II
ДОКУМЕНТА БУГАРСКИХ ОКУПАТОРА

ИЗВЕШТАЈ АГЕИТА Д Р Ж А В Н Е СИГУРНОСТИ БОРИСА Ж У ГЛОВА ОД 11 МАРТА 1943 ГОД. ИНСПЕКТОРУ Д Р Ж А В Н Е
СИГУРНОСТИ СКОПСКЕ ОБЛАСТИ О СЛАЊУ У ЛОГОР
39 ЈЕВРЕЈА 1
МУПНЗ 2
ОБЛАСНА ПОЛИЦ. УПРАВА
ДРЖАВНА СИГУРНОСТ
Агент Борис Жуглов
Финансиски претст. Младен Крстев
Огаптински претст. Ангел Луков
11 март 1943 год.
Скопље
ГОСПОДИНУ ИНСПЕКТОРУ Д Р Ж А В Н Е СИГУРНОСТИ
По наређењу бр. З1 3
Р А П О Р Т

Овде

12

Извештавамо Вас, господине Инспекторе, у вези с постављеним задатком следеће:
При проверавању лица јеврејског порекла, које нам је
постављено у задатак, задржали смо и послали у логор следећа
лица:
Улица 87 бр. 12
1. Реџина Арон Камхи
2. Луси Арон Камхи
Аврам Арон Камхи — није пронађен.
3. Самуел Бохор Асаел
4. Сара Самуел Асаел
1
Оригинал, на бугарском језику, налази се у архиви Историског одељења ЦК СК Македоније. Документа бр. 166, 167, 168. 169,
170 и 171 накнадно су пронађена, те их зато у овој књизи објављујемо.
2
Министарство унутрашњих послова и народног здравља
3
На основу овог наређења оформљене су групе, у чијем је
саставу био по један агент државне сигурности и по један претставник општине и финансија, са задатком да претресу јбврејске станове, људе пошаљу у логор, а имовину попишу и припреме за распродају. За извршење овог задатка била је ангажована полиција
и војска скопског гарнизона, која је ноћу 10/11 извршила блокаду
Скопља. На исти начин и у исти дан, овакве наредбе спроведене су
на читавој територији Македоније. Према непотпуним подацима,
рачуна се да је око 8.000 Јевреја са територије Македоније послато
у Немачку, где су их све поубијали.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Хаим Самуел Асаел
Џоја Ханања Нахмијас
Изабела Нахмијас
Ернеста Ханања Нахмијас
Џоја Јаков Пардо
Берта Соломон Леви
Бенцион Соломон Леви
Хаим Јаков Катаривас
Сара Хаим Катаривас
Јуда Хаим Катаривас — отишао у госте у улицу 102 бр. 8.
Улица 87 бр. 18

14. Естер Рубен Менахем
15. Рубен Рубен Менахем
Емануел Рубен Менахем — 10 о. м. побегао.
16. Моис Јаков Ханен — нови људи који нису уписани у
бележницу.
17. Дијамант Моис Ханен
„
„
„
Улица 87 ор. 28

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Алфред Хаим Анџел
Естер Алфред Анџел
Сара Алфред Анџел — сви су пре два-три дана напустили стан.
Соломон Давид Лазар — однет санитетским колима.
Рикула Соломон Лазар
Буна Соломон Лазар
Хана Соломон Лазар
Давид Соломон Лазар
Самуел Соломон Лазар
Соломон Јосов Јосиф
Сол Соломон Јосиф
Алис Соломон Јосиф — сви су 17 августа 1942 г. пошли
за Бујановац. Први на списку је мобилисан као апотекар.
Сабетај Јосиф Калдерон
Мари Сабетај Калдерон
Алера Сабетај Калдерон — послата код рођака 10 о. м.
Вида Сабетај Калдерон
Луна Сабетај Калдерон
Бијанванида Сабетај Калдерон
Јосиф Сабетај Калдерон
Олга Макс Фрицкант — пре два-три дана напустила
стан.
Бранко Макс Фрицкант — у затвору.
Злата Макс Фрицкант

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Лијао Аврам Нахмијас
Рахел Лијао Нахмијас
Алберт Лијао Нахмијас
Сол Алберт Нахмијас
Ментјаш Алберт Нахмијас
Лијао Алберт Нахмијас
Лезер Муше Коен
Олегра Лезер Коен
Клара Лезер Коен
Улица 86 бр. 18

39. Јаков Рафаел Пардо
Улица 81 бр. 23
Аврам Исак Јакар
Стре Аврам Јакар
Исак Аврам Јакар
Оро Аврам Јакар
Моис Аврам Јакар
Хаим Аврам Јакар — сви су послати од друге групе.
Моис Јаков Ханел предао три кључа, која припадају Д у шану Колеву, часовничару, улица Цара Бориса бр. 34. Кључеви
су од његова магацина, где је Моис био запослен.
Прилажем:
1. осам картончића 4 са кључевима,
2. двадесет потврда са потписом и печатом. 5
Горње Вам достављам на расположење.
Агент: Б. Жутлов
Финансиски претставник:
Оппггински претставник: Вангел Луков

' На овим картонима вероватно је стајало име
сопственика, улица и број.
' Нисмо утврдили о каквим се потврдама ради.

