. 11. 
1941. у борби против 
партизана.

Lieutenant Jovan Der-
oko, Chief of Staff. 
Killed on 6 November 
1941 while fighting 
against partisans
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Battle for the liberation of Kraljevo

The fighting around Kraljevo counts among the fiercest battles the insurgent units fought with the 
Germans in 1941. There were some 2,000 German soldiers in Kraljevo and the partisan and chetnik forc-
es approximately matched the Germans. A number of partisan and chetnik units armed with one cannon 
squad and two Hotchkiss tanks were deployed to lay the siege to Kraljevo. 

The joint chetnik - partisan headquarters commanding the attack on Kraljevo

Battles for the city began on 7 October by artillery firing from Ružića hills. The attacks on the town 
were carried out on 10-11, 14-15 and 31 October. In the battle for Kraljevo both sides had heavy losses.
Taking severe reprisal measures, the Germans started execution of civilians by shooting. As the attack on 
kraljevo failed, the insurgents retreated on 31 October1941. 

After the shooting of hostages, relations between Chetniks and Partisans became troubled and at-
tempts either side to put the other under control brought about mutual sabotage.

Борци Таковског батаљона, Чачанског НОП одреда, по пријему оружја и муниције у Партизанској фабрици 
оружја у Ужицу. Напуштају град и одлазе возом у Чачак, а потом на фронт код Краљева.

Takovo batalion fighters upon receiving arms and ammunition manufactured in Partisan arms and amminition 
factory in Užice left for Čačak and further on to Kraljevo front 
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Борци Трнавског батаљона Чачанског НОП одреда у маршу од Чачка ка Краљеву, почетком октобра 1941.

Trnava batalion fighters marching from Čačak to Kraljevo, early October 1941 

Наредба о увођењу ванредног стања у Краљеву, 15. октобра 1941.

A German order imposing a state of emergency in Kraljevo, 15 October 1941 
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Четничка застава ношена у борби око Краљева. Пронађена код Василијевић Јанка из села Прилипца, НМУ, 
инв. бр. 1024

Chetniks’ colours carried in the battle for Kraljevo. Located at Janko Vasilijević’s, the village of Prilipac

Поручник Симо Узелац, по-
гинуо у нападу на Краљево

Lieutenant Simo Uzelac, killed 
in the Kraljevo attack

Изгинули борци Јеличког четничког одреда у нападу на Краљево 

Jelica chetnik detachment fighters killed while attacking Kraljevo 
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Реорганизација цивилне управе у окупираној Србији 

Комесарска управа Милана Аћимовића није могла да одржи мир и угуши устанак у Србији. 
Немачкој војној команди била је потребна „влада“ која ће подржати окупаторско настојање за па-
цификацију земље. Влада генерала Милана Недића, „Влада спаса српског народа“, образована је у 
Београду 29. августа 1941. Прихватајући мандат Недић је тражио пуну аутономију за Србију, преста-
нак истребљења српског народа ван Србије, проширивање административних граница Србије, пра-
во да влада самостално и да располаже војним формацијама. Немци су дозволили само повећање 
броја жандармерије и јединица локалне самозаштите, што је било у њиховом интересу. Задаци ове 
владе били су: гушење устанка, издржавање немачке окупацијске војске, привредна мобилизација 
становништва за рачун немачке ратне привреде, издржавање великог броја чиновничког апарата, 
исхрана становништва и избеглица који су у великом броју дошли у Србију испред терора окупатора.

Административна подела Србије остала је и за време Недићеве владе иста као и за време Аћи-
мовићевог Комесаријата, све до децембра 1941. када су укинуте бановине и уведени окрузи. 

Влада је формирала Српску државну стражу која се делила на пољску, градску и граничну. Она 
се старала о безбедности земље. На располагање влади ставили су се и четнички одреди Косте Мило-
вановића Пећанца који је, од августа, отворено сарађивао са окупатором. У септембру 1941. форми-
ран је Српски добровољачки корпус. То је била војска политичког покрета Збор, на чијем челу је био 
Димитрије Љотић. Они су били под директном немачком командом. Оружано су се сукобљавали и 
са партизанима и са четницима Драже Михаиловића. Добровољцима је командовао пуковник Коста 
Мушицки, а жандармеријом генерал Стеван Радовановић. Над свим овим одредима влада је имала 
команду и контролу, давала им оперативне задатке, одређивала њихову дислокацију, снабдевала их 
оружјем муницијом и осталом спремом. Укупан број војника под оружјем износио је 17. 792. За инте-
ресе окупатора борили су се и руски емигранти из редова белогардејаца који су углавном ангажовани 
за чување комуникација и објеката. Такво стање било је до краја 1941.

 

Милан Недић (1878–1946), 
генерал Југословенске 
војске. Министар војске и 
морнарице у влади Цвет–
ковић–Мачек. Смењен 6. 
новембра 1940. 

Milan Nedić (1878–1946) 
Yugoslav Army general, 
Army and Navy minister in 
Cvetković-Maček govern-
ment. Removed from office 
on 6 November 1940 

Коста Миловановић Пећанац (1879–1944), 
Комитски војвода у балканским и Првом 
светском рату. Први је формирао чет–
ничке одреде на Копаонику. Чувао је српска 
села од упада Албанаца са Косова. Убили су 
га четници Драгољуба Михаиловића.

Kosta Milovanović Pećanac (1879–1944) Kom-
ita marchal in the Balkan and I WW He was 
the first to organise chetnik detachments on 
Kopaonik mountin. Protected Serbian villag-
es against Kosovo Albanians raids Killed by 
Dragoljub Mihailović’s chetniks

Димитрије Љотић 
(1891–1945) Вођа про-
фашистичког покре-
та „Збор”. 

Dimitrije Ljotić (1891–
1945) Leader of the 
pro-fascist movement 
ZBOR
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Reorganization of the civil administration in occupied Serbia 

Commissioner government was unable to keep the peace in Serbiaand crush armed uprising.. German 
military command needed “government” that will support the occupying efforts to pacify the country. The 
government of General Milan Nedić (“the government of salvation of the Serbian people”) was installed in 
Belgrade on 29 August 1941. Accepting the mandate, Nedic asked for full autonomy for Serbia, total cessa-
tion of the extermination of the Serbian people outside Serbia, expanding administrative borders of Serbia, 
the right to exercise power independently and to have military formations at his disposal.The Germans only 
allowed increase in the number of Gendarmerie and local self-defense units, which obviously was in their in-
terest. The tasks of this government were: Suppression of the uprising, providing for the German occupation 
army, economic mobilization of the population for account of German war economy, providing for a large 
number of bureaucratic apparatus, feeding the population and a large number of refugees who were forced 
by the occupiers’ terror to flee to Serbia. 

Administrative division of Serbia remained unchanged until December 1941 when banovinas were 
abolished and districts introduced.

The government organised a Serbian State Guard (with field, city and border branches) aimed to take 
care of the country’s security.Kosta Milovanović Pećanac who, since August, openly collaborated with the 
occupying forces, placed his chetnik detachments at government’s disposal. In September 1941, the Serbian 
Volunteer Corps was organized which actually was armed forces of political movement ZBOR, led by Dim-
itrije Ljotić. They were under direct German command and frequently engaged in armed clashes with both 
the Partisans and the Chetniks of Draža Mihailović. Volunteers were commanded by Colonel Kosta Mušicki, 
and gendarmerie by general Stevan Radovanović.Government had command and control over all these de-
tachments, giving them operational tasks,ordering their dislocation, supplying them with ammunition and 
weapons and other equipment. The total number of soldiers in arms amounted to 17 792. White Russian im-
migrants (mainly engaged to watch over communications and storage facilities) also fought in the interests 
of the invaders. Such a situation remained until the end of 1941.

Официри Недићеве војске на прослави 1941. Први с лева Коста Мушицки. 

Officers of Nedić Army attending a celebration in 1941 First on the left Kosta Mušicki. 
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Јединица руских емиграната маршира Лозницом, јесен 1941.

A unit of Russian immigrants marching through the town of Loznica, Autumn 1941

Холандски пушкомитраљез. Овим пушкомитраљезом Немци 
су наоружавали Недићеве јединице. НМУ, инв. бр. 701

A Dutch light machine-gun that Nedić’s units were provided with by 
the Germans 

Француски пушкомитраљез у наоружању 
Недићевих јединица, НМУ, инв. бр. 702

A French light machine-gun in Nedić’s units 
armament
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Службени знак Српске граничне страже, 
НМУ, инв. бр. 707

Serbian border guard offi  cial emblem

Проглас Косте Пећанца 
„Драгом народу” 

Kosta Pećanac’s procla-
mation to “People dear”
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Апел српском народу (потписало га је преко 400 културних и јавних радника Србије) 

Аppeal to the Serbian people (signed by over 400 cultural and public figures of Serbia) 
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Преглед бројног стања избеглица, са назнаком територије са које су пребегли у Србију 

Refugee count survey in Serbia (with indicated area they fled from). 
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Српске породице избегле у Србији из НДХ 

Serbian families in Serbia, fled from Independent State of Croatia 

Словеначке избеглице у Севојну 1941.

Refugees from Slovenia in Sevojno in1941 
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Митинг избеглица Ужица и околине, 16. 10. 1941. 

Refugee mass meeting advert in Užice, on 16 October 1941

Торба и стетоскоп др Мирка Чернача, словеначког 
прогнаника, НМУ, инв. бр. 1079 и 1078

A medical bag and a stethoscope belonging to Mirko 
Černič,M.D., a refugee from Slovenia
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Репресивне мере немачке војске

Српски народ је био изложен прогону и унутрашњим поделама. Из окупиране и подељене 
Краљевине Југославије присилно су исељавани и протеривани Срби. Најжешћи терор вршен је над 
Србима у НДХ.

Немачке власти су, усмерене Хитлеровом поруком у Марибору: „Учините ми ову покрајину опет 
немачком“ почеле планско пресељавање словеначког становништва, из Штајерске, дела Горењске и 
Долењске. 

Устанак у Србији забринуо је и немачку Врховну команду. Хитлер је 16. септембра издао на-
ређење: Стављам у дужност заповеднику оружане силе на Југоистоку, генерал фелдмаршалу Листу 
– да угуши устанички покрет у Српској области, да осигура саобраћајне линије и објекте важне за 
немачку привреду, а потом да се најоштријим мерама за дуже време успостави поредак...

Устанак у Србији послужио 
је Немцима као повод за потпуну 
ликвидацију Јевреја. Страхови-
том терору били су изложени и 
Роми. Њима су пуњени логори на 
територији Београда: „Сајмиште“ 
(територија НДХ, под немачком 
управом), логор „Бањица“, под до-
маћом и немачком управом ( Спе-
цијална полиција и Гестапо), као и 
Јеврејски логор „Топовске шупе“. 

Са циљем да се угуши уста-
нак у Србији Немци нису стрељали 
само Јевреје, Роме и комунисте већ 
су приступили најдрастичнијим 
мерама масовног стрељања ста-
новништва у Мачви, Краљеву, 
Крагујевцу и Нишу. Ова стрељања 
су симбол националсоцијалистич-
ког злочина Вермахта у Југосла-
вији. У Србији се као мера одмазде 
примењивао принцип стрељања 
100 грађана за једног убијеног не-
мачког војника. 

До краја јануара 1942. према 
немачким подацима, у Србији је у 
борбама убијено и стрељано 7.776 
бораца, а у одмаздама 20.149 циви-
ла.

Офанзивна дејства немачке 342. дивизије у Мачви, септембар 1941. 

Offensive activities of the German 342 divison in Mačva in September 1941. 
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Represive measures taken by the German army

Serbian people were subjected to persecution and internal divisions. Throughout occupied and divid-
ed Kingdom of Yugoslavia Serbs were forcibly banished and exiled. Serbs were exposed to the most intense 
terror in the Independent State of Croatia.

German authorities , directed by Hitler’s message pronounced in Maribor: “Make this province Ger-
man again”, began a planned relocation of the Slovenian population from Styria as well as from parts of 
Gorenjska and Dolenjska.

The German High Command was highly concerned about the uprising in Serbia . On September 16, 
Hitler issued a personally signed directive:” I assign to the Wehrmacht Commander General Field Marshal 
List the task of crushing the insurrectionary movement in the southeastern area. It is important first to se-
cure in the Serbian area the transportation routes and the objects important for the German war economy, 
and then… to restore order…by the most rigorous methods.” 

 The uprising in Serbia served the Germans as a pretext for the complete liquidation of the Jews. The 
Roma people were also exposed to terror. They were incarcerated in the camps on the territory of Belgrade, 
Sajmište (ISC territory, under German management) camp Banjica under local and German administration 
(Special Police and the Gestapo), as well as the Jewish camp Topovske šupe.

Aiming to quell the uprising in Serbia, the Germans did not shoot only Jews, the Roma people and 
communists but also resorted to the most drastic measures of the execution of the population in Mačva, 
Kraljevo, Kragujevac and Niš. These shootings are recognized as the Nazi Wehrmacht crimes in Yugoslavia. 
In Serbia, as a measure of retaliation, the principle of executing 100 civilians for one killed German soldier 
was applied.

In Serbia by the 
end of January 1942, 
according to German 
data, 7.776 soldiers 
were killed in fighting 
or executed by shoot-
ing while 20.149 civil-
ians were executed in 
reprisal killings. 

Немачки војници поред жртава које су стрељали у Јарку код Шапца, септембар 1941. По по-
дацима Земаљске комисије НРС, немачка казнена експедиција у Мачви је стрељала 1.142 лица. 

