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ПЉЕВЉАЦИ У СЈТУЖБИ ДИПЛОМАТИЈЕ 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

(1919-1945)

О Министарству иностраних послова (дјела), 
дипломатским и конзуларним заступништвима

Указом регента Александра од 7/20. децембра 1918. формиран је Ми- 
нистарски савјет Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, са 17. министар- 
става, међу којима и Министарство иностраних дјела (MIP). Овим актом је 
практично дотадашње Министарство иностраних дјела Краљевине Србије 
преименовано у Министарство иностраних дјела Краљевства Срба, Хрва- 
та и Словенаца. Министарство је наставило да ради у новој држави са 
постојећом дипломатском и конзуларном мрежом у иностранству. Двана- 
ест посланства Краљевине Србије наставило је рад практично без прекида. 
Четири посланства обновила су рад након обнове дипломатских односа са 
државама ратним противницима (1920), односно 1924, док је посланство 
у Москви обновљено тек 1940. године. Са осталих (13) држава постепе- 
но су успостављани дипломатски односи.1 За првог министра иностраних

1 Без прекида 1918. наставила су рад по с ланства Краљевине Србиј е као по с ланства КСХС у: 
Атини, Берну, Бриселу, Букурешту, Вапшнгтону, Лондону, Лисабону, Мадриду, Паризу, Риму, 
Стокхолму и Хагу. После обнове дипломатских односа са државама ратним непријатељима 
обновила су рад посланства у: Берлину, Бечу, Будимпешти, Софији, Цариграду (1926). Нова 
посланстава отворена су у: Прагу (1918), Варшави (1919), при Светој Столици (Ватикану) 
у Риму 1920), Буенос Аиресу (1921), Тирани (1923), Каиру (1926), Токију (1931), које није 
отпочело са радом, Сантјагу (1935), Техерану (1937), Рио деЖанеиру (1938), Москвии Отави 
(1940).

251



МИЈЖЋ Ф. ПЕТРОВИЋ

послова именован је др Анте Трумбнћ. Министаровог ресора са особљем 
и у договору са Министарским савјетом, одређивао је спољну полити- 
ку, израђивао циљеве и постављао задатке на основу којих се управљало 
државном дипломатијом и постепено проширивала и учвршћивала мре- 
жа дипломатских и конзуларних заступништава која су имала задатак да 
обавештавају и савјетују ресорног министра и да спроводе и извршавају 
политику утврђену од стране министра и владе.

Први пропис нове државе којим је уређен рад овог министарства је 
Уредба о организацији Министарства иностраних дела, дипломатских за- 
ступништава и конзулата Краљевства СХС у иностранству од 5. маја 1919. г.2 
Према овој Уредби на челу ресора иностраних дјела стајао је министар под 
чијим су надзором дјеловала сва дипломатска и конзуларна заступништва у 
иностранству и по чијим су упутсгвима обављани сви послови министар- 
ства. Раци бржег и тачнијег обављања послова у министарству су образова- 
на одјељења: Политичко, Административно, Конзуларно-трговачко, Одсек 
рачуноводства, Главна архива и Прес биро за званична саопштења, који је до 
тада био у надлежности Председништва Министарског савјета. Најважније 
одјељење у ресору спољних послова је Политичко о д ј с љ с њ с . Одјељења су 
се дијелила на одсеке, а чиновници разврставали на класе: I, II, III. Крајем 
1922. формирано је и Друто политичко одјељење коме је стављено у дуж- 
ност питање мањина и сарадња са Друштвом народа у Женеви.

При Председништву Министарског савјета од 1918-1922. постојало је 
Одјељење за извршавање међународних уговора које је обављало послове 
који су се односили на: уговоре о миру, Друштво народа, разграничења, 
мањине, наоружавање и разоружавање и накнаду ратне штете.3 У току 
1922. ово одјељење прелази у састав Министарства иностраних дјела у 
својству савјетодавног тела за правна питања међународног карактера. По- 
четком 1926. Одјељење за извршавање међународних уговора подигнуто је 
у ранг Дирекције за уговоре. У саставу ове дирекције било је Трговинско- 
политичко одјељење, у чијој је надлежности била трговина и закључивање 
трговинских уговора. Године 1929. ова дирекција је укинута, а послови из 
њене надлежности пренети су у надлежност Политичког одјељења. Крајем 
1925. Политичко одјељење је претворено у Генералну политичку дирекцију. 
Почетком 1926. извршена је реорганизацијаПолитичког одјељењатако што 
је подигнуто на степен Дирекције за уговоре.