и презиме

НАРЕДБА СКОПСКОГ ОБЛАСНОГ ДИРЕКТОРА ДИМИТРА
РАЕВА ОД 9 АПРИЛА 1943 ГОД. О РАСПРОДАЈИ ЈЕВРЕЈСКЕ
ИМОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СКОПСКЕ ОБЛАСТИ 1
ПРЕПИС
Н А Р Е Д Б А
Бр. 396
На основу 126-те одлуке Министарског савета, донете на
његовој седници од 2.Ш.1943 год., протокол бр. 32, и Наредбе
бр. 865 од 13.111.1943 године Комесарства за јеврејска питања,
НАРЕЂУЈЕМ:
1. Да покретне ствари, власништво Јевреја који су исељени
ван државе, 2 продају комисије у саставу: претседник — претставник Скопске градске општине и чланови: претставници
Обласне полициске управе, Обласне пореске управе и Комесарства за снабдевање.
2. Да комисија отпечати станове исељених Јевреја и приступи продаји ствари уз списак. Сав новац, скупоцености и
хартије од вредности уносе се у Б.Н. банку на рачун власника
Јеврејина, при чему се новац уноси у његов блокиран рачун.
Народна банка, по утврђеном реду, продаје скупоцености и хартије од вредности, а новац уноси у његов блокиран рачун. Пре
почетка продаје, комисија врши избор ствари које траже разне
државне и општинске установе, или према упутству делегата
комесара за јеврејска питања, и предаје их на чување делегату,
уз најтачнији опис, ради даљег поступка. 3 Остале ствари се
продају не држећи се прописа закона о буџету. Куповина је
дозвољена само лицима бутарског порекла, и то таквима која
купују ствари за своју личну употребу. То купци доказују изјавом, под претњом законске одговорности. Ако се пак продају
једнородне ствари у вредности од преко 50.000 лева, комисија је
дужна да добије писмено мишљење вештака кога одреди делегат. Продају ствари у вредности од преко 100.000 лева комисија је дужна да огласи преко месне штампе. У року од три
1
Оригинал, на бугарском језику, налази се у архиви Историског одељења ЦК СК Македоније.
г
Послати у Немачку, где су их све поубијали.
3
Добар део јеврејске имовине разнели су разни окупаторски
службеници, под изговором да је потребно за установе; уствари —
они су је потајно продавали.

дана од извршене продаје, купац је д у ж а н да на блокирани
рачун власника Јеврејина уплати суму и да комисији достави,
заједно са потврдом делегата да је платио трошкове око награде
вештака и око публикације продаје, и бордеро 4 банке. Поигго
је купац доставио бордеро и потврду за исплаћене трошкове,
делегат наређује да се купцу, уз најдетаљнији опис, пр>едаду
ствари. Читаву ову преписку делегат доставља на проверу
Комесарству.
Ако се продају једнородне ствари у вредности од преко
300.000 лева, купац је д у ж а н да у року од три дана од извршене
продаје уплати на блокирани рачун власника Јеврејина 30% Од
дате цене, заједно са извршеним трошковима око продаје, и да
комисији достави бордеро о уплаћеним сумама. Комисија, преко
делегата, неодложно доставља преписку, на одобр*ење, комесару
за јеврејска питања. Продаја се сматра извршеном ако је буде
одобрио комесар. Купац је д у ж а н да у року од три дана од
саопштења да је .продаја одобрена уплати, према раније наведеном реду, остатак суме за вредност ствари и достави бордеро
комисији, после чега му се, по наредби делегата, предају ствари.
Ако купац не доплати вредност у року, сума коју је он унео
конфискује се на основу наредбе комесара и приступа се новој
продаји.
Сви трошкови у вези са продајом, око награде вепггака и
публикације, падају на терет и рачун купца, које он плаћа заједно са плаћањем вр>едности ствари.
3. Одобравам делегату комесара за јеврејска питања да у
неким јеврејским становима сачува покретне ствари, не износећи их на продају. Ове ствари делегат чува уз најдетаљнији
опис. Куће и покретне ствари које се налазе у њима делегат
издаје под најам на основу НарЛдбе бр. 8, или их предаје полициским командантима да би послужиле за смештај виших
службених лица која пролазе кроз град.
4. Попгто стан, који је био власништво Јевреја, буде ослобођен, кључеви се предају делегату. Док га држава не отуђи,
станом управља делегат према Наредби бр. 8 од 1942 год. Ако
је стан власништво друтог лица, кључеви се предају њему или
његовом опуномоћенику.
5. Као помоћ комисији, према потреби, делегат поставља
неопходни помоћни персонал, коме се плаћа по буџету јеврејске огпптине.
6. Стављам у дужност делегату да најпажљивије прати
рад комисија и да им, сагласно министарској одлуци и наредби
Комесарства за јеврејска питања, даје упутства у вези с горе
наведеним питањима.
4

Бордеро (ћопЈегеаи) — списак; извод (рачуна)

Руководиоци установа, из којих ће бити узети претставници за учешће у продаји, треба да доставе делегату по 5 лица
за 5 комисија.
Скопље, 9.1У.1943 год.
Обласни директор: (п) др Д. Раев
Да је верно оригиналу оверава
помоћник претседника огаптине
Ив. Захаријев

БР. 167
ИЗВЕШТАЈ СКОПСКОГ ОБЛАСИОГ ПОЛИЦИСКОГ НАЧЕЛНИКА АСЕНА БОГДАНОВА ОД 23 ЈУЛА 1943 ГОД. ДИРЕКТОРУ БУГАРСКЕ ПОЛИЦИЈЕ О БРОЈНОМ СТАЊУ ПОЛИЦИЈЕ, СПЕЦИЈАЛНИХ ПОЈШЦИСКИХ ОДРЕДА И КОНТРАЧЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОБЛАСТИ 1
Бр. 3202
23 VII 1943

ЛИЧНО. ПОВЕРЉИВО!

ГОСПОДИНУ
ДИРЕКТОРУ ПОЛИЦИЈЕ
Софија
Извршавајући Вашу наредбу, саопштавам Вам, господине
директоре, следеће:
.
У области располажем по формацији следећом стражом:
Млађих стражара има 1478 (пешадиских, моторизованих и
коњичких), старијих стражара 204 (пешадиских, моторизованих
и коњичких) и командира 74 (пешадиских, моторизованих и
коњичких).
Од њих има слободних места за млађе пешадиске стражаре — 22, коњичке — 47 и моторизоване — 73, или укупно
слободних места за млађе стражаре: СТО ЧЕТРДЕСЕТ И ДВА
(142).
Слободних места за старије пешадиске стражаре — 25,
коњичке — 23 и моторизоване — 4, или укупно слободних места: ПЕДЕСЕТ И ДВА (52).
Слободних места за пешадиске командире — 9 (помоћнике
среског полициског начелника), за моторизоване — 2 (командире
1
Копија, на бугарском језику, налази се у архиви Историског одељења ЦК СК Македоније.

