II
ДОКУМЕНТА НЕМАЧКИХ, БУГАРСКИХ
И КВИСЛИНШКИХ КОМАНДИ И УСТАНОВА

БР. 76
ОБЈАВА ФЕЛДКОМАНДАНТУРЕ У НИШУ ОД 4 АВГУСТА 1942 ГОД. О ДИВЕРЗАНТСКИМ АКЦИЈАМА НА
ПРУЗИ БЕОГРАД—НИШ И О УЦЕНИ ЛИЦА КОЈА ВРШЕ
ДИВЕРЗИЈЕ 1
ОБЈАВА ФЕЛДКОМАНДАНТУРЕ У НИШУ
Ниш, 4 августа
Фелдкомандантура Ниша издала је следећу објаву:
У месецима јуну и ј у л у 1942 године десила су се на
главној железничкој прузи Београд—Солун следећа три
железиичка атентата:
16 јуна 1942 г. између Мезграје—Топонице на прузи
Ниш—Београд;
13 јула 1942 г. 12 км северозападно од Ниша, између
Мезграје—Топонице, 700 м југоисточно од моста на Морави;
21 јула 1942 г. око 6 км југозападно од Ниша, 1.500 м
северно од Старог Међурова.
Тим атентатима оштећени су саобраћајни објекти у
Србији.
Општине које се налазе у близини места атентата
кажњене су тешким новчаним казнама. Ако се десе и даље
атентати предузеће се даље мере. Осигурање ових објеката
је и у личном интересу срггског становништва, стога дајемо
награду од дин. 100.000 ономе ко помогне ухватити атентатора да би исти био ухапшен и приведен казни.
1
Прештампано из „Обнове" бр. 332 од 5 августа 1942 године. Оригинал се налази у архиви Војноисториског института, под бр.
2/3—1, к. 45.
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Саопштење могу Фелдкоманданту усмено или писмено
доставити. О делењу награде одлучује лично по личном
нахођењу
Фелдкомандант
Фрајхер фон Ботмер, пуковник. 2

БР. 77
ОБЈАВА НЕМАЧКЕ КРАЈСКОМАНДАНТУРЕ У ЗАЈЕЧАРУ ОД 5 АВГУСТА 1942 ГОД. О СТРЕЉАЊУ ДЕСЕТ
ЛИЦА1
О Б Ј А В А
Као одмазда што су партизани одвели лекара немачког
бакарног рудника Бор, Др. Малника, а којег и поред датог
им рока до 31. јула т. г. нису пустили, стрељане су у Бољевцу данае као таоци следеће особе:
1. Шћекић Јован, управник поште из Салаша,
2. Станојевић Љубомир, железничар из Зајечара,
3. Лападатовић Јован, музикант из Боговине,
4. Бајић Чедомир, земљорадник из Вражогрнца,
5. Лаутаровић Димитрије, земљорадник из Дупљана,
6. Марјановић Велимир, земљорадник из Уровице,
7. Мариановић Никола, жандарм из Копривнице,
8. Сибић Вукашин, земљорадник из Метриша,
9. Стевић Стојан, земљорадник из Чубре и
10. Стојановић Иван, рибар из Доњег Милановца.
Зајечар, 5 августа 1942 год.
Крајскомандантура 2
2
Осуђен од Војног суда Треће армије 9 марта 1947 год. на смрт
стрељањем, као ратни злочинац.
1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института.
2
Немачка обласна команда. Њ е н командант је у то време био
Ш у л ц е Лангеман Лудвиг Ернст, мајор немачке војске. Војни суд
Треће армије осудио га је 9 марта 1947 год. на смрт стрељањем као
ратног злочинца.

БР. 78
ГОВОР НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ШТАБА КОМАНДУЈУЋЕГ ГЕНЕРАЛА И ЗАПОВЕДНИКА СРБИЈЕ ДР ХАРОЛДА ТУРНЕРА ОД 10 АВГУСТА 1942 ГОД. ОКРУЖНИМ
И СРЕСКИМ НАЧЕЛНИЦИМА У АРАНЂЕЛОВЦУ1
Реч државног саветника др. Турнера српским окружним и
среским начелницима
ЖИВОТНИ ИНТЕРЕСИ СРПСКОГ НАРОДА ЛЕЖЕ У ОБЕЗБЕЂЕЊУ
РЕДА И МИРА

„Када је влади генерала Недића стављено у задатак да у
најкраћем времену организује српску управу, присталице
ове владе успеле су да велики део овог задатка реше на
један изванредан начин, који је и код нас Немаца наишао
на пуно признање и дивљење".
Приликом недавног заседања претставника српских среских и општинских власти, државни саветник господин др. Турнер одржао је овај значајан
говор:

„Срееки начелници и претставници општина,
У својству шефа немачке војне управе на подручју
Командујућег генерала и заповедника у Србији, пропутовао
сам прошлих недеља целу земљу, говорио сам са сваким
од ваших окружних начелника и прикупио драгоцене утиске. Сматрам својом дужношћу да стекнем мишљење о
људима који стоје на челу српских срезова и општина и
који њима одговорно управљају. Затим, желео бих да и
њима дам прилику лично са мном да говоре и да ми изнесу
евоје бриге и молбе. Ви сте они водећи чиновници српске
државе који су народу најближи и од чије спретности и
храбрости и завиеи вођење народа у овим тешким временима.
Вама су свима познати догађаји који су довели до
слома југословенске државе. Још и дан данас биће многима
од вас несхватљиво безумно дело злочиначких елемената.
За нас Немце били су ови догађаји још несхватљивији.
Баш последњих година, захваљујући једној разборитој политици, настало је зближење између Немачке и Југосла1
Прештампано из „Обнове" бр. 336 од 10 августа 1942 године.
Оригинал се налази у архиви Војноисториског института под бр.
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вије које је баш за ову земљу било од велике користи.
Срттском сељаку, раднику и предузимачу као м произвођачу
Немачка је олакшала бригу о прођи његових производа као
и бригу око цена. Изградњом својих јавних установа, друмова и река, годинама је могла земља у мирном реду да
лостигне један невероватан привредни полет. Све ово срушено је за неколико дана, а Немачка приморана, и против
своје воље, да предузме противу Југославије потребне ратне
мере. Догодило се оно што се морало догодити. Упркос
одличним војничким врлинама народа, његова војска је
после слабог отпора доживела потпуни слом. Недостајао му
је политички и идеолошки став, који немачким војницима
обезбеђује непобедивост, храброст и одлучност.
Ма да је једна сразмерно мала злочиначка клика изневерила уговор са Немачком, ипак је српски народ морао да
сноои пОследице по неумитној природи ствари, исто онако
као што је и немачки народ морао да сноси последице кукавичког јеврејско-масонсиог ударца ножем у леђа у години
1918. Требало је да у марту 1941 године српски народ располаже снагом да отера до ђавола ову политичку клику.
Међутим, то се није догодило. Тако се Србија у великом
светском идеолошком сукобу сврстала у ред оних сила које
су, вођене од јеврејства и масонства, покушале да зауставе
или чак поврате точак времена, а све због своје грабљиве
себичности. Тиме је Србија тренут-но искључена из активне
борбе младих и полетних европских и азиских народа против комунизма и јеврејства.
На који би начие, дакле, могла сада Србија у времену
борбе да докаже своју вољу за сарадњу на изградњи нове
Европе?
Када је немачка војна сила прошле године завршила
свој задатак уништењем југословенске армије, на молбу
Српске владе постављени су у земљи мањи континтенти
трупа у циљу смањења окупационих терета. Комунистички
и народни злочинци нису разумели овај гест, него су га
схватили као знак слабости, па су мислили да ће подизањем побуне моћи с леђа да нападну немачку армију у тренуцима њене пресудне борбе на Истоку. Дошло је до неумољивог угушивања устанка са поеледицама које су вам
познате.
Када је влади генерала Недића стављено у задатак да
у најкраћем времену организује српску управу, присталице
ове владе успеле су да велики део овог задатка реше на
један изванредан начин, који је и код нас Немаца наишао
на пуно признање и изазвао дивљење. Када човек данас