German soldiers standing by the victims executed by shooting in Jarak near Šabac in September 1941. 
According to National commision’s data 1.142 civilians were killed in Mačva clearing operation 
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Логор на Бањици. Међу концентрационим логорима, фабрикама смрти, овај логор спадао је у један од 
најстрашнијих. Први затвореници доведени су 9. јула 1941. 

Banjica Concentration Camp It counted among the most atrocious Death Factories First captives were brought in as 
soon as 9 July 1941 

Спровођење Рома за логор Шабац, септембар 1941. 

Roma people being taken to Šabac concentration camp in September 1941 
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У Шапцу су била два логора. Логор у баракама уз Саву формиран је 20. 07. 1941. и постојао је до 19. 09. 1944. 
Други је формиран 30. 09. 1941. у касарни и имао је пролазни карактер.

There were two camps in Šabac: one in the shacks by the river Sava (from 20 July 1941 to 19 September 1944) and 
the second one in the barracks, as of 30 September 1941 of a transitiory character

Концентрациони логор „Црвени крст”, Ниш. Логор је смештен у адаптираном војном магацину. Најмасов-
нија стрељања била су у октобру 1941. када је стрељано 200 грађана 

Crveni krst Concentration Camp in Niš The camp was housed in an adapted military storage 200 people were exe-
cuted here in October 1941 
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Логор „Сајмиште”, највеће стратиште Јевреја. 

Sajmište Concentration Camp, one of the biggest execution sites of Jews 

Стрељани таоци у кругу фабрике вагона у Краљеву, октобар 1941. Подаци о броју стрељаних лица крећу 
се од 1.713. до 1.971.

Hostages executed outside railway carriages factory in Kraljevo in October 1941. Estimates range between 1.713 and 
1.971 executed 
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Немачки војници воде грађане Крагујевца на стрељање, октобра 1941. Извори наводе да је стрељано 2.796 
лица. Међу њима и око 300 ученика старости од 11 до 15 година. 

Civilians from the town of Kragujevac being taken to the shooting site in October 1941 Independent sources claim 
that 2.796 civilians were executed by shooting of whom 300 students, 11 to 15 years of age 

 

Део поставке Ужичка 
република

A portion of the exibi-
tion: 1941 Užice Republic 
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Ужице, центар слободне територије

У октобру и новембру 1941. Ужице је по-
стало седиште Врховног штаба НОПОЈ и ЦК 
КПЈ. У граду су били ЦК СКОЈ-а, Главни штаб 
НОПО Србије и други руководећи органи. До-
ласком Јосипа Б. Тита и ВШ Ужице је постало 
средиште устаничког покрета за Југославију. 
Боравак и делатност руководства устанка у 
Ужицу били су од огромног значаја за даљи 
развој ослободилачке борбе. На слободном 
подручју Србије стварају се основни елементи 
нове државне организације. НОО за град Ужи-
це формиран је 26. септембра, а његов избор 
је потврђен 7. октобра 1941. Одбор је решавао 
питања фронта и позадине и деловао као пред-
ставник народа и као највиши орган политичке 
власти у граду. 

Шеснаестог новембра 1941. у Ужицу је 
формиран Главни народноослободилачки од-
бор Србије.

На ослобођеној територији развио се ин-
тензиван привредни, политички и културни 
живот.

Чланови Главног штаба НОП одреда за Србију, септембра 
1941. на путу за Ужице. Ужице су већ крајем септембра и по-
четком октобра стигли: Сретен Жујовић и Филип Кљајић, 
чланови ГШ за Србију; Иво Лола Рибар и Иван Милутино-
вић, чланови ВШ.

Members of Supreme HQ PLPD for Serbia on their way to Užice 
in September 1941 By the end of September and the early October 
Sreten Žujović and Filip Kljajić, members of Supreme command 
for Serbia as well as Ivo Lola Ribar and Ivan Milutinović, mem-
bers of the Supreme HQ arrived

Шема кретања Тита и ВШ НОПОЈ од 16. 9. 
1941. до 15. 10. 1941. 

Progressing route of Tito and Supreme Head-
quarter from September 16, to October 15, 1941. 
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Užice - Centre of liberated territory

In October and November 1941,the town off Užice 
became the seat of the PLPDY Supreme Headquarters 
and CPY CC. The Communist Youth League Central 
Committee, the General Staff PLPD Serbia and other 
leading authorities already arrived. With the arrival of 
Josip Broz Tito and HQ, Uzice became the centre of in-
surgent movement for Yugoslavia. Activities undertaken 
by uprising leadership in Uzice, were of great importance 
for further development of the liberation struggle. In this 
liberated territory the basic elements of the new state or-
ganization were created. People’s council for the town of 
Uzice was formed on September 26, and its members’ 
election was confirmed on October 7, 1941. The Council 
addressed the issues relating the front line and behind 
the front line and acted as people’s representative and the 
highest political authority in the town.

The Main National Liberation Council of Serbia 
was organized on November 16, 1941 in Užice.

An intense economic, political and cultural life de-
veloped in the liberated territory 

Кућа у Столицама код Крупња, у којој је 26. 9. 1941. 
одржано војно-политичко саветовање ЦК КПЈ и 
ВШ НОПОЈ са представницима штабова.

The house in Stolice village nearby Krupanj, in which on 
September 26,1941 a joint consultation of military and 
political leadership with HQ representatives was held 

„Стража”, јединица формирана у Толисавцу 
као пратња Врховног штаба НОПОЈ.              

“Guard”, a unit formed in Tоlisavac village to escort 
Supreme HQ 
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Блуза партизанске милиције, НМУ, инв. бр. 1170

Partisan militia offi  cer’s blouse 

Соба Јосипа Броза Тита из које је командовао у време Ужичке републике

Josip Broz Tito’s study in the time of the Republic of Užice 

Револвер, М-1901, руски. Нађен у 
згради Врховног штаба. НМУ, инв. 
бр. 885

A revolver М-1901of Russian manu-
facture found on the former Supreme 
HQ premises
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Шема распореда просторија 1941.

1.Радна соба Јосипа Броза Тита; 2. Едварда Кардеља; 3. Александра Ранковића; 4. Бранка Пољанца; 5. Зден-
ке Хорват (Даворјанка Пауновић), Гроздане Зине Белић и Милеве Луле Планојевић; 6. Радио станица; 7. 
Радна соба Вељка Драгићевића и Исидора Брдарића; 8. Радна соба Живорада Ћосића и Бошка Чолића; 9. 
Спаваоница; 10. Трпезарија; 11. Радио; 12. Прва народноослободилачка радио станица; 13. Кабина; 14. 
Телеграфска радио-станица; 15. Телефон

A ground plan of the premises in1941: studies belonged to: 

1 Josip Broz Tito 2 Edvard Kardelj 3 Aleksandar Ranković 4 Branko Poljanec 5 Zdenka Horvat (Davorjanka 
Paunović), Grozdana Zina Belić and Mileva Lula Planojević 7 Veljko Dragićević and Isidor Brdarić 8 Živorad Ćosić 
and Boško Čolić Rooms 6,12,13: Radio station; 9 Dormitory 10 Dining room 11 Radio 14 Telegraphic radio station 
15 Telephone 

Пушка „Партизанка” са урезаном петокраком и именом 
Тито, НМУ, инв. бр. 298

A rifl e “Partizanka”(woman-partisan) with a name Tito and a 
fi ve-pointed star cut in the rifl e-butt

The 1941 
Uzice 

Republic

89



Драгојло Дудић, председник 
Главног НОО Србије 1941. 

Dragojlo Dudić Head of the 
Central PLC of Serbia 1941 

Бранислав Павловић, пред–
седник Окружног НОО.

Branislav Pavlović head of 
the County PLC 

Зграда градског, среског и Окружног НОО Ужице 1941. 

Užice Town, District and County PLC were housed in this 
building in 1941 

Шема НОО у ужичком крају 1941. 

A network of PLC in Užice region in 1941 

Кућа Малише Стефановића у којој је основан и у 
којој је радио Главни НОО Србије. 

Mališa Stefanović’s family house-the seat of the Central 
National Liberation Council of Serbia 
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Писмо Тита о формирању НОО

Tito’s letter on PLC organisation

Коста Ћурчић, председник 
Градског НОО Ужица.

Kosta Ćurčić head of the Užice 
local PLC

Петар Стамболић секретар 
Главног НОО Србије 1941. 

Petar Stambolić Central PLC of 
Serbia secretary

Објава за делегата Окружног НОО 

A County PLC delegate travel papers 
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Чланови Главног НОО Србије били су: Митар Бакић, Никола Груловић, Мирко Томић, Милен-
тије Поповић, Владимир Зечевић, Јован Поповић, Митра Митровић, Јусуф Тулић.

Кдт УПО Душан Јерковић (на коњу) говори на првој смотри постројеним борцима у Ужицу. 

Dušan Jerković, commanding officer of Užice partisan detachment makes a speech while reviewing fighters in Užice 

Организациона шема НОО Ужице 1941.

A chart showing organisational structure of Užice People’s Liberation council in 1941
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Members of the Central PLC of Serbia were: Мitar Bakić, Nikola Grulović, Mirko Tomić, Milentije 
Popović, Vladimir Zečević, Jovan Popović, Mitra Mitrović, Jusuf Tulić.

Чланови НОО Ужице на прослави Октобарске револуције 1941. Октобарска револуција прослављена је 
1941. војном парадом само у Москви, Кујбишеву и Ужицу. 

Members of Užice PLC take part in a process on the occasion of October revolution anniversary In 1941 the anniversary 
was celebrated only in Moscow, Kujbishev and Užice 

Пиштољ „Browning” Рајака Павићевића, учитеља и 
члана Среског комитета у Бајиној Башти. Рајак је 
стрељан на Бањици 1942. НМУ, инв. бр. 233

“Browning” pistol of Rajak Pavićević, a teacher and a me-
meber of a County committee in Bajina Bašta. He was exe-
cuted in the concentration camp Banjica in1942 

Албум поручника 
Слободана Секулића, 
командира Прве 
ужичке чете. НМУ 
инв.бр. 969

A photograph album 
of lieutenant Slobodan 
Sekulić, command-
ing officer of the First 
Užice company
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Објава за Раденка Богојевићa, члана НОО Стапари. У потпису, 
Вукола Дабић, командант Ужица. 

Travelling papers of Radenko Bogojević, a member of a local PLC Sta-
pari, signed by Vukola Dabić, commander of the town of Užice HQ 

Официрска торба народног 
хероја Алексе Дејовића. НМУ 
инв. бр. 453

National hero Aleksa Dejović’s 
officer bag 
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Зграда Главног шта-
ба НОП одреда Ср-
бије, Штаба Ужич-
ког НОП одреда и 
Команда места Ужи-
ца 1941.

The building in which 
High command of 
PLPD of Serbia, HQ of 
Užice PLPD and Town 
HQ were housed in 
1941 

Потврда Раденку Су-
ботићу о извршеној 
реквизицији

A note on requisitioned 
goods given to Radenko 
Subotić

Учитељска школа 
(данас ОШ „Душан 
Јерковић”) служила 
је као партизанска 
касарна 1941. 

Teaching training col-
lege (now elementary 
school“ Dušan Jerk-
ović) was used as par-
tisan barracks in 1941 
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Одлука НОО Ужице од 11. октобра 1941.

Local Užice PLC proclamation on 11 October 1941
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Одлука НОО Ужице од 18. октобра 1941.

Local Užice PLC proclamation on 18 October 1941

Пушка „Партизанка”, са звездом петокраком и нат–
писом Н.О. одбор, НМУ, инв. бр. 314

A rifle “Partizanka”(woman-partisan) with a five-pointed 
star and an inscription N.O. cut in the rifle-butt
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Информативно-пропагандна и културна делатност 
у Ужицу 1941.

У циљу развоја револуционарне свести код грађана партизани су у Ужицу штампали листове: 
Вести, Борба, Омладинска борба, Билтен Врховног штаба. Листови су штампани у штампаријама 
Љубомира Романовића и Здравка Милошевића. Вести су као орган ужичког НОП-а почеле излази-
ти 1. октобра. Штампано је 15. бројева. Уредник је био др Душан Недељковић. Од 19. октобра до 27. 
новембра штампана је Борба, лист КПЈ. Уредници су били Едвар Кардељ и кратко време у новембру 
Милован Ђилас. У редакцији су радили Владимир Дедијер, Маријан Стилиновић и др Душан Не-
дељковић. Штампана је и Омладинска борба, орган ЦК СКОЈ-а. Уредници су били Јурица Рибар и 
Јован Марјановић. Билтен Врховног штаба уређивао је Ј. Б. Тито. У Ужицу су штампани бројеви 7-8, 
9 и 10-11.

Изложбени простор партизанске штампе и видео пројекције

Partisan papers exhibited 
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Вести бр. 1 од 1. 10. 1941. 

Vesti (News) number 1 published on October 1, 1941

Вести бр. 5. од 7. 10. 1941.

Vesti (News) number 5 published on October 7, 1941 

Informative, propaganda and cultural activities  
in Uzice in 1941

In order to develop and increase revolutionary awareness among the citizens partisans in Uzice printed 
several papers: News (Vesti), Struggle (Borba), Youth Struggle (Omladinska borba), Supreme Headquarters 
Bulletin. The papers are printed in the printing shop owned by Ljubomir Romanović and Zdravko Milosević. 
News started out on October 1. 15 numbers were printed altogether. The editor was Dr. Dušan Nedeljković. 
From October 19 to November 27 Struggle (Borba) was published as a CPY paper. Editors were Edvar Kar-
delj and Milovan Đilas. The editorial board consisted of Vladimir Dedijer, Marijan Stilinović and Dr. Dušan 
Nedeljković . Editors of Youth struggle were Jurica Ribar i Jovan Marjanović. Supreme Headquarters Bulle-
tin’s editor was of J. B. Tito. Numbers 7-8, 9 and 10-11 were printed in Užice.
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Билтен бр. 7-8. од 1. 10. 1941. 