водова и помоћнике командира водова), за коњичке — 2 (командире водова и помоћнике командира водова).
Попуњавање слободних места за командире је неопходно,
зато што приликом формирања бојних група, 2 при постојећем
саставу страже, осећам недостатак начелника који би водили
групе.
Ради успешније борбе са партизанима по планинама, мојој Области су придодати одреди „Бенковски" и „Вардар", 3 са
следећим саставом:
Одред „БЕНКОВСКИ"
Командир чете
I вод с. Кленике
I .
III вод с. Горње Романовце
IV вод с. Крива Феја . .
V вод Кавадарски срез
VI вод с. Кленике
. . .
II вод је расформиран и придодат
Укупно:
стражара 179.

1 ком.
1 ком.,
1 ком.,
1 ком.,
1 ком.,
1 ком.,
је IV и

командира 6, старијих

3 ст. стр.,
3 ст. стр.,
4 ст. стр.,
3 ст. стр.,
4 ст. стр.,
VI воду.

30
30
45
29
45

мл.
мл.
мл.
мл.
мл.

стр
стр
стр
стр
стр

стражара 17 и млађих

Одред „ВАРДАР"
Командир чете
1 ком.
I вод с. Кленике
1 ком., 3 ст. стр., 39 мл. стр.
II вод с. Бело Пол»е
. . . ком. нема; 4 ст. стр., 37 мл. стр.
III вод с. Трговиште
. . . . 1 ком., 5 ст. стр., 39 мл. стр.
Укупно: командира 3, старијих стражара 12 и млађих
стражара 115.
Независно од расположиве стррке и придодатих одреда
„Бенковски" и „Вардар", у Области сам, ради појачања, формирао контрачете, које дејствују у различитим срезовима и
имају следећи састав:
1.
2.
3.
4.
5.

Велешки срез
Скопски срез
Качанички срез
Прешевски срез
Сурдулички срез

1
4
3
1
1

контрачета
контрачете
контрачете
контрачета
контрачета

од
од
од
од
од

Укупно контрачетника:

20 људи
66
„
40
„
16
„
25
„
167

2
Бојне групе су несталног састава. Оне се организују, према
ситуацији
и потреби, од полицајаца, агената и контрачетника.
3
У састав ових полициских одреда улазили су полицајци које
су специјално вежбали за борбу против партизана. При дејству имали су неограничену власт, што су они у пуној мери и користили,
пребијајући и стрељајући мирно становништво.

У последње време формирао сам специјални одред, састављен од униформисане полиције, цивилне полиције и контрачетника, у који су изабрани најбољи људи. Задатак овог одреда
је да партизански дејствује ради уништавања оних који утрожавају безбедност у мојој Области. За руководиоца сам поставио потпоручника Бирмана. 4 Одред броји 85 људи.
Од пре неколико дана у с. Кленике сам сконцентрисао три
вода којима ће бити постављен специјалан задатак: координирање са акцијама специјалног одреда после његовог извршеног
задАтка, и то од 24 ов. м.
РЕКАПИТУЛАЦИЈ А:
По формацији и стварно стање
млађих стражара 1336
Одред „Бенковски"
179
Одред „Вардар"
115
По формацији и стварно стање — старијих стражара 152
Одред „Бенковски"
17
Одред „Вардар"
12
По формацији и стварно стање — командира 60 (укључујући
и кандидате
командира)
Одред
Одред

„Бенковски"
„Вардар"

7
3

Контрачетника

167

Укупно: командира 70, старијих
стражара 1630.

стражара 181 и млађих

ОБЛАСНИ ПОЛИЦИСКИ НАЧЕЛНИК:
А. Богданов

* Потпоручник Бирман био је гестаповац. Његова је чета позната као Бирманов одред.

ИЗВЕШТАЈ СКОПСКОГ ОБЛАСНОГ ПОЛИЦИСКОГ НАЧЕЛНИКА АСЕНА БОГДАНОВА ОД 6 АВГУСТА 1943 ГОД. ДИРЕКТОРУ ПОЛИЦИЈЕ У СОФИЈИ О БРОЈНОМ СТАЊУ, НАОР У Ж А Њ У И РАСПОРЕДУ ПОЛИЦИСКИХ СНАГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОБЛАСТИ 1
М.У.П.Н.З.
ОБЛАСНА ПОЛИЦИСКА УПРАВА
Бр. Ц. 3425
6 VIII 1943 год.
Скопље

Лично. Строго поверљиво.

ГОСПОДИНУ
ДИРЕКТОРУ ПОЛИЦИЈЕ
Софија
На Бр. Ц.-2515 од 22 VII ов. г.
Одговарајући на Ваше писмо под горњим бројем, изве, штавам Вас, господине Директоре, о саставу државне и општин'ске полиције, о њеном распореду, наоружању и осталом, следеће:
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — ВЕЛЕС ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
1
Помоћник среског полиц. начелника . . . . 1
Кандидат командира, 2 руковод. матер. службе 1
Пешадиски старији стражари 3
8
Коњички старији стражари
2
Пешадиски млађи стражари 4
56
Коњички млађи стражари
7
Укупно:

76

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

. . .

Укупно:

1
1
1
6 + 2 нова 5
1
54
6
70+2

или свега 6 слободних места.
1
Копија, куцана на машини, на бугарском језику, налази се
у архиви Историског одељења ЦК СК Македоније.
3
У нашој војсци одговара му чин заставника.
3
Полицајац — водник
* Полицајац — млађи водник
" Број 2 мастилом је дописан после куцања.