путује кроз Србију види да је сељак обрадио свако парченце земље, да га је посејао, да се вредно ради и да живот
добија свој нормални свакодневни изглед.
Ја се не устежем да изјавим, да оно што је учињено у
земљи претставља у ствари вашу заслугу. Тиме сте повели
српски народ оним путем којим он мора да иде, да би понова извојевао себи место међу народима, а то је пут неуморног и самопрегорног рада. Ми, Немци, знамо шта значи
када се све изгуби, када се изгуби вредност новца, ви ћете
признати да је само прегнуће немачког радника и сељака
и њиховог воћства довело до тога да после 1933 године под
воћством Адолфа Хитлера рад узме маха на начин који
досада није никада био познат у светској историји. На то
треба да стално указујете у вашим срезовима и оппггинама.
Ја сам већ рекао да је почетак тог посла већ у обрађивању
земље показао један успех, који може да служи за пример.
Сада је ваша дужност да одржите и одбраните оно што је
стечено.
Ви знате исто као и ја ко је онај у земљи и ван ње који
жели да изазове неред и коме је то у интересу. То су с једне
стране плаћеници ј еврејско-марксистичког комунизма.
Повереници Москве покушали су ђаволском рафинираношћу прошле године да убеде српски народ, који је,
истина, у суштини непријатељски расположен према комунизму, али осећа велику љубав према руском народу, да
само путем комунизма може да се епасе од несреће овог
рата. Ја верујем да је безумље и злочинство оваквог схватања већ прошле године јасно отворило очи сриском народу и сматрам да је углавном народ излечен од комунистичких идеја.
Поједини комунистички мангупи, који долазе из Москве
и тумарају по земљи, могу се, ако то народ само хоће, а он
је то већ доказао — лако уништити. Али сваки Србин треба
да зна да и најмањим посредним подржавањем комуниста
постаје њиховим саучесником, због чега потиада под исту
казну као и они.
С друге стране стоје назови националистички кругови,
који су у својој заслеиљености увек гурали српски народ
у несрећу. О томе ћу ја као Немац отворено рећи своје
мишљење.
Српски народ имао је срећу да после свога слома нађе
људе који су били спремни да узму на себе жиг непопуларности и да поведу народ кроз патње које један изгубљени
рат доноси.

Нико не може боље од мене да посведочи колико се
садашњи министар Аћимовић трудио до самопрегора, у
априлу месецу прошле године, да среди прилике у земљи,
иако су га у његовом послу покушали да ометају и сузбију
комунистички и тобожњи националистички елементи, и
најзад како је носио на својим леђима тешки терет одговорности у току прошлога лета, све док претседник Милан
Недић није ступио на чело владе. Можда ће се неко наћи
међу вама па казати да баш та околност што Р1емци хвале
Недића и Аћимовића доказује да су они издајице српскога
народа.
Али то није похвала што вам ја о овим људима кажем,
већ објективно дивљење схватању дужности ових људи,
који се свега одричу што им живот пружа, само да би могли
да користе своме народу. Историја ће их у будућности обележити као велике Србе. Напротив, онај је доетојан презрења који се као енглески плаћеник приказује националним Србином да би у сенци кукавичке опозиције. избегао
сваку одговорност и сваки рад, а у мирној нади да ће неки
случај ипак довести до неерећног исхода рата за Немачку
и да ће ее онда без икакве муке моћи претставити пред народом као национални херој. Дакле, на једној страни видите
схватање дужности према народу, а на другој кукавичку
издају. Овакав човек не може изазвати озбиљне сметње.
У најбољем елучају могао би да уепе, да направи забуну у
једном народу романтичном и пуном темперамента, као што
су Срби- Овим сам вам иотпуно отворено рекао своје
мишљење и препуштам вам да из њега извучете потребне
закључке. Као што сам вам у почетку рекао, углавном од
вас зависи какво ће мишљење српски народ добити и како
ће он бити вођен.
Једна ствар мора данас свакоме Србину да буде потпуно јасна, а то је да би значило уништеше Србије
када би се немачко воћство морало да одлучи да употреби
за угушивање побуне ма и једнога човека више него што се
налази на овом подручју. Ово са моје стране није претња,
већ констатација непобитне чињенице.
После свршетка прошле сурове зиме српски народ је
за неколико месеци ове године доказао да уме да ради.
Својим управљањем старајте се да народу не пропадну плодови његовог рада. Одржавање јавнога мира и поретка први
је предуслов за одржавање земље.
Угрожавање реда и мира нама би Немцима, разуме се,
сметало, али нае ниуколико не би могло да спречи у изво-

ђењу наших подухвата. Међутим, то би за Србију значило
животну опасност.
Немачка војна управа већ од априла прошле године
доказала је да је спремна да помогне српекој влади у
обнови управе земљом. То ћемо и у будуће радити. У својству меродавног фактора и пажљивог посматрача могу вас
уверити да сте ви и према нашем схватању досада са успехом радили. Ако у том смислу и даље наставите, чините то
за добро Србије, а тиме и за добро нове Европе."

БР. 79
ДЕО ОБАВЕШТАЈНОГ ИЗВЕШТАЈА 717 ПЕШАДИСКЕ
ДИВИЗИЈЕ ОД 15 АВГУСТА 1942 ГОДИНЕ 1
24. V. 42
Прилог уз извештај о дејству.
717. пешад. дивизија
Одељење 1ц пов. бр. 369/42
Седиште штаба, 15. августа 1942.
Поверљиво
Параф X. 17. VIII.