Supreme Headquarters Bulletin’s number 7-8 of October 1, 1941 
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Билтен бр. 10-11. од 20. 10. 1941.

Supreme Headquarters Bulletin’s number 10-11 of October 20, 1941 
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Новости бр. 3. од 17. 10. 1941. 

Novosti No. 3. оf October 17, 1941 (printed in liberated Čačak) 
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Борба бр. 1. од 
19. 10. 1941.

Borba (Struggle) 
No 1 of October 
19, 1941
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 При Ужичком партизанском одреду формирана је 28. и 29. септембра 1941. Уметничка чета која 
је организовала приредбе у Ужицу и околини. О њеном раду бринуо је ОК КПЈ, а касније АГИТПРОП 
ПК КПЈ за Србију. Чета је бројала између 80 и 90 чланова састављених од бораца из јединица, омлади-
наца из града и избеглица из БиХ, Хрватске и Словеније. У њен састав је ушао и предратни оркестар 
Војне музике. Чета је била смештена у Соколском дому. Командир чете био је Војислав Вељић, коме-
сар Миле Ћирић, а потом студент Ацо Тодоровић.

У оквиру Уметничке чете деловале су драмска, ликовна и музичка секција. Драмском секцијом 
руководио је Добро Симић. Својим искуством помагао му је Михаило Делибашић.

Ликовни атеље основан је на иницијативу Врховног штаба. Чланови партизанског атељеа били 
су: Драгољуб Вуксановић, Пиво Караматијевић, Бора Барух, Јурица Рибар, који је био више ангажо-
ван као уредник Омладинске борбе, и сликари, аматери: Чедомир Јевтовић, студент технике, и Ђорђе 
Маринковић, свршени гимназијалац. Партизански атеље био је смештен у соби хотела Палас.

Уметничка чета УПО 

Members of the Companyof Artists of Užice Partisan Detachment
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Детаљ са поставке Ужичка република. У првом плану штампарска машина Тигл. С лева на десно: Драгољуб 
Вуксановић - У борбу против окупатора, плакат; Радио апарат „ Lorenz”, Бора Барух и Пиво Караматијевић 
− Пази петоколонаш вреба, плакат; Драгољуб Вуксановић − Борци са Кадињаче.

A detail from an exhibition: in the foreground: Tigl printing machine. Paintings from left to right: a poster by Dragoljub 
Vuksanović: Join struggle against the occupiers, Radio “Lorenz”, a poster by Bora Baruh and Pivo Karamatijević:Watch 
out for the fifth columnist lurking; Fighters from Kadinjača by Dragoljub Vuksanović

On 28 and 29 September 1941 the Company of artists was formed in Užice partisan detachment. It 
was meant to organise events in Užice and the surrounding area. District and Regional committees of CPY 
and later AGITPROP CPY took care about its work. The company had between 80 and 90 members mainly 
soldiers from units, young people from the city and refugees from Bosnia and Herzegovina, Croatia and 
Slovenia. The pre-war Military orchestra also joined. The unit was placed in the Sokol Home. The company 
commander was Vojislav Veljić, Commissioner Mile Ćirić followed by a student Aco Todorović.

The Company of artists included a drama club, art club and music club. Dobro Simić was in charge of 
the drama club while experienced Mihailo Delibašić helped.

An Art Studio was founded at the initiative of the Supreme Headquarters. Members of the partisan art 
studio were: Dragoljub Vuksanović, Pivo Karamatijević, Bora Baruh, Jurica Ribar (who had been more active 
as an editor of the Youth struggle paper) and amateur painters Čedomir Jevtović, an engineering student, 
and Djordje Marinkovic, a high school student graduate. Partisan studio was located in a room of the Palace 
hotel.
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Организација здравствене службе у Ужицу

Један од главних задатака НОО и партизанских штабова био је на организовању лечења рање-
них и оболелих. У ту сврху на слободној територији организован је рад у прихватним и сталним, а 
потом и у покретним болницама и амбулантама.

Бановинска болница, у Крчагову код Ужица, ангажовала је све своје кадрове и сву своју делатност  
преоријентисала на ратне услове.

Banovinska hospital in Krčagovo near Užice engaged all its personnel and all its activities got into line with war 
conditions

Дом народног здравља у Ужицу. 

Public Health Centre in Užice 

Дом Црвеног крста у Ужицу, претворен је у 
болницу са око 80 лежајева. 

Užice Red Cross centre was turned into a 80-bed
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Organisation of health services in Uzice

One of the main tasks of the People’s Council and parti-
san staffs was to organise treatment of the wounded and the 
sick. For this purpose, the work of temporary and permanent 
reception centres and later mobile hospitals and clinics was 
organized.

Др Цветко Зотовић и др Михало Ђоко-
вић, управници Бановинске болнице 
1941.

Cvetko Zotović, M.D.and Mihailo Zotović, 
M.D. hospital. Heads of Banovinska hospital 
in 1941

За сиромашне и избеглице, НОО у Ужицу је обезбеђивао 
бесплатно лечење. Потврда издата Ковиљки Марић, избегли-
ци, да се потребни лекови издају на рачун општине.

The poor and the refugees were provided by free treatment. A 
note issued to a refugee Koviljka Maric, saying that the necessary 
medicines are to be issued at the expense of the municipality

Хируршка операција, Ђорђе Андрејевић Кун, цртеж

A surgical operation, a drawing by Djordje Andrejevic Kun

Списак ноћног дежурства лекара у граду, за другу 
половину новембра 1941.

A list of nighttime on-call doctors in the town, the 
second half of November 1941

Списак ноћног дежурства бабица у Ужицу 

A list of nighttime on-call midwives in Užice
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Организација привредне активности у Ужицу 1941.

НОО и партизански органи преузели су контролу над једним бројем предузећа. У Ужицу је об-
новљена производња у Фабрици оружја и муниције, ткачници, хидроцентралама, ложионици и кол-
ници, кожари, штампаријама и разним занатским радионицама.

За устанички покрет је била најважнија Фабрика оружја и муниције. Због опасности од бом-
бардовања, фабрика је расељена. Најважније машине из муницијског одељења и алатнице смештене 
су у подземним просторијама Народне банке. Остала одељења су размештена у близини града. У 
стамбеној згради Народне банке било је одељење за пуњење ручних бомби. Тела бомби „партизанки“ 
израђивана су у механичарској радионици и ливници ткачнице. Ручне бомбе су рађене и у две мање 
занатлијске ливнице. Фабрика је оружјем снабдевала борце Ужичке републике, Санџака, источне Бос-
не и Црне Горе. Кожара је добијала сировине и из Босне. Она је највише израђивала крзна са вуном и 
кожу за обућу, која су затим слата обућарским и ћурчијским радионицама.

Др Курт С. Леви Аврам, лекар 
Рачанске партизанске чете 
УПО. Комесар Партизанске 
болнице у Ужицу.

Kurt S. Levi Abraham, M.D., Rača 
partisan unit doctor Užice partisan 
hospital Commissar

Детаљ са поставке Ужичка република. Витрина са хирушким прибором из болнице. 

Užice hospital surgical supplies

Др Фрида Гутман, лекар 
Дома здравља у Ужицу. 

Frida Gutman, M.D. Užice 
Public Health Centre

Др Гојко Николиш, 
референт саните-
та ВШ НОПО 

Gojko Nikoliš, M.D. 
doctor Supreme HQ 
Surgeon General

Др Мирко Чернич прог–
наник из Словеније, ле-
кар болнице у Ужицу. 

Mirko Černič, M.D. a 
refugee from Slovenia, a 
doctor in Užice hospital
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У згради Пољопривредне школе у Севојну код Ужица, почетком новембра отворена је болница за око 400 
тешких рањеника, који су због немачке офанзиве транспортовани из других крајева Србије. 

In the building of the Agricultural School in Sevojno, near Užice a hospital . was opened for about 400 seriously 
wounded who, due to the German offensive, were transported from other parts of Serbia (early November) 

Organisation of economic activity in Užice in 1941

People’s Council and partisan authorities gained control over a number of companies. The production 
was restored in Factory of weapons and ammunition, weaving mill, hydroelectric power plants, engine heat-
ing workshop and carriage maintenance shop, leather works, printing shop and various workshops.

Factory of weapons and ammunition was of greatest importantce for insurrectional movement. Due 
to the threats of bombing the factory was displaced. The most important equipment from ammunition de-
partment and tool shop were located in the underground vaults of the National Bank building. Other de-
partments were deployed in the city’s vicinity. The filling grenades department was placed in the residental 
building of the National Bank . Bodies for the bombs “partizanka” were manufactured in a mechanical work-
shop and foundry of the weaving mill. Hand grenades were also made in two small artisan foundries . The 
ammunition factory supplied the fighters of the Užice republic, Sandžak, eastern Bosnia and Montenegro 
with weapons and ammunition. Raw material for tannery and leather-works was supplied from Bosnia as 
well. They mostly manufactured fell and footwear leather which was then sent to footwear and sewing work-
shops for further use.
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 Од радника запослених у фабрикама и радионицама формиран је Раднички батаљон са 5 чета: 
Железничка, Кројачко-обућарска, Пекарска, Ткачка и Пушкарска. 

Железничари

Ужичка република имала је током читавог свог постојања организован железнички саобраћај. 
У Ужицу је основан Комесаријат за железнички саобраћај који је од Штаба УПО и Врховног шта-
ба примао наређења и руководио саобраћајем на слободној територији. Укупна дужина железнич-
ких пруга Ужичке републике износила је око 210 км. У Ужицу је било 20 локомотива. Саобраћај је 
обављан на релацији Добрун – Горњи Милановац и од Чачка до Адрана. Од 150 железничких радника 
око 120 су били припадници НОП-а. Почетком октобра формирана је Железничка чета која је касније 
ушла у састав Радничког батаљона. Ова чета је обезбеђивала објекте дуж пруге према Вишеграду, 
обављала патролну службу у возовима, штитила транспорте оружја и другог материјала. Вршила је, 
по потреби, и гарнизонску службу. 

У железничкој радионици и колници израђиване су разне направе за извођење диверзантских 
акција. Ту су ливена и тела ручних бомби. За потребе фронта железничари су направили један оклоп-
ни и један санитетски воз. Железничари су се нарочито истакли у борби против четника на Трешњи-
ци 1/2. новембра 1941.

Механа у Ади је била једна од партизанских радионица оружја 

An inn in Ada was turned into one of partisan weapon manufacturing workshop
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 Workers’ battalion was made up of the workers employed in the factories and workshops and con-
sisted of 5 companies composed of railwaymen, tailors and shoemakers, bakers, weavers and gunsmiths 
respectively.

Railwaymen

Railway transport was organized in the Republic of Užice all along . Rail traffic Commissariat, which 
was under the command of Supreme Headquarter, managed the railway transport in the liberated territory 
. The total length of railway lines within the Užice Republic was about 210 km. There were 20 locomotives 
operating and trains ran along the lines Dobrun - Gornji Milanovac and Cacak-Adrani. Of total 150 railway 
workers about 120 belonged to the National Liberation Movement. In early October the railwayman com-
pany was organized and it later became part of the Workers’ Battalion. This company safeguarded facilities 
along the railway line to Višegrad, operated patrol service in trains, protected transport of arms and other 
materials. When needed, they provided garrison service.

  The railway workshop and carriage maintenance shop were places where a variety of devices needed 
for acts of sabotage were manufactured. Here also were hand grenade bodies cast. To meet the demands of 
front line, railway men made an armour-plated train and a hospital train. Railway men distinguished them-
selves in the fight against the Chetniks on Trešnjica on 1/2 November 1941.

У Пушкарској школи била је радионица за израду кожних капута

A workshop manufacturing leather coats was housed in Gunsmith’s school
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Ложионица Ужице − команданту Ужичког одреда. 

Engine heating workshop Railway in Užice 

Драгослав Цекић, комесар 
железничког саобраћаја

Dragoslav Cekić, Railway 
traffic commissar 

Добривоје Видић, се-
кретар ОКСКОЈ-а. 
Био је задужен за рад 
са железничарима. 

Dobrivoje Vidić, RC 
LCYY secretary In 
charge with political 
work with railway 
men 

Војин Никитовић, маши-
новођа. Украденим возом 
у Вишеграду пребегао је са 
групом избеглица, из НДХ у 
Србију. 

Vojin Nikitović, an engine-
driver Driving a train stolen 
in Višegrad he fled from ISC 
to Serbia with a group of 
refugees on board

Видосав Сокић, заменик 
комесара жел. саобраћаја 

Vidosav Sokić, deputy 
Railway traffic commissar 

Михаило Миливојевић, ко-
мандир Железничке чете 

Mihailo Milivojević, 
Railway-man company 
commander 
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Шема мреже „Партизанске железнице” 1941. 

’Partisan Railway’ network in 1941. 

Ложионица Ужице − команданту Ужичког одреда. Од–
говор у вези са налогом за претрес и одузимање бунди, 
31. 10. 1941. 

Engine heating workshop in Užice – delivers answer to 
Užice partisan detachment commander concerning the 
order for search and seizing fur coats on October 31, 1941.

НОО Ужица обраћа се комесару железничког сао-
браћаја за помоћ у организовању покретних продав-
ница у железничким вагонима.