Распоред по станицама: II полициска станица с. Лисиче —
1 ст. стражар и 8 мл. стражара; III станица с. Извор — 1 старији
и 7 мл,-стражара; IV станица с,- Богомила — 1 старији и 8 мл.
стражара; V станица с. Ораховец — 1 старији и 9 мл. стражара.
Испод 25 ладдина 11 млађих стражара.
Општинска полиција: Велешка општина — 2 млађа стражара, с. Отовица — 2 мл. стражарб, с. Раштак — 1 мл. стражар, с. Лисиче — 1 мл. стражар, с. Чашка — 1 мл. стражар, с.
Метрополци — 1 мл. стражар, с. Војница — 1 мл. стражар, с.
Богомила — 2 мл. стражара, с. Долно Чичево — 1 мл. стражар,
с. Извор — 1 мл. стражар, или укупно: општинска полиција у
Велешком срезу — 13 млађих стражара.
Бојне групе: У Велешком срезу постоји једна контрачета,
која је састављена од 20 људи. Она је у покрету и нема стално
и утврђено место боравка.
Милџционари добровољци: Село Мелница — 10 људи, с.
Војница — 10 људи, с. Крајинци — 5 људи, с. Јаловец — 6 људи, с. Извор — 10 људи. Они се у случају потребе јављају као
помоћ полицији.
Наоружање државне страже: Она је наоружана српским 8
карабинима са по 100 метака за сваки карабин, пипггољима
„Валтер" са по 10 метака на сваки пиштољ. Шмајсерима је наоружана станица при Среској полициској управи и станице у
селима Лисиче, Извор, Богомила и Ораховец, само што у селима
Лисиче и Извор имају по 2 митраљеза са по 2 шаржера. Контрачета је такође наоружана српским карабинима и са 2 шмајсера. Одело државне и општинске страже је у добром стању.
Осећа се недостатак само у чизмама. Контрачета је одевена
добро, али је без ципела. Наоружању државДе и оггштинске полиције и контрачете придодао сам и офанзивне бомбе. Исхрана
државне полиције је добра. Контрачета је у сталном покрету. 7
У Велешком срезу Има 10 огпптина. Оне су наоружане
пушкама —. берданкама, које су подељене људима из противпадобранских група. 8 Неисправних пушака које су предате
општинама има укупно 42. Укупан број пушака је 150. Сада
се у срезу примећује кретање двеју илегалних група. Прва
група се креће око места званог „Клепа", на терену села Ораховец, Војница и Крајинци. Састављена је од 3 човека и то:
Димитрија Ст. Соколова, Ђоша Милчева из Велеса и Коље
Петкова из с. Ораховец. Друга група је на месту званом „Азот"
и састоји се од 12 људи, међу којима су: Стоил Ст. Иванов из
* Пушке „крагујевке" (израда Војнотехничког завода у Крагујевцу)
— наоружање бивше југословенске војске и полиције.
7
Контрачета је ишла од села до села и малтретирала становништво.
8
Окупатор је у неким селима мобилисао људе у противпадобранске групе, које су бројале 10—20 чланова.

с. Ореховдола, Трајко Лазов Андреев из с. Бистрица, док су
остали из Прилепа. 9 ' Ова група се креће око сел«: Бистрица,
Ореховдол, Богомила и др.
Догађаји: 26-ог прошлог месеца увече, око 23 часа, 12 илегалаца напало је чуваре немачког рудника у с. Капинову, код
Богомиле, и однели од немачке страже 4 пушке и 16 кг габровЈ^га. Илегалци су били из групе која борави код места „Азот".
Тројица су била одевена у бутарску војну униформу, 1 у шумарску, док су остали били различито обучетг.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — РАДОВИШ ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

. . .

У к у п н о:

1
1
1
4
1
25
5
38

СТВАРНО СТАЊЕ
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

1
. . . —
1
3
—
25
4

У к у п н о:

34

или свега 4 слободна места.
Општинска стража по формацији: — 4 човека, СТВАРНО
СТАЊЕ: 3 млађа стражара, који се налазе у селима: Богореш
— 2 млађа, Конче — 1 и Инаво — слободно место.
У државној полицији испод 25 година — 5 људи.
Бојне групе: У Радовишком срезу за сада их нема, осим
противпадобранске групе, која се састоји од 60 људи у 3 општине.
Државна полиција је наоружана са 39 српских пушака и
23 шшггоља „Валтер". Недостаје још 12 пиштоља и 5 шмајсера,
који су неопходно потребни.
' Борци партизанског одреда „Димитар Влахов"

Распоред станмца и њихово наоружање: У градској станици има 1 митраљез и 12 бомби, 3 старија и 23 млађа стражара; у потстаници с. Бодеровци — 2 државна и 2 млађа општинска стражара; с. Конче — 2 државна и 1 општински, с.
Дамјан — само 2 државна млађа стражара.
Стање одела државне и општинске страже: Одело државне
страже је добро, док општинске није. Исхрана и смепггај обе
страже су добри. Бојних група нема. Милиционара и контрачета
исто тако нема. Општинска полиција је наоружана пушкамаберданкама са по 40 метака за сваку. Месном становништву је
подељено 6 пушака. Ситуација у срезу је мирна. Акција антидржавних лица нема.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — ЂЕВЂЕЛИЈА
ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Еташш старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари
Етапни млађи стражари

. . .

У к у п н о:

1
1
1
6
1
1
50
8
6
75

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Етапни старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Ксњички млађи стражари
Етапни млађи стражари

. . .

Укупно:

1
1
1
4 + I10
1
—
50
8
—
66 + 1

Распоред страже по станицама, наоружање и стање одела:
I станица Ђевђелија — 1 старији пешадиски стражар, 1 ст. ко-

њички, 21 млађи пешадиски и 8 коњичких млађих стражара;
II станида с. Богданди — 1 старији и 8 млађих стражара; III
станица с. Миравци — 1 старији и 10 млађих стражара; IV
станица с. Кованци — 1 старији и 9 млађих стражара; V станица с. Хома 11 — 2 млађа стражара.
Општинска стража: градска општина — 1 стражар, с. Богданци — 1 стражар, с. Миравци — 1 стражар, с. Орехово — 1
стражар, с. Негорци — 1 стражар, с. Хома — 1 стражар.
Државна полиција испод 25 година — 21 стражар.
Бојне групе: У сваком селу среза формирају се групе од
по 10 људи, који још немају оружја. Постоји једна контрачета
од 16 људи. Милиционара има у селима Конско, Червенино и
Петрово, али су још без оружја. На планини К о ж у ф дејствују
контрачете, које су у вези са Кавадарском и Неготинском четом.
Државна стража је наоружана са 72 српске пушке са укупно 4.000 метака, шмајсерима са по 4 шаржера са укупно 770
метака и са 73 пиштоља ,,Валтер" са укупно 1235 метака, 2 раN кетна пиштоља са 10 метака, 20 офанзнвних бомби и 3 пиштоља
7,65 мм без муниције. Наоружање контрачете је 10 пушака са
по 50 метака на сваку. Свака станица има по 1 аутоматски пиштољ са потребним бројем метака и по 1 бомбу. Одело државне
и општинске страже је добро, изузев што је државна стража
без чизама. Смеиггај и исхрана су добри. Наоружање општина
је добро: Ђевђелиска општина има 18 француских пушака са
по 100 метака и 14 пушака-берданки са укупно 500 метака; село
Богданци — 10 француских пушака са по 30 метака и 13 пушака-берданки са укупно 450 метака; с. Орахово — 10 француских пушака са по 60 метака и 13 пушака-берданки са укупно
500 метака; с. Негорци — 10 француских пушака са по 50 метака и 13 пушака-берданки са укупно 500 метака; с. Миравци
— 10 француских пушака са по 100 метака и 13 пушака-берданки са укупно 500 метака. Укупно неупотребљиве — 4 пушкеберданке.
У срезу је 25 лица побегло на плагогну К о ж у ф . 1 2 Они дејствују у "Бевђелиском, Кавадарском и Неготинском срезу. Првога јула о. г. напали су мандру на месту званом „Азот" и
однели 1000 кг качкаваља и 300 кг масла.
Приликом њиховог гоњења, 29 VI о. г., шумски стражар
убио је Ненка Тодорова Кнчева. Антидржавних појава у срезу.
осим ове 25-орице, засада нема.
11
На карти: Хума.
" Партизански одред „Сава Михајлов", формиран 15 маја 1943
год. на пл. Кожуф. Месеца септембра 1943 год. Одред улази у састав
Батаљона „Страшо Пинџур".

СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — НЕГОТИНО ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

.

.

.

У к у п н о:

1
1
1
5
1
30
5
44

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

.

.

У к у п н о:

.

1
1
1
5
—
30
3
41

Распоред страже по станицама: Станица у Неготину — 1
кандидат командира, 3 старија, 10 пешадиских млађих стражара и 3 коњичка; Демир-Капија — 1 старији и 3 млађа пешадиска стражара; с. Бистренци — 4 млађа стражара; с. Прждево — 3 млађа стражара, с. Царево Село — 1 старији стражар.
Општинска стража: градска општина — 2 млађа, с. Бистренци — 1, Демир-Капија — 1 и с. Долни Дисан — 1 млађи
стражар.
Државна полиција је наоружана 51 српским карабином,
са 2.392 метка за карабине и митраљезе, пиштољима „Валтер"
и шмајсерима са 890 метака и 6 пиштоља „Бр>овник".13 У неготинској станици има 2 лака митраљеза, 3 шмајсера и 17 дефанзивних бомби. У Демир Капији има 9 бомби.
Општинска сгража је наоружана: у градској оггштини —
са 2 пиштоља „Збројовка" без муниције, 3 српска карабина са
150 метака, 15 пушака-берданки са 150 метака и 20 француских
пушака са 200 метака; у Демир Капији — са 1 српском пушком
са 50 метака, 15 пушака-берданки са 150 метака и 10 француских пушака са 100 метака; у с. Бистренци — са 3 српска карабина са 150 метака, 15 пушака-берданки са 150 метака и 10
француских пушака са 100 метака, у селу Долни Дисан — са
2 српска карабина са 100 метака, 15 пушака-берданки са 150
13

„Бровинг"

метака и 10 франдуских пушака са 100 метака, 50% неупотребљивих.
Стање одела државне и општлнске страже: Одело обеју
стража је добро. Оружје исто тако. Исхрана и просторије за
спавање такође су добре. Милиционара и контрачета нема. Од
побегле 19-орице из града четворица су се предала, шесторица
су убијена а остало их је још 9, који су, према обавештењима,
у Србији. 14 Засада у срезу нема људи са антидржавним идејама. Интернирано је једанаест људи.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — КУМАНОВО ПО ФОРМАЦИЈИ:

\ '

Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

. . .

У к у п н о:

1
1
1
10
2
60
7
82

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији СТЈ ажари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

1
. . . —
1
8 + I15
1
55
1

Укупно:

6 7 + 1

У државној стражи испод 25 година — 22 млађа стражара.
Распоред страже по станицама: Станица Куманово — 3
старија пешадиска стражара, 1 коњички старији стражар, 33
млађа пешадиска стражара и 1 коњички млађи стражар; с.
Жегљане — 2 пешадиска старија и 13 млађих стражара; с.
Матејче — 1 старији и 6 млађих стражара; с. Младо Нагоричино
— 1 старији и 3 млађа пешадиска стражара; рудник Лојане —
1 старији пешадиски стражар.
14
Мисли се на партизански одред „Добри Даскалов", који је
формиран 15 маја 1943 год. Он је септембра 1943 год. ушао у састав
батаљона
„Страшо Пинџур".
15
Број 1 је касније дописан мастилом.

Општинска полиција: По формацији — 12 људи, стварно
има: кумановска општина — 2 човека, с. Жегљане — 1 млађег
стражара, с. Градиште — 1, с. Кнежесте — 1, с. Матејче — нема.
с. Табановци — 1, с. Бедиње — 1, с. Младо Нагоричино — 1, с.
Романовци — 1, с. Баја 1в — 1, с. Орех — 1 и с. Орашек 17 — ]
Седиште сваке централне општине има противпадобранске групе
од 20 људи. У селу Матејче има 20 милиционара наоружаних српским карабинима са по 30 метака. Среска управа располаже са 5
лаких митраљеза и 105 српских карабина са укупно 6200 метака,
67 пиштоља „Валтер" и 5 шмајсера са 2175 метака, 56 офанзивних
и 57 дефанзивних бомби.
Распоред оружја по станица.ма: У Кумановској станици —
58 српских карабина и 2 лака митраљеза са 2500 метака, 40
пиштоља „Валтер", 3 шмајсера са укупно 1175 метака и 25 разних бомби; с. Жегљане — 2 митраљеза и 15 српских карабина
са 1700 метака, 1 шмајсер, 15 пиштоља са укупно 500 метака и
15 офанзивних и 15 дефанзивних бомои; с. Матејче — 1 лаки
митраљез и 7 карабкна са 1500 метака, 1 шмајсер и 7 пиштоља
са 300 метака. Од наведених, контрачети је дато: 20 пушака, 7
офанзивних и 7 дефанзивних бомби; за с. Младо Нагоричино:
4 српска карабина са 450 метака, 4 пиштоља са 150 метака, 4
офанзивне и 4 дефанзивне бомбе; за рудник Лојане: 1 карабин
са 50 метака и 6 дефанзивних бомби.
Распоред општинске полиције по општинама:
с. Младо
Нагоричино — 32 француске пушке са по 300 метака на сваку,
с. Орашац — 31 француска пушка са по 30 метака, с. Бедиње
— 30 пушака, с. Орах — 23 пушке, с. Табановци — 36 пушака,
с. Опаје — 26 пушака, с. Клеченци — 43 пушке, с. Жегљане 31
пушка, с. Градипгте — 29 пушака, с. Матејче — 36 пушака, с.
Романовци — 35 пушака, градска општина -— 35 пушака, свака
са по 30 метака. Одело, како државне тако и општинске страже
у срезу, добро је. Исхрана и просторије за спавање су добре.
Оружје је подељено огпитинским полицајцима и групама. У
рејону среза примећује се извесно кретање лица са антидржавним идејама. 18 Као резултат тога, од 26 VI о. г. 8 људи се
налази у шуми као илегалци, међу којима и један војник из с.
Длабочица. Из с. Кокина двојица су ишчезла. Војник из с. Кокина био је пуштен на отсуство, а онај из с. Годеженци је радник железничке секције у Куманову.
10