717 пеш. дивизија
I а.
15. август 1942, пов. бр. 656/42
Прилог. — Параф НУ

Предмет: Извештај о стању код непријатеља
за време од 1.—15 августа 1942.
Извор: Извештаји трупе и конфидената.
II. Стање код непријатеља
Јужни отсек
Код једне веће акције 749. пеш. пука од Биљановца
12 км северно од Рашке и Руднице 8 км југоисточно од
Рашке на исток према Копаонику—Плоча није се дошло у
додир са непријатељем.
1
Фрагментарни препис оригинала, извршен од Комисије за
утврђивање ратних злочинаца у Нирнбергу, налази се у архиви
Војноисториског института под бр. 4/19, к. 9.

Бугарским трупама које затварају границу ка западу
гхало је у руке 10 наоружаних, које су Бугари после саслушања стрељал1и. Међу њима налазила су се три Енглеза,
од којих је један наводно био официр. Вероватно је да исти
нису били падобранци већ одбегли ратни заробљеници.
Рђаво стање одеће ишло би у прилог томе.
Д остављено:
Командујућем генералу и заповеднику
Србије
704. пешад. див.
714. пешад. див.
718. пешад. див.
1а [Оперативно оделење]
610. фелдкомандантури [Врњачка Бања]
оригинал
за циркулацију у штабу

1х
1х
1х
1х
1х
1х
1х
1х
8 примерака

За команданта дивизије
одељење I а
потписао Хостербах (с. р.)
мајор.
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РЕФЕРАТ ДР ХАРОЛДА ТУРНЕРА, НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ШТАБА КОМАНДУЈУЋЕГ ГЕНЕРАЛА И ЗАПОВЕДНИКА СРБИЈЕ, ОД 29 АВГУСТА 1942 ГОД. КОМАНДАНТУ
ЈУГОИСТОКА, ГЕНЕРАЛУ ЛЕРУ1
1) Политичка ситуација
На почетку делатности (20.4. 1941) југословенски
управни апарат поделом потпуно разбијен. — Из одвојених
подручја десетине хиљада избеглица који покушавају да
1
Фотокопија оригинала налази се у архиви Војноисториског
института под бр. 9/14, к. 2—А. На документу има неколико б е л е ж а к а
дописаних нечитким рукописом. Недостаје з а в р ш е т а к документа.
Александар Лер, командант Југоистока и командант Групе
армија „Е". Заробљен у Југославији приликом капитулације Немачке
и осуђен од Војног суда у Београду 1947 год. на смрт стрељањем као
ратни злочинац.

избегну терористичким мерама нарочито Хрвата и Мађара.
— Најпре је планирано пресељење 260 000 Словенаца из
Корушке и Штајерске на српску територију. — Насупрот
изричитом споразуму Мађари пребацили 38 000, Хрвати
104 000 и Бугари 20 000 Срба на преосталу српску територију. Пребацивање без икакве претходне пријаве. Пребачени и избеглице само са најбеднијом одећом и без могућности исхране. Отуда потиче први разлог политичке несигурности и плодно тле за илегалне елементе. — Образовање баиди је на Балкану уобичајена појава. Никаквог
обзира према животу другога, носе оружје од младости. —
Са почетком похода на Русију избио је устанак у Србији.
— Комунизам је у почетку имао националну маску, а ооим
тога су пуштане пароле према којима се Стаљин бори за
слободно Словенство. — Није било могуће довољно ангажовање трупа. У јулу 97, у августу 393 (од тога 17 мостова),
у септембру 892 саботаже (најмање!). Потпуно разарање
свих саобраћајних средстава. Паљење општинских архива.
Анархија у управи. Потпун губитак угледа Немаца, пошто
су услед недостатака трупа нека подручја морала бити потпуно напуштена. Појачање српске полиције наредио је
први Заповедник, генерал Ферстер (већ 23.4. 1941). Исто
тако наређено опремање није успело наишавши на противне тежње војних установа (Дахм). Стога полиција на
почетку уетанка није била довољно способна за акцију.
Развој ситуације води до коначног губљења угледа комесарске владе, стота је после саветовања са СВЈИМ установама
које су узеле учешћа крајем авгуета 1941 формирана Недићева влада. — Услед погрешног извештавања путем погрешних вести у штампи настале су из заблуде код надлежних и ненадлежних установа Рајха и код иностраних
влада и код Фирера тешкоће које су се морале разјаснити
исцрпним извештајем Заповеднику Оружане силе и Главној команди Сувоземне војске. — Први циљ Недићеве
владе био је да у садејству са немачким трупама угуши
устанак. И трупе су признале да су Се добровољачке формације добро показале. Преговорима са Костом Пећанцем
успело се да се знатне четничке формације уздрже од илегалне делатности, а тиме донекле одржи мир најпре на
територији Југоисточне Србије. — У то време одвајање
Михаиловића од Пећанца. Најпре никаква сарадња Михаиловића с комунистима, али борба против окупационе силе
под руководством Енглеске. Јачање Михаиловићевог покрета помоћу официра југословенске војске, који су из

страха од ратног заробљеништва побегли у шуме. Јачање
комунистичког устанка притиском на сељаке и принудном
регрутацијом.
Улазак Бугара у незадовољна подручја изазвао је најпре заоштрење политичке напетости а тиме кризу владе,
која је тек поеле дугих преговора могла Да буде уклоњена.
У интересу умирења, немачка управа је најпре утицај Јевреја на јавност и . . ,2
За управу у Србији нарочите тешкоће од самог почетка
услед поетојања различитих народносних група. На шиптареком подручју успело се интервенцијом управе још благовремено да спречи проглашење слободне шиптарске
државе које је претстојало услед самовоље једног трупног
команданта, пошто је иначе у том подручју претстојао утицај Италијана и тиме немогућност привредне експлоатације (хрс.мпа руда). У Банату је пуж Гросдојчлаед пропагирао идеју фолксдојчерске слободне државе. Проглашење,
планирано за први мај 1941, управа је еа много муке спречила. Мађари одмах врше пропаганду да Банат припада
Мађарској. Отуда узнемирење фолкедојчера, пресељење
Срба на југ који су се морали бојати недела, после искустава у Бачкој. И данас још постоје нарочите тешкоће управе
у шиптарском подручју и у Банату, услед еталних покушаја Италијана и Мађара, као и Румуна да појачају утицај.
Преговорима еа хрватском владом, Земун и Источни
Срем стављени су под управу једног немачког комесара,
да би се обезбедила оенова за исхрану Београђана и трупа.
Засад апсолутни мир у том подручју.
После угушења устанка епроведена је реформа српске
управе да би ее чвршће организовала и уредила уз поделу
војне управе. Уклоњене су бановине, осим Београда, основано је 14 округа. Функцију окружних начелника обављају
немачки Крајскоманданти. Фелдкомандантуре као међуинстанце према намераваном већем броју округа. Услед недостатака крајскомандантура, фелдкомандтуре врше управу
окрузима у својим службеним седиштима.
Ради јачања управе потребно је чишКење чиновништва. Услед политичких прилика у ЈутоелавиЈи, чиновнички апарат је био вишеетруко пренатрпан; усто су долазили на ерпеку територију чиновници који су избегли из
одвојених подручја. Потребно је редуцирање чиновништва
на најмању потребну меру и врши се под надзором војне
2
Реченица није довршена јер недостаје једна страница оригинала.