Užice PLC asks Railway traffic commissar for help in the 
matter of using railway carriages as mobile shops 

Јован Радосављевић, заме-
ник командира чете 

Jovan Radosavljević, deputy 
company commander 

Божидар Радаковић, поли-
тички комесар чете 

Božidar Radaković, company 
political commissar 

Андрија Вукотић, заменик 
комесара чете

Andrija Vukotić, deputy 
political commissar 
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Ткачница

Значајан индустријски погон у Ужицу била је Ткачница која је у свом саставу имала механичар-
ску радионицу и три електричне централе. Ткачница је имала око 300 радника са 265 разбоја. Штаб 
УПО је за комесара Ткачнице именовао Слободана Илића, електричарског радника. Радило се у две 
смене. Производио се: порхет, зефир за рубље, постељно платно, американ, штрукс за одела, такозва-
но „ретко платно“ за потребе болнице и др. Производи су испоручивани јединицама, установама, а 
највише шивачким радионицама, не само у ужичком округу већ и Чачку, Босни и Санџаку.

Радници механичарске радионице су, у сарадњи са ФОМУ, вршили поправку наоружања и из-
раду тела ручних бомби. Одржавали су електричну мрежу у граду и вршили поправку моторних 
возила.

Око 100 радника ангажовало се у партизанском покрету. Формирана је Ткачка чета која је ушла 
у састав Радничког батаљона. Командир чете је био Новак Бугариновић.

Хидроелектрана „Под градом” прва по Теслиним принципима на Балкану. Почела са радом 2. 08. 1900.

Hydroelectric power plant ’Beneath the fortress’, the first in the Balkans to apply Tesla’s principles of operation Started 
working on August 2, 1900
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Weaving mill

A very important industrial 
plant in Užice was a Weaving mill 
which comprised a mechanical 
workshop and three power stations. 
It had 265 looms and about 300 
workers . Working in two shifts they 
produced: fustian, zephyr cloth, bed 
linen, american cloth, twill for work 
wear garments, gauze for hospitals 
and other fabrics. Products were 
delivered to partisan units, insti-
tutions, and most often to sewing 
workshops, not only in Užice dis-
trict but also in Čačak, Bosnia and Sandžak. Slobodan Ilić, an electri-
cal worker was appointed commissioner of the weaving mill. 

In cooperation with Factory of weapons and ammunition 
workers in mechanic workshops repaired weapons and made hand 
grenade bodies. They maintained the power grid in the city and re-
paired motor vehicles.

Around 100 workers were engaged in the Partisan movement so that Weaver Company was formed 
which later was incorporated into the Workers’ Battalion. The company commander was Novak Bugarinović.

Ткачка радионица.

Weaving mill 

Хидроелектрана у Великом парку 

Power plant in the Big park 
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Кројачи, обућари, опанчари и пекари

За снабдевање војних јединица одећом, обућом и рубљем, организоване су радионице. Прва 
обућарска радионица била је у приватној радњи Војка Петровића и Милутина Спасојевића. Обућар-
ска радионица је потом измештена у кафану „Златни праг“ и Селаковића кућу. Радионица за шивење 
рубља и кожних капута била је у Буарској школи, а опанчарска у згради Опанчарске задруге. Касније 
је део кројачке радионице радио у Зотовића кући. Радионица је имала 40 радника и 23 шиваће маши-
не. Кројачи и обућари радили су и у просторијама касарне Четвртог пука.

Партизанска пекара и кухиња су се прве организовале. Радиле су у кругу војне касарне у граду. 
Дневно се пекло по 400 кг хлеба. Кухиња је располагала са 13 казана.

Раднички повереник у радионици за шивење кожуха и кожних капута био је Остоја Ковачевић. 
Обућарском радионицом руководио је Милутин Спасојевић, кројачком − Велисав Станковић, а пе-
карском − Сретен Гудурић. Женском кројачком радионицом руководили су Ангелина Аврамовић и 
Анђа Ранковић.

Од радника ових радионица формиране су Кројачко-обућарска и Пекарска чета у саставу Рад-
ничког батаљона. Командир Кројачко-обућарске чете је био Ратко Рогић Ристовић, а Пекарске − Сре-
тен Гудурић. 

Осим ових, постојао је и читав низ других малих радионица као што су: Ковачко-поткивачке и 
коларске.

Фабрика за прераду кожа у Ужицу 

Leather processing factory in Užice 
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Tailors, shoemakers, ‘opanak’ makers and bakers 

Various workshops were organized in order to supply military units with clothing and footwear. The 
first shoe workshop was in a shop privately owned by Vojko Petrović and Milutin Spasojević.The Shoe work-
shop was later relocated to a coffee house Golden threshold and theSelakovićs’ house. The sewing workshop 
producing underwear and leather coats was in Buar school and later o, a part of tailor shop was placed in 
the Zotovićs’ house . The workshop had 40 workers and 23 sewing machines. Tailors and shoemakers were 
working on the premises of the Fourth Regiment barracks.

Partisan bakery and kitchen were the first to be organized. They worked within the military barracks 
in the city. Bakery produced about 400 kg of bread on a daily basis. 

Within the Workers’ Battalion, two companies were made up of the workers from these workshops. 
Apart from these, there were a number of other small workshops such as: blacksmith’s and wheelwright’s. 

Крчма Златни праг

Golden threshold inn
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Реорганизација Ужичког партизанског одреда  
октобра 1941.

Почетком октобра, УПО је нарастао на око 3. 000 бораца. За заменика команданта одреда по-
стављен је Радивоје Јовановић Брадоња. Одред је у свом саставу формирао три батаљона: Ужички, 
Ариљски и Раднички. Четврти, Рачански батаљон, формално је устројен тек 5. децембра, по завршет-
ку немачке офанзиве. Командант Ужичког батаљона био је Слободан Секулић, а политички комесар 
Љубодраг Ђурић. Заменик команданта био је Миладин Поповић, а заменик политичког комесара 
Алекса Дејовић. У батаљону су биле 4 чете. Командири чета били су: 1. Бошко Видаковић, 2. Мили-
воје Којадиновић, па Момчило Смиљанић; 3. Миленко Никитовић, па Никола Љубичић и 4. Владо 
Ђукић. Формирана је и Градска чета од чланова Народноослободилачког одбора. Командир је био 
Нинко Томановић Пуста. Четом милиције командовао је Живорад Живановић, а коњичким ескадро-
ном Миодраг Поповић. 

 Од 5. новембра, у састав УПО ушла је и Словеначка партизанска чета „Иван Цанкар“. Командир 
чете је био Албин Пиберник, а политички комесар Оскар Шавил. Противваздушном одбраном Ужица 
руководио је Михаило Томић, а батеријом топова Момчило Смиљанић.

Почетак већих оружаних сукоба партизана и четника  
Драже Михаиловића у Ужичком округу

Први већи сукоб почео је 26. септембра око Косјерића. Четници капетана Петровића и подна-
редника Филипа Ајдачића водили су вишедневне борбе с партизанима. Следећи сукоб водио се око 
запоседања Пожеге 4/5. октобра. Да би се спречила оружана борба већих размера, Сретен Жујовић је, 
у име ВШ, договорио са четницима да они остану у Пожеги, а да партизани имају несметану комуни-
кацију ка Краљеву и Пожеги. Дража Михаиловић је у Главни штаб НОПОЈ, у Ужице, упутио капетана 
Милорада Митића, као свог опуномоћеника. Митић је истовремено у Ужицу успоставио и четничку 
команду места. За команданта места постављен је Сретен Страњаковић, а за помоћника мајор Стра-
хиња Рогић. Почело је организовање народних зборова на коме се народ добровољно уписивао у 
четнике и партизане.

Споразум ВШ и четника Драже Михаиловића није спречио Пећанчевог војводу Божидара Ћо-
совића (Ћосића) Јаворског да нападне Ивањицу и преузме Ариље. Ариљски батаљон и Моравичка 
чета, под командом Стевана Чоловића преузели су Ариље 18. октобра, а из Ивањице се Јаворац по-
вукао 24. октобра 1941.

Љубодраг Ђурић

Ljubodrag Đurić 

Миладин Поповић 

Miladin Popović 

Алекса Дејовић 

Aleksa Dejović 

Момчило Смиљанић 

Momčilo Smiljanić 

УЖИЧКА  
Р	ПУБ�ИКА 

1941.

118



Reorganization of Užice Partisan Detachment in  
October 1941

In early October, the Užice Partisan Detachment has grown to about 3 000 fighters. The Detachment 
was composed of three battalions: Užice, Arilje and the Workers’.The fourth, Rača battalion was formally 
established only on December 5, after the German offensive was over. The commander of the Užice Battalion 
was Slobodan Sekulić, political commissar Ljubodrag Djuric. The deputy commander was Miladin Popović, 
a deputy political commissar Aleksa Dejović. There were 4 companies in the Battalion. Company command-
ers were: Boško Vidaković, Milivoje Kojadinović (Momcilo Smiljanić) Milenko Nikitović (Nikola Ljubičić) 
and Vlado Djukić. Members of the People’s councils made up a city company comanded by Ninko Tomanović 
Pusta. A company of militia was commanded by Živorad Živanović, a cavalry squadron by Miodrag Popović. 

As of 5 November, the Slovenian partisan company „Ivan Cankar“ was included in the Užice Partisan 
Detachment . The company commander was Albin Pibernik, a political commissar Oskar Šavil. Užice anti-
aircraft defense was comanded by Mihailo Tomić and cannon battery by Momčilo Smiljanić. 

Major armed conflicts between the Partisans and the Draža  
Mihailović’s Chetniks in Uzice region

The first major conflict between the Chetniks and the Partisans began on September 26, outside Kos-
jerić and lasted for several days. The next one broke out around taking control of Požega on 4 and 5 October. 
In order to prevent large-scale armed struggle Sreten Žujović, on behalf of the Supreme HQ, made an agree-
ment with the Chetniks that they stay in Požega, and partisans have free communication towards Kraljevo 
and Požega. Captain Milorad Mitić(as Draža Muhailović ’s proxy) was sent to the Supreme HQ in Užice to 
establish the Chetnik command of the city along with the partisan’s. Sreten Stranjaković was appointed city 
commander, his deputy a major Strahinja Rogić. There followed public gatherings on which individuals 
voluntarily enlisted in either Chetniks or Partisans.

However the Chetniks-Partisans Agreement did not prevent Pećanac’s vojvoda (marchal) Božidar 
Ćosović (Ćosic) Javorski to attack Ivanjica and take Arilje. Arilje battalion and Moravica company under 
the command of Stevan Čolović reassumed Arilje on 18 October, while Javorski withdrew from Ivanjica on 
October 24, 1941.

Слободан Секулић

Slobodan Sekulić 

Никола Љубичић 

Nikola Ljubičić 

Бошко Видаковић 

Boško Vidaković 

Михаило Томић 

Mihailo Tomić 
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Мајор Страхиња 
Рогић 

Major Strahinja 
Rogić 

Капетан II класе 
Милорад Митић 

Captain Milorad 
Mitić 

Четнички скуп у Пожеги 5. октобра 1941. 

The chetnik rally in Požega on October 5, 1941 

Позив Драже Михаило-
вића Грађанству среза 
ужичког, да се упише у 
четнике, 10. октобар 
1941. 

Draža Mihailović’s appeal 
to the Užice district citizens 
to enlist in the chetniks, Oc-
tober 10, 1941 

Милош Глишић, 
кдт па начелник 
штаба Пожешког 
четничког одреда

Captain Miloš Glišić, 
Požega chetnik de-
tachment Chief of 
staff 
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Обавештење о заједничком споразуму између партизана и четника о превазилажењу сукоба 

Announcement on partisan-chetnik agreement on getting over conflicts 

Капетан Вучко Игњатовић, кдт Пожешког четничког одреда, са својим штабом 

Captain Vučko Ignjatović Požega chetnik detachment with his staff 
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Опсада Вишеграда и борбе око Бјелих Брда

На јужном и западном делу Ужичког округа није било јачих окупаторских јединица. Италијани 
су имали мањи гарнизон у Рудом и јаче снаге у Прибоју. Један батаљон су стационирали код Бјелих 
Брда. У Вишеграду је био усташки гарнизон у окружењу четничких јединица Каменка Катића, Радо-
мира Ђекића, Миће Рогића, Манојла Кораћа и Јездимира Дангића. Опсадом Вишеграда је командо-
вао четнички мајор Бошко Тодоровић. 

Крајем септембра и почетком октобра на овај терен су пристигле и партизанске јединице. 
Ужичком омладинском воду прикључили су се Златиборска и Ариљска чета, а нешто касније, Прва 
и Друга ужичка чета. Да би створили услове за напад на Вишеград и обезбедили позадину, Ариљска 

После потписивања 
партизанско-четнич-
ког споразума, капетан 
Вучко Игњатовић издао 
је проглас „Српском на-
роду” 

Vučko Ignjatović’s procla-
mation to Serbian people 
issued after the Parti-
san-chetniks agreement 
was reached 
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The siege of Višegrad and fighting for Bijelo Brdo village

The occupiers did not deploy strong units on the southern and western parts of the Užice district. The 
Italians had a small garrison in Rudo and some stronger forces in Priboj. One battalion was stationed near 
the village of Bijelo Brdo. The Ustasha garrison was stationed in Višegrad surrounded by the Chetnik units. 
Visegrad siege was commanded by the Chetnik Major Boško Todorović.

In late September and early October partisan units arrived. To obtain favourable conditions for an 
attack on Višegrad and secure background two partisan units launched an attack on the Italians in Bijelo 
Brdo village. After taking Bijelo Brdo village, the Italians were forced to leave Štrbac and withdraw to Priboj 
on October 25.

Партизани и четници доводе немачке заробљенике у Ужице, октобар 1941.