Вероватно: с. Бајловце.
На карти: Орашац.
" На овом терену дејствовао је Скопско-кумановски партизански одред. Он постаје језгро за формирање Батаљона „Јордан
Николов" (формиран 1 децембра 1943 год.), а касније — Треће македонске ударне бригаде.
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ПОЛИЦИСКА КОМАНДА — СКОПЉЕ ПО ФОРМАЦИЈИ:
Полидиски
Начелници
Пешадиски
Пешадиски

командант
станица
старији стражари
млађи стражари

1
6
26
210
Укупно:

243

СТВАРНО СТАЊЕ:
Полициски
Начелници
Пешадиски
Пешадиски

командант
станица
старији стражари
млађи стражари

1
6
25
201
Укупно:

233

Полицајаца испод 25 годоша — укупно 46.
Распоред страже по станицама и њихово наоружање:
Скопска полициска команда је подељена на 6 полициских станица: I станица — 1 начелник, 6 старијих и 65 млађих стражара; II станица — 1 начелник, 5 старијих и 36 млађих стражара; III станица — 1 начелник, 4 старија и 26 млађих стражара; IV станица — 1 начелник, 4 старија и 29 млађих стражара;
V станица — 1 начелник, 3 старија и 23 млађа стражара; VI
станица — 1 начелник, 3 старија и 25 млађих стражара. Стража
је наоружана српским карабинима, пиштољима „Валтер" и аутоматским пиштољима — шмајсерима. Оружје је распоређено
на следећи начин: I станица — 71 српски карабин са 15 метака
за сваки, II станица — 41 српски карабин са по 15 метака, III
станица — 30 карабина са по 15 метака, IV станица — 33 карабина са по 15 метака, V станица — 22 карабина са по 15 метака и VI станица — 28 карабина са по 15 метака. Пиштољи:
I станица — 39 пиштоља и 5 шмајсера са укупно 200 метака,
II станица — 29 пиштоља и 5 шмајсера са укупно 200 метака,
III станица — 20 пиштоља и 4 шмајсера са укупно 200 метака,
IV станица — 29 пиштоља и 4 шмајсера са укупно 200 метака,
V станица — 22 пиштоља и 2 шмајсера са укупно 200 метака иVI станица — 20 пиштоља и 2 шмајсера са укупно 200 метака.
Као закључак горе изнетог: пушака има довољно и исправне
су, али се осећа недосгатак муниције. Исхрана је веома добра
и постоји уређена полициска економија. Просторије за спавање
су добре. У полициску команду не убрајају се опиггине, бојне
групе, милиционари и зборне чете.

КОЊИЧКИ ПОЛИЦИСКИ ЕСКАДРОН — СКОПЉЕ
ПО ФОРМАЦИЈИ:
Начелник ескадрона
Командири водова
Помоћници командира водова
Коњички старији стражари
Коњички млађи стражари

1
2
2
5
12$
Укупно:

138

СТВАРНО СТАЊЕ:
Начелник ескадрона
Командири водова
Кандидат командира
Коњички старији стражари
Коњички млађи стражари

1
2
1
5
99
Укупно:

108

Испод 25 година — 41 млађи стражар.
Један део постојеће страже полициског ескадрона налази
се у самом ескадрону, док је други део у потери за илегалцима.
Ескадрон је наоружан са 89 карабина, 23 аутоматска пиштоља,
111 пиштоља „Валтер", 33 бомбе, 146 сабљи, 8.700 метака за
карабине, 8.584 метка за пиштоље и шмајсере, 39 метака за
пиштоље „Валтер" и 3.100 метака за митраљезе. Стање одела
је добро, исхрана и просторије за спавање исто тако су добре.
Осећа се известан недостатак просторије у коју би се сместио
један део страже. Тиме би спавање било хигијенскије.
МОТОРИЗОВАНА ПОЛИЦИСКА ЧЕТА — СКОПЉЕ
ПО ФОРМАЦИЈИ:
Начелник чете
Командири водова
Помоћници командира водова
Старији стражари
Млађи стражари
Шофери

1
2
2
10
128
10
Укупно:

153

СТВАРНО СТАЊЕ:
Начелник чете
Командири водова
Помоћници командира водова
Старији стражари
Млађи стражари
Шофери
Укупно:

1
1
1
8
55
7
73

Испод 25 година — 13 млађих стражара и 1 шофер.
Постојећа стража моторизоване чете је у непрекидном покрету ради гоњења илегалаца који су се појавили у мојој области. Наоружана је српским карабинима, шмајсерима и пиштољима „Валтер", такође и лаким митраљезима са потребном
количином муниције. Одело је старо, скоро изношено. Стара
одела стално се крпе, како би имали бољи изглед. Осећа се
недостатак муниције за пиштоље „Валтер". Стражи су раздељене 63 ггушке, 72 пиштоља и 9 шмајсера. У -магацину се налази
још 27 пушака, 14 пиштоља „Валтер", 11 шмајсера, 62 бомбе и
5 лаких митраљеза.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — СКОПЉЕ ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
1
Помоћник среског полиц. начелника
. . . 1
Кандидат командира
1
Пешадиски старији стражари
10
Коњички старији стражари
3
Пешадиски млађи стражари
65
Коњички млађи стражари
10
Млађи стражари пасошне службе
. . . . 2
У к у п н о:

93

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
1
Помоћник среског полиц. начелника
. . . —
Кандидат командира
1
Пешадиски старији стражари
6 + 219
Коњички старији стражари
1
Пешадиски млађи стражари
66
Коњички млађи стражари
10
Млађи стражари пасошне службе
. . . . —
Укупно:

85 + 2

Испод 25 година — укупно 21 млађи државни стражар.
" Број 2 је накнадно дописан мастилом.