управе, пошто при политичким приликама на овој територији и окупационе власти имају великог интереса за беспрекорно функционисање државног апарата. У интересу трупа
и управа је укључена у руковођење грађевинске делатности. Техничко одељење управног штаба руководи нарочито
радовима на оправкама и одржавању војних путева и мостова и путева и мостова важних за ратну привреду. Оно
надгледа одржавање безбедности саобраћаја, спроводи обележавање путева у интересу бржег одвијања еаобраћаја.
Одавде се спроводе велики мелиорациони радови у циљу
повећања жетвеног приноса и тиме обезбеђења исхране
трупа, извоза намирница у Р а ј х и осим тога ради борбе
против маларије (такође у интерееу трупа). Техничко одељење се стара за оспособљавање и побољшање водоводних
уређаја. За извођење радова кредит од три милијарде.
Укључење организације Тот као и фирми из немачког
Рајха у градњу путева (Бор) и мостова (мостови на Сави и
Дунаву, као и железнички моетови). — Градња бункера за
заштиту мостова и тунела железничких пруга (засад 201
торањ у градњи, 141 готов). Техничко одељење ангажовано
и за градњу бункера у Хрватској (80). Руковођење цивилном грађевинском делатношћу с обзиром на недостатак
грађевинског материјала и обезбеђење грађевинског материјала за потребе трупа.
Унутар управе :и управа водених путева. Одржавање
паробродског саобраћаја (транспорт и дотур) на Дунаву и
Сави. Извођење багерских радова. Уређаји за претовар и
постројења на кејовима. Градња иристаништа. Обележавање пловних вода ради обезбеђења пловидбе. Набавка
материјала за пловидбену службу, али нарочито управа
Гвоздених Врата и вучне пруге (покушај минирања од
стране Енглеза).
У интересу Оружане силе (окупациони трошкови) обезбеђење трошкова за извођење горе опмеаних радова потребно је интензивно надзирање домаће финансиске управе
од стране окупационе власти. Нарочито после преформирања унутрашње управе, управни штаб је извршио преформирање финансиске управе да би обезбедио прикупљање пореских намета. Потребно је повећање пореза, увођење нових пореза и строго утеривање заостатака као и
ново прикупљање прихода под немачким надзором да би
се обезбедили издаци потребни у немачком интересу.

Од почетка окупације досад је
окупацисиих трошкова
станбених услуга
откуп признаница
контрибуције ратне штете
Укупно:

исплаћено:
3,26 милијарди динара
1,04
0Д4
0,07
„
„
4,51 милијарда динара

Сада месечни окупациски трошкови износе 240 милиона динара. Примаша из пореских прихода нису довољна
за то. Задужење државе код Народне банке засад је 6 милијарди, до краја године оптицај новчаница је 8 милијарди,
засад 11,5 милијарди, до краја године 14 милијарди. Био је
планиран принудни зајам, али је на жељу установа Рајха
морао засад да се одгоди. — У споразуму са установама
Рајха имовина ликвидираних Јевреја регулисана је у корист Србије, добитак ће се вероватно потпуно употребити
за обештећење ратних штета. Упркос свим тешкоћама,
развој финансиског стања у Србији је повољнији него у
осталим балканским земљама, нарочито у Грчкој.
Поред финансиске управе намерава се образовање царинске управе. За обезбеђење граница {1790 км) антажовано
550 немачких царинских службеника, 1200 фолксдојчерских и 5600 сриских граничних стражара. Надзор врши
немачка управа. Тиме се спречава недозвољен извоз и увоз.
Надзор девизних одредаба, надзор путничког саобраћаја,
варочито у војном погледу (одбранбени интереси). Учешће
у преговорима при поставл>ању граница.
У првој години заплењено у корист Оружане силе
50 000 јединица контрабанде. Од тога је депоновано 568
коња, 551 воз, 215 говеда, милион цигарета, 42 000 кг житарица, 2 300 писама, заплењено 6,650 000 динара и куна,
670 000 рајхсмарака, 100 000 леја, 73 000 лева, 11 000 пенга,
45 500 лира, 32 000 француских франака у злату, 26 000 динара у вредносним хартијама.
У интересу немачких трупа, немачка управа надзире
и управу монопола. Државна благадна постагла 1,7 милијарди динара суфицита. Интезификација обраде са милиона
на три милиона кг (осим Баната). Прошле године стављено
на располагање немачке Оружане силе 100 милиона цигарета. Потрошња цивилног становништва ограничена, производња никотина за Р а ј х 1 000 кг месечно.
У интересу ратне привреде, управни штаб је чврсто
укључен у спровођење социјалних мера. Међудржавно регулисање у погледу радника у Рајху. Расформирање син-

диката. Обавезивање српских радника на службу у предузећима важним за рат. Стварање радне службе за обнову
да би се докона радна снага одвела са улица и ангажовала
на мелиорацијама и другим радовима у интересу немачке
Оружане силе.
У интересу Оружане силе управа намерава да организује домаће ветеринарство да би се између осталог спречили
случајеви заразе. Стање заразе се насупрот ранијем сада
може сматрати повољним, тако да тренутно нема бојазни
од преношења зараза и смањења сточног фонда а тиме и
смањења основе за исхрану.
Међутим сада је опасна свињска куга са 643 заражена
имања. Узрок је недостатак серума, пошто је Србија досад
била упућена на испоруке из иностранства. Пошто се из
Немачке не може увести довољно серума, основан је један
институт за серум против свињске куге под немачким
надзором.
У интересу трупа потребно је и надзирање домаће
санитетске управе. Реорганизацја лекарске службе, нарочито специјалиста за заразне болести на терену да би се
спречило ширење епидемије међу становништвом и преношења итд., ограничила се на најмању меру. Надзор над
великим покретом избеглица да би се спречило ширење
зараза. Надзор блудница у интересу одржања здравља
трупа.
Потребно је надзирање правосуђа од стране немачке
управе. Немци из Рајха и фолксдојчери уредбом су повучени из правосудног суверенитета српских судова и стављени под судове Оружане силе. Строга упутства ради
пооштравања казни у циљу борбе против саботаже. Заповедник преузео право помиловања после отпадања круне.
Потребно је да немачка војна управа преузме промет
правне помоћи у оквиру немачког правосуђа и пријатељских држава. Најзад, немачка војна управа мора да се брине
и за културне послове, пошто се утицај на становништво
на културном пољу одржава на умирење и обезбеђење
реда. Пошто су високе школе биле упоришта комунизма,
на немачки потстицај и уз немачки надзор и сарадњу издат
је закон о реформи високих школа. Отстрањење свих комунистичких елемената из високих школа. Утицање да се
поново отворе друге школе да би се ученици одвели са
улице. Проверавање свих школских књига у политичком
погледу. Оснивање принудних логора за асоцијалне ученике. Немачки надзор је на овом подручју нарочито потребан. С обзиром на захтеве разних народносних група у