The partisans and chetniks bring along German captives to Užice in October 1941 
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чета и вод Прве ужичке чете извршили су напад на Италијане код Бјелих Брда. После заузимања 
Бјелог Брда, од једног дела Прве и Друге ужичке чете формирана је Трећа ужичка чета са 120 бораца. 
Италијани су принуђени да се 25. октобра из Штрбаца повуку у Прибој. 

 Јединице УПО биле су распоређене и на другим секторима. На правцу Бајина Башта – Љубо-
вија биле су распоређене Друга, Трећа и Четврта рачанска чета и Друга златиборска чета. Крајем 
октобра тамо су упућене Друга ужичка и Друга пожешка чета, а Друга рачанска ка Ваљеву. Током ок-
тобра на ваљевском и љубовијском правцу вођене су борбе против Немаца. На појединим секторима 
остварена је партизанско-четничка сарадња.

Састанак Јосипа Б. Тита и Драже Михаиловића у Брајићима

 Британска влада упутила је Била Хадсона у Југославију да на терену утврди фактично стање. Са 
Хадсоном су дошли генералштабни мајори Захарије Остојић и Мирко Лалатовић. Радиотелеграфиста 
Вељко Драгићевић је остао при ВШ у Ужицу. Пре сусрета Драже Михаиловића и Јосипа Б. Тита, на 
Равну гору је стигао Бил Хадсон. Мисија је имала за циљ уједињење два покрета. Наглашено је: „да 
Југословени имају да се боре за Југославију, а не да се борба претвори у побуну комуниста за Совјет-
ску Русију“. 

 Састанак у Брајићима 26/27. октобара није зауставио сукобе. Састанку су у име Равногорског 
покрета присуствовали: Драгољуб Михаиловић, Драгиша Васић и капетан Милорад Митић. Пред-
ставници партизана били су: Јосип Б. Тито, Сретен Жујовић „Црни“ и Митар Бакић. Михаиловић 
није прихватио заједничке операције и формирање заједничких штабова, стварање НОО, заједничку 
опрему и исхрану бораца и мобилизацију. Споразумели су се да се избегавају сукоби, да се координи-
рају заједничке акције уколико до њих дође, да се дели ратни плен, да се формирају ратни судови за 
непријатеље и пљачкаше, да се четницима додели један део пушака из фабрике у Ужицу и део новца. 
Тада је разговарано и о премештању седишта Равногорског покрета са Равне горе у Пожегу.

 И поред преговора са Титом, Михаиловић је, са колаборационистичком владом Милана Не-
дића, планирао обрачун са партизанима. Најава жестоких сукоба и почетка грађанског рата било 
је убиство команданта Првог шумадијског партизанског одреда Милана Благојевића, у Пожеги 28. 
октобра 1941. 

БошкоТодоровић

Boško Todorović 

Јездимир Дангић 

Jezdimir Dangić 

Душан Богдановић Рочки, маши-
новођа, кдт батаљона у борба-
ма око Бјелог Брда. 

Dušan Bogdanović Ročki, Batalion 
commander 
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Units of the Užice Partisan De-
tachment were also deployed in oth-
er sectors, some along the line Bajina 
Basta - Ljubovija and one was sent to-
wards Valjevo. In October, in Valjevo 
and Ljubovija sectors there was fight-
ing against the Germans. In some in-
stances Partisan-Chetnik collaboration 
was achieved. 

Josip Broz Tito and 
Draža Mihailović’s 
Meeting in Brajići 
village

The British government sent Mil-
itary Mission to Yugoslavia to get the 
insight into the factual situation. The 
party consisted of Bill Hudson, two Yu-
goslav air force majors Zaharije Osto-
jić and Mirko Lalatović and a reserve 
air force sergeant Veljko Dragićević as 
radio operator. The mission’s assign-
ment was to unite the two resistance 
movements. They pointed out, “that 
Yugoslavs have to fight for Yugoslavia, 
not to let that fight become communist 
rebellion for Soviet Russia.”

The meeting in Brajići on 26/27 
October did not stop the conflicts be-
tween the chetniks and the partisans. 
On behalf of Ravna Gora movement 
the meeting was attended by Dragoljub Mihailović, Dragiša Vasić and Captain Milorad Mitić. Representa-
tives of the partisans were: Josip Broz Tito, Sreten Žujović and Mitar Bakić. Mihailović did not accept joint 
operations and joint HQs, instituting People’s councils, joint equipment and feeding for soldiers and mobili-
zation. The agreement was reached on avoiding conflicts, coordinating joint actions if they happen, sharing 
the spoils of war, establishing Court Martials for enemies and plunderers, allocation of a number of rifles 
from the factory in Užice and a portion of the money to the Chetniks. There were some talks about relocating 
the seat of Ravna Gora movement to Požega.

Despite entering into negotiations with Tito, together with the collaborationist government of Milan 
Nedić, Mihailović planned fierce clashes with the partisans. Violent conflicts and the beginning of the civil 
war could have been predicted after the murder of the commander of the First Šumadija Partisan Detach-
ment Milan Blagojević, in Požega on October 28, 1941.

Скица напада на италијанску, посаду на Бјелим Брдима 

A sketch map of an attack against Italian garrison in Bijelo Brdo village 
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Напад четника на Ужице

 Четници Драже Михаиловића прекинули су крајем октобра борбе са Немцима и припремили 
план за напад на Ужице. У граду су били Прва и Четврта ужичка чета, чете Радничког батаљона, 
Одборничка чета и чета „Иван Цанкар“. План четничког напада је откривен па је ВШ ојачао одбрану 
Ужица Драгачевским батаљоном, Првом и Другом чачанском четом, Шестом ибарском и Рударском 
четом Копаоничког партизанског одреда. Истовремено је наређено Другој ужичкој и Другој пожеш-
кој чети да од Ваљева крену ка Карану. Ариљска и Моравичка чета штитили су Ужице из правца 
Ивањице. Ка Вишеграду је била Трећа ужичка чета. Групе бораца Четврте ужичке и Друге чачанске 
чете упућене су ка Биосци, Кремнима и Чајетини. Један партизански вод био је у Добродолу. 

Заповест за напад на Ужице издао је капетан Вучко Игњатовић 1. новембра: „На основу на-
ређења команданта четничких одреда Југословенске војске, Пожешки одред Југословенске војске у 
заједници са Златиборским, Рачанским и Ужичким одредом ући ће у Ужице“. План је био да четници 
из Карана и Рибашевине, под командом поручника Стојка Филиповића нападну са севера на Ужице. 
Они су се сукобили са партизанима 31. октобра. Златиборски четнички одред, под командом ппуков-
ника Андрије Јевремовића требао је да нападне са југа. Са запада су напредовале четничке чете из 
Кремана, Мокре Горе и Шљивовице, под командом ппуковника Чедомира Захарића. Њима је требало 
да се прикључе четници из Биоске, под командом ппуковника Радоја Панића и борци мајора Драго-
мира Милутиновића. 

Најјача четничка групација наступала је, у три колоне, из Пожеге. Десну колону предводио је 
капетан Алкибијад Јовановић, средњу мајор Манојло Кораћ, а леву капетан Милош Словић. Снагама 

Бил Хадсон 

Bill Hudson 

Мајор Мирко Лалатовић 

Mirko Lalatović 

Митар Бакић 

Mitar Bakić 

Милан Благојевић

Milan Blagojević

Мајор Захарије Остојић

Zaharije Ostojić 
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The Chetnik attack on Užice

In late October Draža Mihailović’s Chetniks stopped fighting against the Germans and prepared a plan 
for an attack on Užice. As there were only a few companies in the city, the Supreme HQ decided to strengthen 
the city defense by deploying more partisan units after the Chetnik plan to attack Užice was revealed 

The order to attack Užice was given by the captain Vučko Ignjatović on 1 November: “Based on the 
orders of the Chetnik detachments of the Yugoslav army commander, Požega detachment of the Yugoslav 
army together with Zlatibor, Užice and Rača detachments are to enter Užice”. The plan was that the Chet-
niks from Karan and Ribaševina, under the command of Lieutenant Stojko Filipović attack Užice from the 
north . They clashed with the Partisans on 31 October. Zlatibor Chetnik detachment, under the command 
of Lieutenant–colonel Andrija Jevremović was supposed to attack from the south. From the West Chetnik 
companies from Kremna , Mokra Gora and Šljivovica, under the command of Lieutenant –colonel Čedomir 
Zaharić were advancing. They were supposed to be joined by the Chetniks from Bioska, under the command 
of Lieutenant –colonel Radoje Panić and the fighters of Major Dragomir Milutinovic.

The strongest Chetnik formation were progressing from Pozega in three columns. The right column 
was led by captain Alkibijad Jovanović, the middle one by major Manojlo Korać, and the left by captain Mi-
loš Slović. Forces in reserve were commanded by Lieutenant Dušan Dajić. The beginning of the attack was 
scheduled for 2 November at 4 o’clock in the morning.

Since the partisans were informed about the Chetnik attack, they ambushed the Lieutenant –colonel 
Čedomir Zaharić’s Chetniks at Bioska in the evening of November 1 and forced them to go back.

Кафана у Брајићима у којој су преговарали Јосип Б. Тито и Драгољуб Михаиловић. 

An inn in the Village of Brajići where the negotiations between Josip Broz Tito and Dragoljub Mihailović took place 
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у резерви командовао је поручник Душан Дајић. Почетак напада је био заказан за 2. новембар у 4 сата 
изјутра. 

Пошто су партизани сазнали за напад, они су четнике ппуковника Чедомира Захарића сачекали 
1. новембра увече, код Биоске, и приморали да се врате назад. 

Четници из Пожеге су преко Севојна напали Прву ужичку чету на Трешњици, која је ојачана 
водом рудара Шесте ибарске чете. На Шерељу се бранила Четврта ужичка чета. Четници су напре-
довали. ВШ је упутио појачања: Трећу чету Драгачевског батаљона на Чакарево брдо и Карађорђев 
шанац; Железничку чету, ојачану коњичким водом, на Медино брдо; делове Златиборске чете на За-
бучје. У борбу су се укључили и делови Друге рачанске чете и радници ФОМ-у. Одборничка чета, 
као последња одбрана, запосела је Доварје. Четници су после оштрих борби натерани на повлачење. 
Губици су били обострано велики. 

Истога дана, Ариљски батаљон је поразио четнике Јаворског у Ивањици. У борби је погинуо и 
Стеван Чоловић, политички комесар батаљона.

Борба за Ужице означила је почетак отвореног грађанског рата.

Напад партизана на Пожегу

Трећег новембра партизани су извршили напад на Пожегу. У борби која је трајала цео дан чет-
ници су потиснути. Губици су били обострано велики. Међу погинулим били су: Богдан Капелан, 
командант Драгачевског батаљона, Ратко Парезановић, командир чете истог батаљона и Миладин 
Поповић, који је командовао комбинованом Ужичко-пожешком четом.

По заузећу Пожеге партизани су наставили гоњење четника ка Равној гори. Због тога су се чет-
ничке јединице од Краљева и Ваљева упутиле ка Ужицу. Четнички одред од 1.500 људи стигао је 5. 
новембра на Црнокосу. Извршили су напад на Каран 7/8. новембра и заробили око 80 партизана и 
њихових симпатизера. Владана Росића, комесара Прве ужичке чете су убили, а остале заробљенике 
су касније предали Немцима. Продор четника ка Ужицу спречиле су јаким отпором Прва ужичка 

Наредба команданта Радничког батаљона о извођењу обуке, 2. новембра 1941. 

A note of an order on military training, November 2, 1941 t
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 The Chetniks from Požega over Sevojno attacked The First Užice company aided by a Miners’ squad 
of The Sixth Ibar company at Trešnjica. In spite of the fact that Šerelj was defended by the Fourth Užice 
company, the Chetniks were advancing. Faced with the current situation, the Supreme HQ decided to send 
reinforcements: The Third company of Dragačevo battalion to Čakar’s hill and Karađorđe moat; Railway 
company reinforced by the equestrian squad to Menda’s hill and parts of Zlatibor company to Zabučje. The 
parts of the second Rača company and workers of the Factory of weapons and ammunition were also includ-
ed. Councilors’ company, as a last line of defense, was deployed at Dovarje. After fierce fighting The Chetniks 
were forced to retreat. The losses were great on both sides.

On the same day Arilje Battalion defeated the Javorski Chetniks in Ivanjica. Stevan Čolović, political 
commissar of the battalion, was killed in the battle.

The battle for Užice marked the beginning of the civil war.

Partisan attack on Požega

On November 3, the Partisans launched an attack on Požega. In the battle that lasted the whole day the 
Chetniks were driven away. The losses were great on both sides. Among the killed were: Bogdan Kapelan, the 
commander of the Dragačevo battalion, Ratko Parezanović, company commander of the same battalion and 
Miladin Popović, who commanded the combined Užice-Požega company.

After taking control of Požega the Partisans continued to press the Chetniks towards Ravna Gora. That 
was why the Chetnik units from Kraljevo and Valjevo area were sent to Užice. A Chetnik detachment of 1,500 
people arrived on November 5 to Crnokosa. They launched an attack on Karan on 7/8 November and cap-
tured about 80 partisans and their supporters. Vladan Rosić, the First Užice Company Commissar was killed, 
while other captives were later handed over to the Germans. The Chetnik breaking in Užice was prevented 

План четничког напада на Ужице. Ситуација 2. новембра поподне.