У Скопском срезу има 15 општина, у којима је по формацији предвиђено 15 млађих стражара, изузимајући само Пејчиновску-" општину у којој има 2 државна стражара.
Распоред страже по станицама и њено наоружање: У градској станици има пешадиских старијих стражара 1, коњичких
старијих стражара 1 и млађих стражара 18; у I станици — пешадиских старијих стражара 1 и млађих 7; у II станици —
пешадиских старијих стражара 1, млађих 8; у III станици —
млађих стражара 7; у IV станици — старијих стражара 1 и млађих стражара 8; у V станици — старијих стражара 1 и млађих
стражара 8; у VI станици — млађих стражара 8; у VII станици
— старијих стражара 1 и млађих стражара 8; у VIII станици —
млађих стражара 6.
*

У Скопском срезу нема бојних група састављених од полициских чета и водова. Постоји једна контрачета, која се састоји од 62 човека и 70 милиционара. Контрачетници су у
погледу дејства подељени на следећи начин по селима: с. Брест
— 10 људи, Скопска Црна Гора — 11, с. Пуста Брезница — 12,
Шар Планина, врх Љуботен — 10, с. Добреигге — 8, с. Сиричино — 8 и с. Горно Водно — 3. Остали, тј. милиционари, распоређени су на следећи начин: с. Раштак — 30 људи, с. Држилово
— 10, с. Драчево — 20 и с. Љубанци — 10. И државна стража и
контрачетници у срезу наоружани су српским карабинима и
шмајсерима, којима дејствују веома добро. Својим обилажењем
рбјона, које сам им ја одредио, они откривају илегалне групе
које су се појавиле, гоне их и о њима благовремено обавештавају и пружају помоћ полициским оргашша приликом њиховог
уништавања. Оружје које припада управи подељено је стражи,
милицији и контрачетницима на следећи начин: старији стражари
— 7 пиштоља „Валтер", 76 млађих стражара — 76 пиштоља,
62 контрачетника — само српски карабини без пиштоља, 70
милиционара — само српски карабини са одговарајућим бројем
метака. Аутоматско оружје које припада управи подељено је
на свих 8 станица, према потребама и ситуацији станице у
рејону. Стање одела државне и општинске страже је добро.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — БЕРОВО ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
1
Помоћник среског полиц. начелника
. . . 1
Кандидат командира
1
Пешадиски старији стражари
4
Коњички старији стражари
1
Пешадиски млађи стражари
25
Коњички млађи стражари
5
У к у п н о:
20

38

Село Теарце за време окупације названо је Пејчиново.

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
. .
Помоћник среског поллц. начелника
Кандидат командира
. . . .
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари
У к у п н о:

1
5
23
5
35

Испод 25 година државна стража има 2 млађа стражара.
Распоред страже по станицама и н>ено наоружање: Беровска среска управа има само 2 потстанице, од којих се једна налази у Пехчеву, у саставу од 1 старијег и 2 млађа стражара, а
друга у с. Владимирову, такође од 1 старијег и 2 млађа стражара.
Беровски срез има само 4 општине. Како државна тако и општинска стража у Беровском срезу је наоружана
српским
карабинима са по 50 метака, само што државна стража има још
и игмајсере и лаке митраљезе. Бојних група у срезу нема, изу,зев станице у Берову, у којој се налази 8 људи. У среској
управи има 49 српских карабина са 2.750 метака, 34 пиштоља
„Валтер", 3 шмајсера, 2 лака митраљеза, 14 офанзивних и 5
дефанзивних бомби. Подељено оружје: 36 пушака, 3 шмајсера,
2 лака митраљеза, 34 пиштоља, 9 офанзивних и 3 дефанзивне
бомбе. Одело које носи стража је доста добро. Исхрана и просторије за спавање су такође добре.
У Беровском срезу општинска стража је доста добро наоружана српским карабинима. Отгштина Берово има 42 пушке
са 1430 метака, од чега су општинској стражи и становништву
раздељене 22 пушке са 880 метака. Општина Пехчево има 31
пушку и 1220 метака, које су подељене општинској стражи и
поузданом становништву. У Владимировској општини има 26
пушака са 988 метака, које су такође раздељене стражи и становништву.
Иступа од стране људи са антидржавним идејама нема.
Има неколико сумњивих лица, која су већ д у ж е времена стављена под присмотру. Међутим, досада се ништа није десило.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — БУЈАНОВАЦ ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
1
Помоћник среског полиц. начелника
. . . 1
Кандидат командира
1
Пешадиски старији стражари
8
Коњички старији стражари
2
Пешадиски млађи стражари
56
Коњички млађи стражари
7
У к у п н о:

76

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

. . .