Београду, стварање немачких школа, под немачким хнхолским удружењем (основна школа, грађанска школа, гимназија; последња је у току форммрања). У Банату 210
немачких одељења основне школе за око 12 000 ученика,
један завод за образовање учитеља са две гимназије и три
ниже гимназије, једна трговачка академија, 7 грађанских
школа, једна пољопривредна и једна домаћинска школа за
фолксдојчере. Руководство, надзор и наставни план од
стране немачке школске задужбине уз искључење српоког
утицаја. Мађарске школе и румунске школе у Банату,
шиптарске школе у Косовској области.

БР. 81
ОБЈАВА ФЕЛДКОМАНДАНТУРЕ 610 У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ОД 11 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. О ПРЕДАЈИ ЖИТА
ОКУПАТОРУ1
ФЕЛДКОМАНДАНТУРА

610

Испостава Генералног опуномоћеника за
привреду у Србији, за исхрану и
пољопривреду.
О Б Ј А В А
О прикупљању жита на територији Фелдкомандатуре 610 у
Врњачкој Бањи.
1. И поред јасних наређења Генералног опуномоћеника
за привреду у Србији, Немачких војно-управних власти и
Српске владе о прикупљању жита, сељаци и произвођачи
жита на територији Фелдкомандантуре 610 у Врњачкој
Бањи нису се одазвали позиву о предаји жита;
2. У сагласности са Командујућим генералом и Заповедником у Србији — Шеф управног штаба — и Генералног
опуномоћеника у Србији од сада ће прикупљање жита на
територији Фелдкомандантуре у Врњачкој Бањи вршити
Фелдкомандантура 610 и Крајскомандантура уз учешће не1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС
под бр. 2327.

мачке полиције као и немачких и бугареких трупа и Српске
државне страже;
3. Са предајом жита мора се одмах отпочетм по обнародовању ове Објаве. Одређене количине мора сваки сељак
и произвођач безусловно предати;
4. Почев од 15 септембра вршиће се прикупљање жита
по срезовима и општинама уз учешће Немачке полиције и
Српске државне страже. Људство Немачке полиције и
Српске државне страже сместиће се по општинама о
трошку дотичних општина;
5. Неизвршење предаје означених количина жита сматраће се саботажом у смислу „Обзнане за запоседнуту
југословенску територију" Врховног заповедника војске,
издате у априлу 1941 г. (Лист уредаба за запоседнуту југословенску територију бр. 1, стр. 3, став VII). Саботажа се
може казнити и смрћу.
6. Против оних сељака и произвођача жита, који се
огреше о одредбе поменуте у тач. 5 ове објаве, поступиће
се најстрожије без икаквих обзира. Они ће бити изведени
пред Немачки ратни суд или преко Заповедника немачке
полиције безбедности, • Београд, упућени на рад у Немачку
или у окупиране земље и
7. Према последњој реченици у тач. 5 ове објаве сматра
се саботажом и свако оштећење или прикривање жетвених
производа као и скидање и цепање ове Објаве. Ко изврши
један од злочина наведених у овој Објави биће кажњен у
смислу тач. 6 ове Објаве.
Врњачка Бања, 11 септембра 1942.
Фелдкомандант
Хестерберг
Потпуковник

БР. 82
САОПШТЕЊЕ КОМАНДАЈУЋЕГ ГЕНЕРАЛА И ЗАПОВЕДНИКА СРБИЈЕ ОД 22 СЕПТЕМБРА 1942 ГОДИНЕ1
САОПШТЕЊЕ
У последње време примећено је да непријатељски
авиони, дневним и ноћним надлетањем Србије, покушавају
да дођу у везу са нелојалним делом становништва, спуштајући разне предмете из авиона.
Тачним проверавањем утврђено је да су места где су
предмети спупггани из авиона била осветљена ватром.
У будуће биће сва насеља заједно са становништвом, у
чијој се околини установи да су избачени предмети из авиона, позвата на одговорност и најстрожије кажњена, зато
што су пружала помоћ непријатељу или је нису спречила.
Београд, 22 септембра 1942 године
И

КОМАНДУЈУЋИ ГЕНЕРАЛ
ЗАПОВЕДНИК У СРБИЈИ

1
Прештампано из „Обнове" бр. 373 од 22 септембра 1942 године.
Оригинал се налази у архиви Војноисториског института под бр.
16/3—1, к. 45.

БР. 83
НАРЕЂЕЊЕ КОМАНДУЈУЋЕГ ГЕНЕРАЛА И ЗАПОВЕДНИКА СРБИЈЕ ОД 10 ОКТОБРА 1942 ГОД. ЗА ПРИМЕНУ
ОДМАЗДИ И У СЛУЧАЈУ НЕСТАНКА НЕМАЧКИХ
ВОЈНИКА 1
Док. N О К ^ 1722 — Изводи
(Рукописом: Прилог 29) Ратни дневнмк
Седиште штаба 10.Х.42
Командујући генерал и
Заповедник Србије
Одељење 1а пов. бр. 5338/42
ПОВЕРЉИВО

Предмет: Мере опрезе противу непријатељкжих напада.
Подмукли препад на једног официра који се завршио
са његовом смрћу присиљава на већу опрезу према подмуклом непријатељу. Досада на више места запажена безбрижност није на своме меегу ни у доба потпуног мира!
Кретање појединих војника ван станова и за време ноћи
пружа устаницима лаку прилику за препаде.
Пошто се устаници плаше немачких мера за одмазду
мора се рачунати такођер и с тиме да ће они, противно свом
досадашњем обичају, немачке војнике који су постали
жртва њиховог напада уклонити негде на непознато место.
Стога за заштиту немачке оружане силе наређујем да
се мере одмазде које су утврђене за мртве и рањене у будућности према датој ситуацији и по предлогу имају примењивати такођер и за нестале немачке војнике.
Достављено по
предлогу А — Д.
Иницијали К (Когард)
Потписао Бадер с. р.
Генерал артиљерије

1
Препис оригинала, на немачком језику, извршен од Комиеије
за утврђивање ратних злочина у Нирнбергу, налази се у архиви
Војноисториског института под бр. 7/4, к. 27—II.