A sketch map of the Chetnik attack on Užice The situation on November 2, afternoon
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чета, делови Железничке и Црногорске чете. Огорчене борбе вођене су на Метаљци и код Пјевчеве 
механе. Као појачања упућене су: Прва златиборска чета, на Метаљку, а ка Карану: Друга и Четврта 
ужичка, Пекарска, Словеначка и Златарска чета. Четници су 9. новембра протерани са Црнокосе. 
Партизани су заузели Косјерић и наставили наступање.

Уследио је и четнички напад из правца Љубовије 9/10. новембра на Трећу рачанску чету. ВШ 
је ојачао одбрану Четвртом рачанском и Златарском четом. На тај сектор је упућен Филип Кљајић 
Фића, да обједини дејства јединица УПО са дејствима Посавског и Ваљевског одреда.

Напад партизана на Пожегу 3. 11. 1941. 

Sketch map of the partisan attack on Požega, November 3, 1941 
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by strong resistance of the First company of Užice as well as parts of Railway and Montenegrin companies. 
Bitter battles were fought on Metaljka and at Pjevac Mehana. As the units needed reinforcements the First 
Zlatiborska company was sent to Metaljka, Second and Fourth Užice, Bakers’ , Slovenian and Goldsmiths’ 
Company were sent to Karan. On 9 November the Chetniks were driven away from Crnokosa. Partisans took 
control of Kosjerić and continued to advance.

 This was followed by the Chetnik attack on the Third Rača company from the direction of Ljubovija 
on 9/10 November. Supreme HQ sent the Fourth Rača and Goldsmiths’ companies to strengthen defense. 
Filip Kljajić Fića was also sent to this sector so as to coordinate operations of Užice, Posavina and Valjevo 
detachment. 

Лела Субић Гмизовић, 
болничарка УПО. Заклали 
је четници код Косјерића, 
3. 11. 1941.

Lela Subić Gmizović, Užice 
partisan detachment nurse 
Slaughtered by the Chetniks 
outside Kosjerić on Novem-
ber 3, 1941 

Богдан Капелан 

Bogdan Kapelan 
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Офанзива партизана на Равну гору

После борби за Чачак између четника и партизана, вођених од 6. до 8. новембра, у којима је 
погинуло више десетина бораца са обе стране, партизани су овладали Чачком. За уништење четнич-
ких снага око Прањана и Равне горе партизани су ангажовали 6 чета УПО (Прва и Друга aриљска, 
Друга пожешка, Моравичка, Словеначка и Црногорска), под командом Душана Јерковића. Осим њих 
у нападу су учествовале и јединице Чачанског, Шумадијског и Ваљевског НОП одреда. Од четничких 
јединица били су ангажовани: Црногорски, Церски, Јадарски, Пожешки, Ваљевски, Таковски, Зла-
тиборско-ужички, Рибнички и Сувоборски одред. Четници су се нашли у веома тешком положају. 
Дража је отпочео преговоре са Немцима у Дивцима (11. новембра), али очекивану помоћ у муни-
цији и оружју није добио иако су четници Немцима, у с. Словцу, предали 365 партизана и њихових 
симпатизера уз обећање да ће Србију ослободити од комуниста. Ове заробљене партизане Немци су 
стрељали на Крушику код Ваљева 27. новембра 1941.

У жестоким борбама че-
тника и партизана око Прања-
на обострани губици су били 
велики. Разбијене Дражине 
јединице су потиснуте на 
Равну гору.

Залагањем Лондона и 
Москве и манифестацијом 
народа против братоубилач-
ког рата заустављене су бор-
бе. Споразум о примирју пот-
писан је у Чачку 20. новембра. 

Проглас Штаба УПО од 6. но-
вембра 1941. 

Užice Partisan Detachment Staff 
proclamationof November 6, 1 
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The Partisans Offensive on Ravna gora

The Partisans took control of Čačak after the fightings with the Chetniks from 6 to 8 November, in 
which dozens of fighters on both sides were killed. To destroy the Chetnik forces around Pranjani and Rav-
na gora, the Partizans engaged 6 companies of Užice Partisan detachment (Arilje first and second, Požega 
second, Moravica, Slovenian and Montenegro) under the command of Dušan Jerković. Besides them, units 
of Čačak, Šumadija and Valjevo Detachments were also engaged in the attack. The Chetniks engaged Mon-
tenegro, Cer, Jadar, Požega, Valjevo, Takovo, Zlatibor-Užice, Ribnica and Suvobor detachments.The Chetniks 
were in a very difficult situation. Draža began negotiations with the Germans at Divci (11 November), but 
the expected assistance in ammunition did not come although the Chetniks handed 365 partisans and their 
supporters over to the Germans in the village of Slovac, vowing to rid Serbia of the Communists. The cap-
tured partisans were shot by the Germans at Krušik near Valjevo on November 27, 1941.

In fierce Chetniks - Parti-
sans fighting around Pranjani both 
sides’ losses were great. Draža’s 
routed units were pushed to Ravna 
Gora..

Through the efforts of Lon-
don and Moscow and a people’s 
manifested strong attitude against 
the fratricidal war the fighting 
stopped. Ceasefire agreement was 
signed in Čačak on 20 November.

Апел за остваривање је-
динства српског народа у 
борби против окупатора. 

An appeal for the unity of the 
Serbian people in fighting oc-
cupiers 
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Напад на четничку Прањанску групу 15-17 11. 1941. 

A sketch map of an attack against the Pranjani Chetnik group 

Четничка кокарда, НМУ, инв. бр. 693 

The Chetnik cockade 

Пиштољ „Browings”, M-10/22, при-
падао народном хероју Богдану Ка-
пелану, кдт-у Драгачевског парти-
занског одреда. НМУ инб. бр. 724

The ’’Browning’’ M-10/22 pistol, be-
longed to the national hero Bogdan 
Kapelan, Dragačevo partisan detach-
ment commander 

Преправљена пушка М-24, 7,9 мм. припадала четнику из Јавор-
ског одреда. Урезани иницијали МЈК, НМУ, инв. бр. 673 

A modified rifle М-24, 7,9 mm Belonged to a Javor detachment chet-
nik. Initials MJK cut in 
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Демонстрације у Чачку против братоубилачке борбе 

Demonstrations against fratricidal war in Čačak,November 15-17, 1941 
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Борбе за одбрану слободне територије од 25-29. новембра

Следећи Хитлерова наређења за угушење устанка у Србији, генерал Беме издаје заповест: „За 
целу Србију има се створити застрашујући пример који мора погодити целокупно становништво...“ 
За сламање устанка Немци су ангажовали 342. и 113. оперативну дивизију које су пребацили у Ср-
бију из Француске и СССР-а. Њима су садејствовале 704, 714. и 717. посадна дивизија и 125. ојачани 
моторизовани пук.

Партизанско-четнички сукоби и слабљење снага отпора погодовали су немачком окупатору да 
неометано припреми завршну офанзиву на слободну територију „Ужичке републике”.

У нападу на слободну територију учествовале су Љотићеве, Пећанчеве и Недићеве јединице под 
командом пукoвника Косте Мушицког и неке бивше јединице Драгољуба Михаиловића које су ушле 
у састав снага Милана Недића и на тај начин се формално легализовале код Немаца, али су и даље 
биле под командом Михаиловића.

Општи, обухватни, напад на слободну територију отпочео је 25. новембра 1941. Главни правац 
удара 342. дивизије био је Ваљево – Ужице, а 113. Краљево – Чачак – Ужице. Немачка 342. дивизија 
кренула је у напад у три колоне: 

Запад, јачине око 3.100 војни-
ка кретао се правцем: Ваљево – Пец-
ка – Љубовија – Бајина Башта – Ка-
дињача – Ужице.

Север А, јачине око 4.000 вој-
ника нападао је правцем: Ваљево – 
Косјерић – Ужице, а  

Север Б, са око 1.500 војника, 
био је резерва у Ваљеву.

Плакат којим Немци упозоравају 
Србе да ће се без милости обрачу-
нати са устанком као што је то 
учињено у северозападном деловима 
Србије. Јесен 1941.

A poster to warn the Serbs that the 
Germans will treat everyone involved 
in the uprising without mercy as was 
done in the northwestern parts of Serbia 
Autumn 1941 
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Battles fought to defend the free territory ( 25-29 November) 

Following Hitler’s orders for suppression of the uprising in Ser-
bia, general Boehme issues the command: “… the whole population of 
Serbia is to be hit severely as it has to create a terrifying example ...” To 
crush the uprising the Germans engaged 342nd and 113th operation-
al divisions that have been transferred to Serbia from France and the 
USSR respectively. Additionally, Divisions 704, 714 and 717 and 125th 
Motorized Regiment were included. They were all taking concerted ac-
tions.

The Partisan-Chetnik conflicts and weakening resistance forces 
favoured the German occupiers to smoothly prepare the final offensive 
on the liberated territory of “the Užice Republic”.

Besides, the forces to attack the free territory included Ljotić, 
Pećanac and Nedić’s troops under the command of Colonel Kosta 
Mušicki and some former units of 
Dragoljub Mihailović who joined 
the forces of Milan Nedić and thus 
formally were legalized by the Ger-
mans, although they were still un-
der the command of Mihailović .

Overall, comprehensive attack 
on the free territory began on No-
vember 25, 1941. The main direc-
tion of 342nd Division attack was 
Valjevo - Užice, of 113th division: 
Kraljevo - Čačak - Užice. The 342nd 
German Division launched an at-
tack in three columns:

West, the troops of about 
3.100 soldiers advanced along the 
direction Valjevo - Pecka - Ljubovija 
– Bajina Bašta - Kadinjača - Užice.

North A, the troops of about 
4.000 soldiers moved along the di-
rection of Valjevo - Kosjerić - Užice, 

North B, with about 1.500 sol-
diers, was a reserve in Valjevo. 

Скица генерала Франца Бемеа за 
напад на слободну територију 
југозападне Србије 

Franz Boehme’s sketch map of the at-
tack on the free territory

Франц Беме 

Franz Boehme 
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Врховни штаб НОПОЈ је 26. новембра одржао састанак у Ужицу са војним и политичким руко-
водством неких одреда. Одлучено је да се пружи што дужи отпор и да се постепено изврши повла-
чење ка Санџаку. Пошто су Немци заузели Пецку, ка Љубовађи је упућена Друга златиборска чета. 
Тамо су већ били делови Треће рачанске чете, једна чета ВПО и две чете Посавског партизанског 
одреда. Ка Љубовији су хитно упућене Друга и Четврта рачанска чета. Немци су већ 27. новембра 
стигли до Оклеца на Дрини. Командант одбране ка Љубовији био је Радивоје Јовановић Брадоња. 
Губици партизанских јединица били су велики.

Плакат којим Команда српских оружаних одреда позива 
партизане на предају. Јесен 1941 

Appeal to the Partisans to surrender Released by the Command 
of Serbian armed forces Autumn 1941 

Миливоје Јечме-
ница, пол. комесар 
Друге златиборске 
чете. Погинуо у 
борбама око Љу-
бовије.

Milivoje Ječmeni-
ca, Second Zlatibor 
Company political 
commisar Killed in 
the fighting around 
Ljubovija 

Ратко Гардић, 
командир Дру-
ге златиборске 
чете. Погинуо у 
борбама око Љу-
бовије. 

Ratko Gardić, com-
manding officer of 
Second Zlatibor 
Company Killed in 
the fighting around 
Ljubovija 

Адам Терзић, ко-
мандир Прве ра-
чанске чете. По-
гинуо у борбама 
око Љубовије. 

Adam Terzić, com-
manding officer of 
First Rača Com-
pany Killed in the 
fighting around 
Ljubovija
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On November 26, Supreme Headquarters held a meeting in Užice with military and political leadership 
of some detachments. It was decided to put up a strong resistance and endure as long as possible and to 
gradually retreat to Sandžak. As the Germans already took control of Pecka, Supreme HQ made every effort 
to defend Ljubovija, so the Second and Fourth Rača company and Zlatibor company were urgently sent to 
Ljubovija to aid the units already stationed there. On November 27, the Germans already reached Okletac 
on the Drina. The commander of the defense of Ljubovija was Radivoje Jovanović Bradonja. The Partisan 
losses were great.

Прва непријатељска офанзива. Дејства од 25. новембра 1941. 

A sketch map of the first German offensive Operations as of November 25, 1941

The 1941 
Uzice 

Republic

139



Незадрживо је напредовала и немачка борбена група Север А. Код Ластре су ВПО, са шест чета 
и УПО са две чете, покушали да задрже Немце, који су 27. новембра већ стигли до Букова.

Немачка 113. пешадијска дивизија отпочела је напад 27. новембра у три колоне:

-прва правцем од Крагујевца преко Г. Милановца и Кнића ка Чачку и Ужицу; 

-друга правцем Краљево, Чачак, Ужице; 

-трећа правцем Слатина, Чачак, Пожега, Ужице.

Један батаљон 261. пука упућен је од Краљева преко Рашке ка Новом Пазару.

Партизанско руководство је на-
редило евакуацију Ужица. На Злати-
бор су евакуисани болница и рањени-
ци. Тамо је пребачена и штампарија. 
Почело је и пребацивање делова 
ФОМ-у ка Кремнима и Златибору.

Дан пре евакуације партизани 
су стрељали групу политичких про-
тивника. Међу стрељаним су били 
Живојин Павловића и Михаило Ми-
ловановић.

Немци су 28. новембра пробили 
партизанску одбрану на Буковима. 
Одбрану су организовали. Прва, Дру-
га и Четврта ужичка и Прва златибор-
ска чета УПО; две чете Шумадијског 
одреда и две чете Тамнавског одреда. 
Одбрана је ојачана једним топом под 
командом Момчила Смиљанића.