Укупно:

1
1
1
4 + 1 21
1
54
4
66 + 1

Испод 25 година — 27 државних млађих стражара.
Распоред страже по станицама и њено наоружање: Станица Бујановац — 3 старија и 33 млађа стражара, Прешево — 1
старији и 20 млађих стражара, с. Кленике — 1 старији и 7 млађих стражара. Сва стража, онако како је распоређена по станицама, наоружана је српским карабинима, шмајсерима, лаким
митраљезима и пиштољима „Валтер", при чему је за свако
оружје дат одговарајући број метака, и то: Бујановачка полициска станица — 36 пушака, 31 пиштољ, 2 шмајсера, 2 [пиштоља] „Суоми" и 1 лаки митраљез; прешевска станица — 20
пушака, 1 шмајсер и 21 пиштољ; станица с. Кленике — 8 пушака и 8 пиштоља; или укупно оружје, урачунавши и оно које
се налази у слагалишту управе: 73 српска карабина, 73 пиштоља „Валтер", 1 лаки митраљез, 3 шмајсера, 2 „Суоми" и 7
офанзивних бомби.
Распоред општинске страже: с. Кленике — 2 човека, Бујановац — 2, с. Рађево — 1, Прешево — 2, с. Жегра — 1, с.
Биљаче — 2, с. Левосое — 1 и с. Дебат — 1- Бојних група у
Бујановачком срезу нема. Постоји једна контрачета са седиштем у с. Брегову. Она се састоји од 16 људи, који су у сталном
покрету. Милиционара такође нема. По срезу крстари приличан
број четника, 22 који стално нападају станице и немачке руднике. Пре извесног времена напали су три немачка рудника и
манастир Св. Прохор Пчињски, из кога су одвели 1 старијег и
2 млађа стражара, о којима се ни до данас ништа не зна.
" Број 1 је накнадно дописан мастилом.
" На овом терену дејствовао је Други јужноморавски одред
(касније батаљон).

СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — ШТИП ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

. . .

Укупно:

1
1
1
6
1
40
7
57

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
V, •. Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

.

.

У к у п н о:

.

1
1
1
5
—
40
5
53

Испод 25 година — 15 млађих државних стражара.
Распоред страже по станицама и њено наоружање: Градска станица има 35 стражара, с. Радане — 6, с. Драгојевци — 4,
с. Лесковец — 3 и с. Батане — 3. У четири општине има по 1
млађи општински стражар. Како државна тако и општинска
стража наоружана је српским карабинима, са по 50 метака на
сваку. У среској утграви има 52 карабина, од којих је 48 раздељено стражи, док су 4 у магацину. Пиштоља има 44, који су
раздељени стражи. Недостају 4 пиштоља. Градска станица има
1 аутоматски пиштољ, митрал>ез и 2 шмајсера, а станица у с.
Драгојеву сем карабина којима располаже стража има и 1 пиштољ „Суоми". Одело државне и општинске страже је недовољно. Исхрана је добра и ефикасна. Просторије су нехигијенске и недовољне да би примиле све стражаре заједно. Отптинска стража станује у општини.
Општине располажу следећим оружјем: Градска општина
има 45 пушака, од којих је 9 дато чуварима поља, 3 пожарној
команди, док се 33, неисправне за употребу, налазе у магацину.
Лесковишка општина има 16 пушака, које су раздељене становништву, стражи и службеним општинским лицима, као
финансиском приставу и др. Раданска општина има — 21 пушку, које су такође раздељене. Горнобалванска огшггина има
9 пушака, које су такође раздељене. У срезу засада није потпуно

мирно. У граду има 95 лица са антидржавним идејама, од којих
је само 13 проглашено за илегалце, док су остали под присмотром.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — КАЧАНИК ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

. . .

У к у п н о:

1
1
1
8
2
56
7
76

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

1
. . . —
1
4 + 2 23
—
52
7

Укупно:

65 + 2

Испод 25 година — 10 државних млађих стражара.
Распоред страже по станицама и њено наоружање: Качаничка среска управа подељена је на 3 станице, које се налазе
у с. Витини — 14 људи, у с. Гатњи — 11 и у с. Штрпцу — 10
људи. Располаже са 25 офанзивних бомби, 115 српских карабина
са 4000 метака, 3 лака митраљеза, 4 шмајсера, 54 пипггоља
„Валтер" и укупно 2.900 метака за шмајсере и пиштоље. Стање
одела је задовољавајуће. Исхрана као и просторије за спавање
су задовољавајуће. Општинских полицајаца по формацији —
11 људи, и стварно има —11. Они су распоређени на следећи
начин: оппггина Качаник — 2, с. Витина — 3, с. Гатња — 2,
с. Штрпце — 2, с. Генерал Јаиковић — 2. Они су наоружани
карабинима. Неки су на вежби. Одело општинске страже је
прилично исцепано. Спавају у општинама, хране се по приватним кућама. У срезу постоји једна контрачета која се састоји
од 40 људи, од којих су 22 у с. Витини, 10 у околини Качаника,
док су остали у сталном покрету. Постоји још једна група од 80
" Број 2 је накнадно дописан мастилом.

људи. Она стоји на располагању среском управитељу. Чете су
наоружане офанзивним и дефанзивним бомбама и српским
карабинима. Исхрањују се саме. Дејствују у одређеним рејонима против лица са антидржавшш идејама.
СРЕСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА — КАВАДАРЦИ ПО ФОРМАЦИЈИ:
Срески полициски начелник
1
Помоћник среског полиц. начелника . . . 1
Кандидат командира
1
Пешадиски старији стражари
6
Коњички старији стражари
1
Пешадиски млађи стражари
. . .' . . . 4 0
Коњички млађи стражари
. . .
. . . 7
У к у п н о:

57

СТВАРНО СТАЊЕ:
Срески полициски начелник
Помоћник среског полиц. начелника
Кандидат командира
Пешадиски старији стражари
Коњички старији стражари
.
.
Пешадиски млађи стражари
Коњички млађи стражари

.

.

У к у п н о:

1
1
1
5
. 1
38
2
49

Кавадарски срез има 4 млађа општинска стражара.
Распоред страже по станицама и њено наоружање: Кавадарска среска управа је подељена на 5 станица, и то: I станица
Кавадарци — 3 старија и 23 млађа стражара, II станица с.
Градско — 3 млађа стражара, III станица с. Дреново — 1 старији и 10 млађих стражара, IV станица с. Бегниште — 1 старији и 3 млађа стражара и V станица с. Кржово — 1 старији
и 2 млађа стражара. Они су наоружани српским карабинима,
пшптољима „Валтер", шмајсерима и лаким митраљезима. У
срезу постоји једна бојна група, тј. један вод одреда „Бенковски" 24 са 33 млађа стражара. Постоји и једна контрачета под
именом „Цар Калојан", која се састоји од 61 човека. Она је
распоређена скоро по читавом срезу и има за задатак да према
датој маршрути гони илегалне групе које су се појавиле. Контрачета