БР. 84
НАРЕЂЕЊЕ КОМАНДУЈУЋЕГ ГЕНЕРАЛА И ЗАПОВЕДНИКА СРБИЈЕ ОД 10 ОКТОБРА 1942 ГОД. О ПОСТУПКУ
СА УХВАЋЕНИМ УСТАНИЦИМА У СРБИЈИ1
Рукопиеом: Прилог 30
Седиште штаба, 10.Х.42
Штамбиљ: Поеерљиво
Командујући генерал и
Заповедник Србије
Одељење 1а пов. бр. 5310/42
Предмет: Поступак са ухваћеним устаницима у Србији.
1) Ко од устаиика или њихових помагача код борбених
дејстава буде ухваћен са оружјем у руци има се начелно
обееити или стрељати. Вође, политички комесари и курири
имају се претходно по могућству од стране службе безбедности саслушати.
2) Устаници који нису ухваћени у борби, устаници који
су се предали и положили оружје, лица која су ухваћена
под сумњом да припадају устаничком покрету, да су устанике потиомагали или на било који начин са њима сарађивали, имају се углавном предати Команданту полиције
безбедности.
4) Са ухваћенима, чије суђење од стране ратног оуда
не долази у обзир, поступиће се на следећи начин:
а) Они који не буду предати полицији пустиће се на
слободу или ће се евакуисати у логоре ратних заробљеника;
б) Они који буду предати полицији или ће се према
степену њихове кривице, пустити на слободу, или пак ставити на расположење генералном опуномоћеном за привреду )за обавл»ање слободног (рада, или ће их Командант
полиције безбедности разаслати на принудан рад.
Параф б, Параф X.
потписао Бадер (с. р.)
1

Препие оригинала, на немачком језику, извршен од Комисије
за утврђивање ратних злочина у Нирнбергу, налази се у архиви
Во.јноисториског института под бр. 8/4, к. 27—II.

Достављено:
704. пеш. див.
717
' 1 ' * ,)
Ј,
СС див. „Принц Еуген"
Управном штабу.
Свим фелдк- и крајскомандантурама.
Немач. офиц. за везу код I кр. буг. окуп. корпуса.
Вишем СС и вођи полиције.
Генералном опуномоћеном за привреду.
Ради знања:
Команданту снага Оружане силе на Југоистоку.
У штабу:
Одељењима: I ц, III, квартирмајстору, Ратном дневнику.

БР. 85
ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ КОМАНДУЈУЋЕГ ГЕНЕРАЛА И
ЗАПОВЕДНИКА СРБИЈЕ ОД 15 ОКТОБРА 1942 ГОД. КОМАНДАНТУ ЈУГОИСТОКА1

Докуменат
Командујући генерал и
заповедник у Србији.
одељ. 1а пов. бр. 5351/42
Веза: Депеша од 11.10.42

—1722—изводи—
(Својеручно: прилог 38)
Седипгге штаба 12.10.42
Штамбиљ: поверљиво
(својеруч. Петровград)

Крајскомандантури 1/823 Вел. Бечкерек
Као мера одмазде за једног у Самошу 10.10.42 стрељаног полицајца-фолксдојчера овим одобравам да се обеси 50
комуниста.
потписао Бадер (с. р.)
генерал артиљерије
1

Фрагментарни ггрегтис оригинала, извршен од Комисије за
утврђивање ратних злочина у Нирнбергу, н а л а з и се у архиви Војноисториског института под бр. 14/5, к. 41—А.

Ради знања
I

Ратн.

Ц

днев.

(10. страна оришнала)
(својеручно: прилог 47) Рат. днев.
15.10.42

Команданту Југоистока
ради знања: немач. генералу у Загребу
Дневни извештај од 15.1(1.42
СС-див. Принц Еуген:
ад 1 б: 1) После разарања Криве Реке наоружано мушко
становништво које се бранило уништено је.
2) Претседник опнггине и општински чиновници
утврђени као устаници. Куће за одмазду спаљене.
Командуј ући генерал и заповедник у
Србији Ј а.
потписао барон Холпггајн
(с. р.)

БР. 86
ОБАВЕШТАЈНИ ИЗВЕШТАЈ КОМАНДУЈУЋЕГ ГЕНЕРАЈ1А И ЗАПОВЕДНИКА СРБИЈЕ ОД 30 ОКТОБРА 1942
ГОД. О УСТАНИЧКОМ ПОКРЕТУ У ЈУГОСЛАВИЈИ 1
Докуменат бр.

— 1156 — изводи

Командујући генерал и
заповедник Србије.
I ц-пов. бр. 4177/42
Седиште штаба 30.10.1942
(евојеруч. : прилог 22)
КОМУНИСТИЧКИ УСТАНИЧКИ ПОКРЕТ
на

простору

пређашње

Југославије

3.

Руководство.
Врховни Командант комуниета Југославије јесте „Тито",
пореклом вероватно Хрват и л и Словенац.
Он треба да је учествовао у шпанском грађанском рату.
Б л и ж и подаци о његовој личности досада се нису могли
прикупити.
Главни стан налази се у Млиништу, у планини Клековача (23 км југозападно од Кључа). Тито је мишљења да је
гсривредна сарадња партизана, као равноправног партнера
са Немцима такођер и на југословенској територији сасвим
могућа. 2

5.

Јачина.
Укупан број комунистичких устаника према добијеним
извештајима цени се на 28—30.000 људи, од којих је 60%
наоружано. Као ооведочени комунисти може се сматрати
само мањи број. Гро сачињавају сел>аци и радници, који су,
заведени пропагандом, односно из страха због репресалија
и мера истребљења, побегли у шуму.
Активно учешће жена и девојака у нези болесника и
рањеника као и курирокој служби уобичајено је у свим
одредима.
1
Фрагментарни препис оригинала, извршен од Комисије за
утврђивање ратних злочина у Нирнбергу, налази се у архиви Војноисториског института под бр. 14/5, к. 41—А.
2
Друг Тито није био ни за какву сарадњу са окупатором, па ни
за привредну. Ово је срачунато на компромитовање.