Упоредо са 342. дивизијом на-
предовала је и 113. дивизија, која је 
ушла у Чачак. Врховни штаб је на-
редио брзо повлачење са Равне горе 
Друге пожешке и Ариљске чете. Прва 
рачанска, Словеначка и Црногорска 
чета УПО добиле су задатак да орга-
низују одбрану око Трешњице, а Мо-
равичка чета да штити Врховни штаб.

На Кадињачу, пред борбену гру-
пу Запад А, упућен је 28. новембра 
увече Раднички батаљон, под коман-
дом Душана Јерковића, команданта 
УПО и Андрије Ђуровића, командан-
та батаљона. Одбрана је ојачана са две 
чете Посавског одреда и Орашком че-
том Другог шумадијског одреда. Распоред партизанских јединица за одбрану 

Defense deployment of partisan units

Живојин Павловић, писац Совјетског 
термидора 

Živojin Pavlović, author of The Soviet 
Thermidor 
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The German battle group North A were rapidly progressing and by 27 November they already reached 
Bukovi despite the efforts of six companies of Valjevo Partisan Detachment and two companies of Užice 
Partisan Detachment to stop them at Lastra.

German 113th Infantry Division launched an attack on Užice on November 27, in three columns:

- the first moving along the direction Kragujevac - Knić- Gornji Milanovac - Čačak - Užice;

- the second along the direction Kraljevo- Čačak - Užice;

- the third along the direction Slatina- Čačak- Požega- Užice

One battalion of 261st regiment was sent from Kral-
jevo through Raška to Novi Pazar.

Partisan leadership ordered the evacuation of Užice. 
Hospital and the wounded were evacuated to Zlatibor as 
well as the printing workshop. Factory of weapons and 
ammunition was also partly evacuated mostly to Kremna 
and Zlatibor.

The day before the evacuation partisans executed a 
group of political opponents. Among the executed were 
Živojin 

Pavlović and Mihailo Milovanović.

On November 28, the Germans broke through par-
tisan defense at Bukovi. Defense was organized by the 
First, Second and Fourth Užice and the First Zlatibor 
company of Užice Partisan Detachment, two companies 
of Šumadija detachment and two companies of Tamnava 
detachment. The defense was reinforced with one field-
gun with Momčilo Smiljanić as a gunner.

Along with the 342nd division the 113th division 
progressed and moved in Čačak. Supreme Headquarters 
ordered a quick retreat of the Second Požega and Arilje 
companies from Ravna gora. The First Rača, Sloveni-
an and Montenegrin companies of Užice Partisan De-
tachment were ordered to organize the defense around 
Trešnjica, and Moravica company to protect the Supreme 
Headquarters.

In the evening of November 28, Workers’ Battal-
ion under the command of Dušan Jerković, command-
ing officer of Užice Partisan Detachment and Andrija 
Đurović, the battalion commander was sent to Kadin-
jača to intercept the German battle group West A. They 
were aided with two companies of Posavina Partisan 
Detachment and Orašac company of Second Šumadija 
Detachment.

Проглас четничких војвода

Проглас четничких војвода

Михаило Миловано-
вић, први академски 
сликар из Ужица.

Mihailo Milovano-
vić, the first academic 
painter of Užice.
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Последња одбрана Ужица

Ујутру, 29. новембра, партизани су поставили одбрану у захвату пута који од с. Заглавка води 
ка врху Кадињаче (к 836). На десном крилу прве линије одбране била је Пекарска чета са команди-
ром Сретеном Гудурићем. Борци Кројачко-обућарске чете, под командом Ратка Рогића, били су на 
средишту одбране, а на левом крилу(Дејића брдо) налазили су се борци Ткачке чете под командом 
Новака Бугариновића. 

У другој линији одбране, од засеока Глогињићи до Ланишта распоређени су Посавци и Ораша-
ни. Уз партизански топ, на превоју Кадињаче био је Радивоје Јовановић Брадоња.

Немци, далеко бројнији, технички опремљенији и војнички одлично обучени, брзо су слама-
ли отпор бранилаца. Обухватним ко-
лонама избили су на гребен Кадињаче, 
сломили отпор Посаваца и Орашана и 
затворили обруч око Радничког батаљо-
на. Батаљон се нашао у безизлазном по-
ложају. Спорадичан отпор пружан је до 
14,30 часова. 

На Кадињачи су погинули Андрија 
Ђуровић, командант Радничког батаљо-
на; Душан Јерковић, командант УПО; 
Боривоје Марковић, политички комесар 
Посавског НОП одреда; Раде Марковић, 
политички комесар Орашке чете; Ратко 
Рогић, командир Кројачко-обућарске 
чете; Душан Андрић, политички коме-
сар пекарске чете... 

Немачки 698 пук је још у току бор-
бе на Кадињачи пробио одбрану, коју су 
на Црнокоси организовали борци Прве 
златиборске, Прве црногорске и део 
Друге црногорске чете УПО са Четвр-
тим посавско-тамнавским батаљоном, 
под командом Коче Поповића. Одбрана 
је пробијена уз помоћ авијације и тенко-
ва. Партизани су се повукли ка Јеловој 
гори, а Немци су наставили ка Ужицу. 

Последња одбрана на овом правцу 
организована је у Добродолу и Понико-
вици. За непуна два сата Немци су сло-
мили отпор Прве рачанске, Словеначке 
и Паланачке чете Другог шумадијског 
одреда и око 14,30 часова ушли су у 
Ужице.

Проглас НОО Ужице за 28. новембар 1941. 

Proclamation of Užice People’s Council on November 28, 1941
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The Last Defense of Užice 

In the morning, on 29 November, the partisans set up defense in the strech of the road leading from 
Zaglavak village to the top of Kadinjača (Hill 836). On the right wing of the first line of defense was Bakers’ 
company with the commander Sreten Gudurić. Fighters of Tailors-and-shoemakers’ company, under the 
command of Ratko Rogić, were at the central position of defense, and on the left flank (Dejić hill) were the 
fighters of Weavers’ company under the command of Novak Bugarinović.

In the second line of defense, from Gloginjić Hamlet to Laništa, fighters from Posavina Detachment 
and Orašac company were arranged. They had a field-gun positioned on the saddle of Kadinjača with Rad-
ivoje Jovanović Bradonja as a gunner.

Germans, far more numerous, better technically equipped and militarily perfectly trained, quickly 
broke partisans’ resistance. Outflanking columns reached the crest of Kadinjača, crushed the resistance of 
Posavina Detachment and Orašac company and encircled the Workers’ Battalion. The Battalion was brought 
to an impasse and only sporadic resistance was put up by 14.30 o’clock.

A great numer of fighters were killed on Kadinjača:Andrija Đurović, Workers’ Battalion commander, 
Dušan Jerković, commanding officer of the Užice Partisan Detachment, Borivoje Marković, political com-
missar of Posavina Partisan Detachment, Rade Marković, political commissar of Orašac company; Ratko 
Rogić commander of Tailors-and-shoemakers’ company, Dušan Andrić, political commissar of Bakers’ com-
pany...

While the battle on Kadinjača was still ongoing, German 698th regiment broke defense which was put 
up on Crnokosa by fighters of First Zlatibor , First Montenegro, parts of the Second Montenegro companies 
of the Užice Partisan De-
tachment along with the 
Fourth Posavina-Tamna-
va battalion, under the 
command of Koča Pop-
ović. The defense was 
broken with the help of 
aviation and tanks. The 
partisans retreated to 
Jelova gora, the Germans 
proceeded to Užice. 

Last line of defense 
in this direction was or-
ganized in Dobrodol and 
Ponikovica. In less than 
two hours, the Germans 
broke the resistance of the 
First Rača, Slovenian and 
Palanka company of the 
Second Šumadija Detach-
ment and around 14.30 
they moved in Užice.

Раднички батаљон пред полазак на Кадињачу. Говоре Душан Јерковић и Ми-
линко Кушић, кдт и комесар Ужичког партизанског одреда. 

Workers’ battalion fighters just before leaving for Kadinjača. Dušan Jerković, 
commanding officer and Milinko Kušić, political commisar make speech 
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Андрија Ђуровић 

Andrija Đurović

Бора Марковић 

Bora Marković

Раде Марковић 

Rade Marković

Радивоје Јовановић 
Брадоња 

Radivoje Jovanović 
Bradonja

Шлем немачки, НМУ, инв. бр. 1036

A German helmet 

Бусола, НМУ, инв. бр. 839 

A compass Пиштољ „Luger”, M-08, не-
мачки, НМУ, инв. бр. 802 

German „Luger“, M-08 pistol
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Венјамин Маринковић 

Venijamin Marinković

Тромблонска мина са Кадињаче. НМУ инв. бр. 106

A rifl e grenade from the battle on Kadinjača 

Затварач партизанског топа са 
Кадињаче , НМУ, инв. бр. 100 

Partisan fi eld-gun shutter from the 
battle on Kadinjača

Табакера Николе Делића, борца са 
Кадињаче , НМУ, инв. бр. 999 

A cigarette case of Nikola Delić, a 
fi ghter in the battle on Kadinjaca

Девастирана цев пушке са Кадињаче. 
НМУ инв. бр. 383

A devastated rifl e barrel from the battle 
on Kadinjača

Јусуф Тулић Члан Главног НОО 
Србије. Погинуо при повла-
чењу из Ужица. 

Jusuf Tulić, member of the Main 
People’s Council of Serbia Killed 
while withdrawing from Užice 

Добрила Петронијевић је заробље-
на од Немаца 29. новембра 1941. 
Извршила самоубиство тровањем. 

Captured by the Germans on Novem-
ber 29, 1941, Dobrila Petronijević com-
mited suicide by poisoning herself

Аутомат, М-40, 
немачки, НМУ, инв. 
бр. 1084 

German М-40 sub-
machine gun
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Брзина продора немачких јединица изненадила је партизанско руководство. Тито и ВШ ева-
куисали су се пред немачки улазак у град. У хаотичном повлачењу, при дејству немачке авијације и 
тенкова, погинуло је више десетина бораца и цивила. Међу погинулим су Жељимир Ђурић и Дра-
гојло Дудић. Брзи продор Немаца изненадио је и партизанску команду места у Пожеги. Погинули 
су: командант места Пожега Венјамин Маринковић и Слободан Поповић Бакула, секретар среског 
комитета СКОЈ-а. 

Немци су 29. новембра увече били на линији Пожега – Ужице – Мачкат. 

Сутрадан су око 11 часова заузели Чајетину, уз слаб отпор Словеначке чете, Друге чачанске 
чете и мањих групица других партизанских јединица. Немци су наставили брзо напредовање пре-
ко Краљевих вода где су стрељали око 120 рањеника. Увече су стигли до Рибнице и Борове главе. 
Немачка 342. дивизија је са три потерне групе избила 1. децембра на Увац, на демаркациону линију 
са Италијанима. Избијањем немачких јединица на линију Пожега – Увац – Вардиште практично је 
завршена немачка офанзива.

Јединице 113. дивизије ушле су у Ариље 1. децембра, а у Ивањицу 4. децембра 1941.

Операција Михаловић

По завршетку офанзиве на партизанске јединице 
Немци су извршили напад на штаб Драгољуба Михаило-
вића на Равној гори. Немачка 342 дивизија упутила се у 
четири колоне ка Равној гори. Колона из Ваљева избила је 
6. децембра у Струганик. Михаиловић је избегао заробља-
вање и 7. децембра је стигао у Кадину луку. Истог дана 
све немачке колоне избиле су на Равну гору са које су се 
четници већ повукли. Немци су обуставили операције 9. 
децембра. У немачком извештају се наводи да су ликви-
дирали 12 официра и војника, а заробили 482 мушкарца и 
две жене. У нападу су заробљени: мајори Александар Ми-
шић, Иван Фрегл, Војислав Пантелић; капетан Драгољуб 
Луковић и поручници: Милун Савић, Душан Срећковић и 
Првослав Бојанић.

Немци су регистровали прелазак присталица Дра-
гољуба Михаиловића у оружане снаге Милана Недића. 
Ухапсили су пуковника Косту Мушицко ,7. 12. 1941. под 
оптужбом да је помагао побуњенички покрет Драгољуба 
Михаиловића. Оправдано су сумњали да је он упозорио 
Михаиловића о нападу на Равну гору.

Немци су уценили Михаиловићеву главу на 200.000 
динара.

Ппук. Драгослав Павловић, начелник 
штаба Југословенске војске у отаџбини,
стоји испред чете Горске гарде, на Равној
гори, приликом богослужења на дан краље-
вог рођендана, 6. септембра 1941.

Lt Col. Dragoslav Pavlović, Chief of Staff  of 
the Yugoslav Army in the Homeland, standing 
in front of the Mountain Guard company, on
Ravna Gora, attending service on the day of 
the King‘s birthday, September 6 ,1941
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Th e partisan leadership were surprised by the speed of German troops’ penetration . Tito and Supreme 
HQ evacuated just before the Germans moved in the city. In a chaotic retreat, under the German air raids 
and fi ring tanks, dozens of insurgents and civilians were killed. Among the killed were Željimir Djurić and 
Dragojlo Dudić. Rapid penetration of Germans surprised Požega town HQ as well. Killed were: Commander 
of Požega HQ Venijamin Marinković and Slobodan Popović Bakula, secretary of the District Committee of 
the Communist Youth League.

 In the evening of November 29, Germans were on the line Požega - Užice - Mačkat.

 Th e next day about 11 o’clock they took command of Čajetina, with little resistance put up by Sloveni-
an and Second Čačak companies, and other small groups of partisan units. Th e Germans continued to pro-
gress more quickly through Kraljeve vode where they shot about 120 wounded. In the evening they arrived 
to Ribnica and Borova glava . On December 1, German 342nd division with three 
pursuit groups got to the Uvac river, the demarcation line with the Italians. With 
the German troops at the line Požega - Uvac – Vardište, the German off ensive 
was practically completed. 