7. Формациски састав:
Основни облик наоружаних комунистичких група сачињава народно-ослободилачки партизански одред, који по
прилици одговара батаљону (често и пуку) и који се дели
на чете, водове и десетине.
При ширењу покрета наступила је потреба да се формирају бригаде, што је између осталог извршено на племенској основи, тако да су образоване српске, босанске и
херцеговачке бригаде. Образовање пролетерских бригада
значио је корак даље, чиме се учешће радника у борби желело сликовито да прикаже. Ударне бригаде претстављају
неку специјалност, што је постигнуто тиме да су исте састављене од пробраних бораца и првенствено снабдевене
аутоматским оружјем.
У првом одреду штаба за Босанску Крајину констатован је пгга више и један омладински батаљон.
Свим јединицама до чета придати су командантима и
политички комесари.
Ознаке чинова: Све оне носе се на левој надлактици.
Командант оперативне зоне: као и његови виши официри
троугао са отвором на ниже, испод тога 1 црвена звезда.
Командант одреда: 1 црвена звезда, испод тога 2 попречна ширита.
Командант батаљона: 1 црвена звезда, испод тога 1 попречни ширит.
Командир чете: 3 црвене звезде.
Командир вода: 2 црвене звезде.
Десетар: 1 црвена звезда.
Политички комесар одреда: 1 црвена звезда, на звезди
у златном везу чекић и срп, испод тога 2 попречна ширита.
Политички комесар батаљона: 1 црвена звезда, на њој
у златном везу чекић и срп, исиод тога 1 попречни ширит.
Политички комесар чете: 1 црвена звезда, на њој у
златном везу чекић и срп.
На капама носе сви совјетску звезду.
8. Начин вођења борбе:
Устаници воде борбу по начелу партизанског ратовања,
како је то трупама већ у јесен 1941 било достављено (штаб
команде одељење 1а/Ф од 13.9.41).
Али је даљи развој покрета доследно носио са собом и
измене у начину вођења борбе. Ту се разликују три степена:
а) Заседа малих банди са циљем, да дођу до оружја,
муниције и ратне опреме, ради наоружања нових чланова.

б) Отворени редовни напад средњих банди за уништење легалних оружаних снага и за добијање илена у
другој линији.
в) Освајање стратегиски важних места утоликом броју,
који омогућава да се иотпуно запоседне жељена територија.
Буде ли нека велика банда [м^исли на партизанску јединицу] разбијена, то се ниже старешине враћају понова
начинима партизанског ратовања. Важи као обичај, да се
врше напади на морално и материјално слабијег непријатеља. Пред надмоћнијим снагама банде узмичу, пошто им
обавештајна служба благовремено пружа податке за доношење потребне оцене. Буде ли нека банда окружена, то се
иста по заповести распршти и покушава, да се појединачно
под заштитом ноћи извуче из окружења. Дању се користе
сва средства камуфлаже као укопавање, покривање лишћем,
пењање на дрвеће итд. Поступак са заробљеницима је различит и он се изражава често из пропагандних разлога на
тај начин да се заробљеници не стрељају, већ се, поигго
буду потпуно оиљачкани, пуштају на слободу. Ако се руководству чини да је целисходно, оно предлаже њихову замену. Официре скоро увек стрељају.

БР. 87
ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА НЕМАЧКЕ 704 ПЕШАДИСКЕ
ДИВИЗИЈЕ ОД 31 ДЕЦЕМБРА 1942 ГОД. КОМАНДУЈУЋЕМ ГЕНЕРАЛУ И ЗАПОВЕДНИКУ СРБИЈЕ О ИЗВЕДЕНИМ АКЦИЈАМА1
Превод
Докуменат бр. N О К \У 969 — изводи
ИЗВЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ
704 пешад. дивизије
Почето: 1.9.42

Закључено:

31.12.42

704 пеш. дивизија била је потчињена од 1.9.1942 до
31.12.1942 командујућем генералу и заповеднику Србије
(Кмд ген. и зап. Срб.).
Извештај о дејству водио је:
од 1.9.42 — 12.9.42 потпоручник Кбш§, зам.

01

од 13.9.42 — 31.12.42 Бг. 5Мпкор{, поруч. и 01
(2 страна оригинала)

ДАН, ЧАС,
МЕСТО,
КАНТОНМАН

21.11.42

Опис логађаја

Примедбе (такођер
губици у оружју и
прибору, веза са
прилозима)

Див. плакатира на својој те- Аз. Плакат
риторији објаву комд. ген. и одмазде
заповед. у Србији, по којој се од 21.11.42
срп. чинов. у служби ставл>ају под нем. заштиту, стим, да
се за сваког рањеног стреља
5 а сваког убијеног 10 таоца,

1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви Војноисториског института под бр. 23/5, к. 41—А.

Дан, час,
место,
кантонман

Опис догађаја
0
'

Примедбе
(такођер
Г
У ° Т У °РУЖ'У и
прибору, веза са
прилозима)

и да се чинов. јавне службе
стављају под преки суд, ако
без више силе напусте своју
дужност.
23.11.42

Див. подноси предлог Ком.
[андујућем] ген. и заповеднику Срб. после претходно
извршеног тачног извиђања,
да се у фебруару 1943 одобри
једна акција, 2 у којој ће се
драконским мерама истребити
скривени логори комунистичких банди. Битачка просторија огласиће се за оперативно
подручје, целокупно мушко
становништво од 16—50 година старости, похватаће се
и предати установама службе
рада, места из којих се буде
давао огпор, до темеља ће се
разорити.

Аз. 8е
1а бр. 1218/42
од 23.11.1942

23.11.42

Див. налази, да одредбе код
проналаска оружја не задовол>авају и предлаже Ком.
[андујућем] ген. и заповед.
Србије:
1) Ко се затекне да носи
без оправдања оружје или
муницију, стрел»аће се на лицу места.
2) Власници просторија у
којима се пронађе оружје или
муниција, биће стрел>ани на
лицу места.

Одмазде I а
бр. 1222/42
од 23.11.1942

2
Односи се на офанзиву немачких јединица од 15 фебруара
1943 год. против Пожаревачког НОП одреда.

дан час
место, '
кантонман

Опис догађаја
ДогађЗЈа

Примедбе (такођер
г
>' б и ' ш У °РУЖЈУ и
прибору, веза са
прилозима)

3) Сродиици стрељаних као
и остала лица која станују у
зградама, у којима је пронађено оружје или муниција,
биће ухапшени и предати
немач. служби рада.
4) Грађевине у којима буде
пронађено оружје или муниција, биће спаљене.
5) У општинама у којима
буде пронађено оружје или
муниција, одмах ће бити стрељано још даљих 10 мушких
лица.
24.12.42

14.30 час. у Младеновцу
потпоручник К о т § , ађутант
II батаљ. 724 грен. пука, и
сан. потпоручник Бг. Еп§е1ћагс11;, батаљонски лекар II
батаљ. 724 грен. пука, ватреним оружјем нападнути од
једне двадесетогодишше ж е не, 3 вероватно комунисткиња,
и тешко рањени (зрно кроз
плућа и трбух); одмах пренети у војну болницу у Београд. Неки ранији четнички
вођа, 4 који је покушао да
ухалси ту жену, убијен је од
исте, потом је и она сама извршила самоубиство. 5

3
Акцију је извела партизанка Живка Дамјановић на железничкој станици у Младеновцу.
* Јован Војиновић, четнички војвода Косте Пећанца
5
Попгго је Живка Дамјановић била опкољена од стране четника, извршила је самоубиство да не би пала жива у руке непријатељу.

ДАН, ЧАС,
место,
кантонман

Опис догађаја

724 гренад. пук наређује,
да се Младеновац опколи и
нретресе. Ухапшено је 72 мушкарца, 55 жена. Део становништва одбегао је одмах после извршеног препада на
официре. Месна полиција и
СС-овци учествовали су без
инцидента у извршавању мера од стране трупа. Пронађена су три пиштоља. Дивизија
чини предлог да се за одмазду
стреља 50 таоца односно заробљеника који су држани
као таоци.

25.12.42
Пожаревац
облачно,
хладно,
ноћу
снег.

У Младеновцу 49 мушкараца и 1 ж е н а стрељани за одмазду због препада на два
официра II батаљ. 724. грен.
пука. Сан. потиоручник Бг.
Епде1ћагс11 умро у војној болници у Београду. Дивизија
предлаже да се стреља даљих
25 таоца односно заробљеника
који су изабрани као таоци,
са подручја среза Младеновачког. Стрељање ће извршити полиција за безбедност
(СД) у Београду.

27.12.42

Дивизија објављује заповест Фирер-ову о поступку
приликом борби са бандама.
На основу исте, ова борба ће
се водити безобзирно, без
икаквих ограничења у духу
војничког витештва и л и Ж е -

ПримедСе (губици у
оружју и прибору,
прилози)

Дан, час,
место,
кантонман

31.12.42

Опис догађаја

невске Конвенције противу
комунистичких банди које
раде свим средствима. Не
смеју се имати никакви обзири, ма какве врсте они били,
нити се смеју поштедети породице њихове ни њихови
трабанти.
Дивизија шаље Команд. ген.
и заповед. Србије извенггај о
губицима у месецу децембру
1942:
Сопствени губици: 6 мртвих,
2 рањена, од тих 5 мртвих и
1 рањен услед желез. несреће.
Губици четника и добровољачких јединица:
1 мртав, 9 рањених.
Губици код СС-трупа: 1 рањен.
Непријатељски губици: 4
мртва, 6 рањених.
Заробљено од наших трупа:
128. Од тих пресудом преких
судова стрел>ано: 19, предати
дивизији: 25, предато полицији за безбедност у Београду (СД): 84.

Примедбе (губици у
оружју и прибору,
прилози)

БР. 88
ИЗВЕШТАЈ ОБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ ШТАБА ПРВОГ
БУГАРСКОГ КОРПУСА ОД 26 АВГУСТА 1942 ГОД. О
АКТИВНОСТИ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА ОД 15 ЈУЛА
ДО 15 АВГУСТА1
Поверљиво.
ш т АБ
I БУГАРСКОГ КОРПУСА
Р. С.

Бр. IV — 891.
26 августа 1942 г.
ОБАВЕШТАЈНИ ИЗВЕШТАЈ БР. 18
За период од 15 јула до 15 августа 1942 г.
I. ПОЛОЖАЈ БАНДИТСКИХ ГРУПА

После неколико акција које су спровеле јединице корпуса, бандитске групе су биле јако разбијене, а месно становништво се још више охрабрило и почело све изразитије
да им отказује подршку и храну. Због тога се и активност
тих група смањила и свела на безначајне саботаже по
селима.
У наведено време, бандитске групе су појединачно показале следећу активност:
а) Пасјачка и Видовачка чета, хоје дејствују у рејону
Пасјаче, нису показале никакву активност. Претпоставл>а
се да су се остаци тих двеју чета, после њиховог разбијања,
пребацили према Великом Јастрепцу и Сувој Планини.
б) Јастребачки одред је, после предузете акције од јединица корпуса, био разбијен и за извесно време ниј е показивао скоро никакву активност. Међутим, средином јула
поново су учестали напади на села, најпре малих, а касније
и већих група истог одреда. Одред је имао две чете, свака
са по 5 десетрша. Вођа одреда је остао Никодија Стојановић
(Тресоглавац), једне чете — Грујица, а друге — неки Срба
(партизанско име). Свака чета имала је по 5 пушкомитраљеза и 45 пушака; тако да читав одред има 10 пушкомитраљеза и 90 пушака. За сваку пушку имају по 40—50 метака,
а за сваки пушкомитраљез — 2 шаржера и 500 метака.
1
Оригинал, умножен на шапирографу, на бутарском језику, налази се у архиви Војноисториског института под бр. 2/1—1, к. 2.

У одреду се налазе и 4 жене: Љубица, 2 Нада, 3 Јела, 4 и Олга. 5
Прве две биле су милосрдне сестре, а остале две редовни
бандити.
У нериоду од 15. VII до 15. VIII овај одред показао је
следећу активност:
— организовање конференција и претња становништву
да не помаже Немце и Бугаре, да крије стоку и храну и да
се не прима икаквих дужности у 11 села, и то: Дашница,
Здравиње, Доња Расовача, Арбанасци, Клисурица, Булатовац, Д. Трнава, Врћеновица, Ресинац, Девча, Дешиловац;
— саботажа на прузи — 1, код с. Грејача;
— одвлачење и убиства — у 5 села: Сечаница, Сухотно,
Коњарник, Хум, Цигољ;
—• спаљивање општинских архива — 1 село — Д. Црнатово;
— пушкарали су се са Српском државном стражом и
четницима — у 4 села: Придворица, Претрешња, Попово,
Д. Речица;
— узимали храну — у 7 села.
Главно свратилипгге тога одреда је планина Велики и
Мали Јастребац. Његови партизани дејствују нормално у
мањим групама од 10—15 људи а ретко до 30—40 људи.
У принципу, они избегавају било какав сусрет са бугарском
војском, а такође и са Српском стражом. 6
Средином августа, српска државна полиција предузела
је акцију на планини Јастребац. 7 13. VIII, око 15 часова, приликом претреса рејона северно од с. Г. Девча, које се налази на 12 км северно од Прокупља, једна група која је
вршила претрес наишла је на партизанско склонингге поред
неких изгорелих кошева, а које је претставл>ало једну дубоку јаму, прилагођену за становање и покривену одозго
даскама. Прелазећи и лупајући кундацима, извршиоци претреса су схватили да је доле празно, те су дигли поклопац.
Партизани кој-и су се налазили у склоништу одговорили су
једним неуспелим пуцњем, а затим је 7 њих изишло из
склоништа, од којих је 4 одмах стрељано.
2
Даринка Несторовић-Љубица, погинула у земуници на Малом
Јастрепцу. (Види примедбу бр. 8 овог документа).
3
Нада Декић
4
Ана И в а н и ш е в и ћ - Ј е л а
5
Драгојла Динић-Олга
6
Српска д р ж а в н а с т р а ж а
* Односи се на о ф а н з и в у четника Косте Пећанца и Српске држ а в н е с т р а ж е против Јастребачког НОП одреда која је почела 11
августа и т р а ј а л а до 1 септембра 1942 године.
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