Units of the 113th division moved in Arilje on 1 December and in Ivanjica 
on December 4,1941

Operation Mihalović

Upon completion of the off ensive against the partisan units the Germans 
attacked the Headquarters of Dragoljub Mihailović at Ravna Gora. German 
342nd division advanced in four columns towards Ravna Gora. Th e column 
coming from Valjevo reached Struganik on 6 December. Mihailovic escaped 
from Ravna gora and arrived on 7 December in Kadina luka. On the same day 
all the German columns reached Ravna gora from where the Chetniks already 
retreated. Th e Germans suspended operations on 9 December. Th e German re-
port said that they killed 12 offi  cers and soldiers and captured 482 men and two 
women. Majors Aleksandar Mišic, Ivan Fregl and Vojislav Pantelić, Dragoljub 
Luković captain and lieutenants: Milun Savić, Dušan Srećković and Prvoslav Bo-
janić were captured in the attack.

Th e Germans registered going Dragoljub Mihailović’s supporters over to the 
armed forces of Milan Nedić. Th ey arrested Colonel Kosta Mušicki on December 
7, 1941 on charges of aiding resistance movement of Dragoljub Mihailović.Th ey 
reasonably suspected that he warned Mihailović about the attack on Ravna Gora. 

Th e Germans set a price on Mihailović’s head to 200,000 dinars.

Иван Фрегл, мајор ЈВО.
Стрељани су га Немци
у Ваљеву половином де-
цембра 1941.

Ivan Fregl, Yugoslav Army 
in Homeland Major

Александар Мишић,
мајор ЈВО. Стрељани
су га Немци у Ваљеву 
половином децембра
1941.

Aleksandar Mišić, Yugo-
slav Army in Homeland 
Major.

Both were executed by 
the Germans in Valjevo
in mid-December 1941
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Повлачење у Санџак и реорганизација Ужичког одреда

У Санџак се са ВШ НОПОЈ повукло око 1.500-2.000 бораца из партизанских одреда западне Ср-
бије и Шумадије. Обустава немачких дејстава и неангажованост Италијана омогућили су опстанак и 
опоравак партизанског покрета. Претрес терена и гоњење преосталих партизанских јединица Нем-
ци су углавном препустили јединицама под Недићевом командом и четницима, који су отежавали 
опстанак и повлачење партизана ка Санџаку. На територији западне Србије остао је Мачвански и 
делови Ваљевског и Посавског партизанског одреда са око 1.000 бораца. Они су до пролећа 1942. 
изгинули, похватани и разбијени.

У Санџаку је извршена реорганизација свих партизанских одреда повучених из западне Србије 
и Шумадије. Од јединица УПО који су се повукли у Санџак формирана су два батаљона. Први ужички 
батаљон, имао је око 200 бораца сврстаних у 3 чете. Командант батаљона био је Сретен Гудурић, а 
заменик команданта Раде Миловановић. За политичког комесара изабран је Миодраг Миловановић 
Луне, а за заменика комесара Алекса Дејовић.

Други ужички батаљон имао је око 280 бораца. У батаљону су биле Прва и Друга пожешка и 
Ариљска чета. Командант батаљона био је Ратко Софијанић, а заменик команданта Петар Лековић. 
За политичког комесара одређен је Мате Ујевић, а за заменика Мићо Матовић.

Осим ова два батаљона, преименовањем Четврте ужичке чете, формирана је поново Друга 
ужичка чета.

Други ужички батаљон имао је око 280 бораца. У батаљону су биле Прва и Друга пожешка и 
Ариљска чета. Командант батаљона био је Ратко Софијанић, а заменик команданта Петар Лековић. 

Карта повла-
чења партизан-
ских јединица у 
Санџак 

A sketch map of 
partisan units’ re-
treat to Sandžak
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Retreat to Sandžak and reorganization of Užice Partisan 
Detachment

Along with the Supreme Headquarters about 1,500-2,000 fi ghters from partisan detachments of west-
ern Serbia and Šumadija retreated to Sandžak. Th e suspension of German operations and Italian disengage-
ment made the survival and recovery of the partisan movement possible. Generally, the Germans left  comb-
ing the terrain and the prosecution of the remaining partisans to the units under the command of Nedić 
and the Chetniks, who impeded the survival and retreat of partisans towards Sandžak. On the territory of 
western Serbia only Mačva and parts Valjevo and Posavina partisan detachments remained with about 1,000 
fi ghters. By the spring of 1942 they were killed, captured or broken.

All partisan detach-
ments retreated from west-
ern Serbia and Šumadija to 
Sandžak underwent reor-
ganization to some extent. 
Th e units of Užice Partisan 
Detachment which with-
drew to Sandžak made up 
two battalions. First Užice 
Battalion had about 200 
soldiers divided into three 
companies. The battalion 
commander was Sreten Gu-
durić, his deputy Rade Mi-
lovanović. Miodrag Milova-
nović Lune was appointed 
political commissar, his 
deputy Aleksa Dejović.

Second Užice battal-
ion had about 280 fi ghters, 
First and Second Požega and 
Arilje companies included. 
Th e battalion commander 
was Ratko Sofi janić, deputy 
commander Petar Leković 
while political commissar 
was Mate Ujević, his deputy 
Mićo Matović.

Apart from these 
changes, Second Užice 
company was set up again 
by renaming Fourth Užice 
company.

Марко(Александар Ранковић) и Лола(Иво Лола Рибар) шаљу извештај
Титу о стању новопридошлих српских чета, Радојња 10. 12. 1941.

Marko and Lola’s report on current state of recently arrived Serbian companies sent 
to Tito from Radoinja on December 10, 1941
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За политичког комесара одређен је Мате Ујевић, а за заменика 
Мићо Матовић.

Осим ова два батаљона, преименовањем Четврте ужич-
ке чете, формирана је поново Друга ужичка чета.

Од омладинаца је формирана самостална партизанска 
чета која је обезбеђивала команду места у Радојњи. Трећа 
ужичка чета обезбеђивала је Врховни штаб. Касније је ушла 
у састав Петог шумадијско-ужичког батаљона, а потом у сас-
тав Прве пролетерске бригаде, која је формирана у Рудом 21. 
децембра 1941.

Репресалије према устаницима

По окупирању ужичког округа, за становништво су на-
стали тешки и неизвесни дани. Са немачким трупама стигли 
су љотићевци, недићевци, четници Косте Пећанца и легализо-
вани одреди Драгољуба Михаиловића. Почело је хватање пар-
тизанских бораца, хапшење њихових породица и симпатизера. 
Формирани су преки судови. Ухваћени партизани су стреља-
ни или предавани Немцима, који су их стрељали, вешали или 
слали у логоре. Међу најактивнијим у прогону партизана и 
њихових симпатизера били су окружни начелник, жандарме-
ријски мајор, Манојло Кораћ и Милош Војиновић – Лаутнер, 
фолксдојчер, командант Десетог добровољачког одреда. 

Сретен Гудурић 

Sreten Gudurić 

Милош Војиновић

Miloš Vojinović

Немци вешају у 
ужичком затвору,
децембар 1941.

Hostages hanged in
Užice prison by the
Germans, December 
1941.

Манојло Кораћ

Manojlo Korać

Миодраг 
Миловановић Луне 

Miodrag 
Milovanović Lune
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An independent pa-
trisan company securing the 
town headquarters in Rado-
inja consisted of members of 
the youth organisation. Th ird 
Užice company secured the 
Supreme Headquarters and 
later it became part of the 
Fift h Užice-Šumadija Battal-
ion and aft erwards included 
in the First Proletarian Bri-
gade, which was formed in 
Rudo on December 21, 1941.

Reprisals against insurgents

Aft er the Užice district was occupied the population were to face diffi  cult and uncertain times. With 
German troops Ljotić, Nedić, Pećanac Chetniks and legalized detachments of Dragoljub Mihailović units 
also arrived. Partisan fi ghters were captured,their families and supporters arrested. Courts Martial were 
established. Th e captured partisans were executed or handed over to the Germans, who executed, hanged 
or sent them to concentration camps. Among the most active in the persecution of partisans and their 
supporters were prefect, gendarmerie major, Manojlo Korać and Miloš Vojinović - Lautner, ethnic German, 
commander of the Tenth volunteer squad.

Недићевци са заробљеним партизанима у Бајиној Башти, децембар 1941.

Nedić’s forces with the captured partisans in Bajina Bašta, December 1941.

Ратко Софијанић 

 Ratko Sofi janić

Мате Ујевић

Mate Ujević

Мићо Матовић

Mićo Matović
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Зорка Савић, болничар-
ка УПО. Заклали је чет–
ници 12. 12. 1941.

Zorka Savić, Užice Parti-
san Detachment nurse Th e 
Chetnuks cut her throat on 
December 12, 1941

Мирољуб Мито Игумановић коме-
сар Прве црногорске чете. Заробљен 
и стрељан на Бањици.

Miroljub Mito Igumanović First Monte-
negro company political commisar Cap-
tured and executed at Banjica

Рајак Павићевић, кдт Рачан-
ског батаљона. Заробљен и 
стрељан на Бањици.

Rajak Pavićević, Rača battalion 
commanding offi  cer Captured 
and executed at Banjica

Наредба команданта свих четничких 
одреда за 21. децембар 1941.

All chetnik detachmets commanding of-
fi cer’s order for December 21, 1941

Објава Окружног начелника Манојла Кораћа
о раду преког суда 

Announcement of Užice district prefect Manojlo 
Korać relating Court Martial institution
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Изложено тело Војка Петровића,ко-
мандира чете УПО, фебруар 1942.

Body of Vojko Petrović, a company com-
mander exposed to be seen, February,
1942

Факсимил из колаборационистичких новина о убиству Душана Јерко-
вића и Вуколе Дабића. Они су потом спаљени на ломачи, на Доварју.

Collaborationist paper published an article on Dušan Jerković and Vukola
Dabić’s murder whose bodies were later burned at a stake 

Вучковић Александар, 
командир Друге ужич-
ке чете Заробљен је и 
осуђен на смрт.

Aleksandar Vučković Sec-
ond Užice company com-
mander Captured and sen-
tenced to death

Душан Вишић, заменик по-
литичког комесара УПО. 
Стрељан је децембра 1941.

Dušan Višić, Užice Partisan
detachment deputy political 
commisar Executed in De-
cember 1941

The 1941 
Uzice 

Republic

153



Наређење МУП-а о 
поступку према ли-
цима која су отишла
у шуму, која су се вра-
тила или ухваћена.

County council chair-
man’s order on proce-
dure against individ-
uals who joined the 
resistance forces, left  
them or were captured 

Немачко-љотићев-
ски преки суд у Ужицу

Court Martial in Užice
organized by the Ger-
mans and the Ljotić 
forces
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Недићев плакат „Браћо Срби”

Milan Nedić’s poster addressing people as: “Brothers, Serbs…” 

НМУ, инв. бр. 8

National hero Želimir Đurić’s de-
fensive bomb

Четири метка
нађена при ексху-
мацији тела
Народног хероја
Драгојла Дудића,
НМУ, инв. бр. 392

Th e four bullets
found when the 
body of Nation-
al hero Dragojlo
Dudić was exu-
mated 

Марамица Раде Николић са извезеним именима 27 ло
Бањице и са датумом њихове смрти. НМУ, инв. бр. 102

Rada Nikolić’s handkerchief embroidered with the names of 2
jica camp inmates and the date of their death
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Поред војних и полицијских мера, непријатељ је организовао и широку пропагандну активност 
у циљу слабљења морала устаника и народа.

Партизанско руководство је извукло поуке из устанка. Схватили су да се за успешно супрот-
стављање окупатору морају формирати веће војне формације које неће бити организоване само по 
територијалном принципу. Било је потребно организовати веће и јаче јединице, боље наоружане и 
способне за крупне војне операције у свим крајевима земље. Зато је, по одлуци ЦК КПЈ и ВШ НОПОЈ, 
формирана 21. децембра у Рудом − Прва пролетерска бригада.

Инструкције Драже
Михаиловића мајо-
ру Ђорђу Лашиђу и
капетану Павлу Ђу-
ришићу, 20. децем-
бар 1941.

Draža Mihailović’s
instructions to Major 
Đorđe Lašić and Cap-
tain Pavle Đurišić on
December 20, 1941
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In addition to military and police measures, the enemy 
also organized widespread propaganda campaign in order to 
weaken the morale of both the insurgents and the people.

Partisan leadership learned the lessons from the early 
stages of the uprising. Th ey realized that to successfully con-
front the occupier they must create a larger military formations 
not organized only on a territorial basis. It was necessary to 
organize larger and stronger units, better armed and capable 
of major military operations in all parts of the country. Th ere-
fore, following the decisions of Central Committee of CPYand 
Supreme HQ of Partisan detachments, the First Proletarian Bri-
gade was formed in Rudo on December 21.

Писмо ВШ НОПОЈ Главном штабу Народноослободилачких партизанских одреда за
Санџак, 21. децембар 1941.

Supreme Headquarters’ letter to the Commanding staff  of partisan detachments of Sandžak, 
december 21, 1941

Немачки пропагандни плакат Москва је пала 

German propaganda poster announcing: Moscow has fallen
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Оснивање Прве пролетерске ударне бригаде 

Supreme HQ’s order on First Proletarian Brigade forming

g
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Део поставке Ужичка република

A portion of the exhibition presenting various activities undertaken in Užice 
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Део поставке Ужичка република

A portion of the exhibition presenting various activities undertaken in Užice 
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