У циљу заступања Краљевства СХС и његових интереса код страних 
дворова и страних влада установљавана су дипломатска заступништва. По-

2 Службене новине КСХС, бр. 42/1919.
3 Уредба о Одељењу за извршавање међународних уговора од 30. 11. 1921, Спужбене 

новине КЈ, бр. 161/1922.
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сланства и конзулати отварани су краљевим указом на предлог министра 
иностраних дјела, а по саслушању Министарског савјета.

Дипломатски заступници дијелили су се на:
1. Изванредне посланике и опуномоћене министре,
2. Дипломатске агенте,
3. Отправнике послова.
Посланици су постављани краљевим указом и акредитовани код шефо- 

ва држава на страним дворовима или код влада Република. Они су тумачили 
владину спољну политику код држава код којих су акредитовани.

Дгтломатскн агенти су дипломатски представници на дворовима не- 
суверених држава.

Отправнпци послова су стални и повремени. Стални су акредитовани 
код министра иностраних послова дотичне земље и вршили су дужност 
посланика у мјесту где посланик није наименован. Привремени су били 
они који су заступали посланика када је овај на одсуству по званичном и 
приватном послу и исти нису имали потребу да предају акредитивна пис- 
ма. Функција дипломатских представника је да: одржавају и јачају односе 
између двије земље и да припремају терен и учествују у преговорима за 
решавање заједничких питања; обавјештавају о политичком стању у земљи 
у којој се налазе и да штите своје држављане.

Дгтломатска заступншитва поред шефа мисије могли су имати још 
једног савјетника посланства, потребан број секретара, писара и осталог 
особља. Тумаче су могла имати само посланства на истоку. Уредба је увела 
обавезу да је сваки посланик, дипломатско-конзуларни агент или отправник 
послова био дужан да зна француски језик, који је тада био дипломатски 
језик, и да се стара да у најкраћем року савлаца језик земље где је вршио 
службу.

Конзулатн и конзули, за разлику од посланства и амбасада, које су 
заступале своју државу на цијелој територији земље где су лоциране, 
представљали су државу на одређеном подручју за које су установљени 
и постављени. На основу „Конзулске конвенције" две државе одређивале 
су број конзуларних представника једне земље у другој. Двије су основне 
врсте конзула: државни конзули (consules missi) и почасни конзули (consules 
ellecti). Међународни односи познају четири врсте конзула: генерални кон- 
зули (постављају се v већим и важнијим мјестима, трговачким средиштима 
и лукама); конзули у осталим мјестима: вицеконзули и конзуларни агенти 
(намјештеници конзула које он именује)

Влада може отварати генералне конзулате и конзулате, било узајамно 
било по основу обичаја или дипломатских конвенција, ако то државна по- 
треба захтијева. Конзули су стални државни чиновници или почасна лица. 
Стални конзули се постављају краљевим указом на предлог министра
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иностраних дјсла и као такви имају илату и сва чиновничка права и могу 
се акредитовати и као дипломатски агенти. Почасни конзули нису држав- 
ни чиновници и немају чиновничка права. Почасни конзули могу бити и 
страни држављани. За вријеме Краљевине Југославије за почасне конзуле 
постављени су наши трговци и исељеници који су се афирмисали у средини 
где су дуже живели, или пак стране угледне и имућне личности.

Дипломатски представници са изванредном. специјалном мисијом слати 
су у одређену земљу са одређеним задатком који је временски ограничен: да 
представљају земљу на разним свечаностима, прослави, да уруче честитке, 
да присуствују венчању влацара или његове дјеце, погребу и др.

Уредба је прописала и услове за ступање лица у дипломатску службу: да 
су држављани Краљевства, да су одслужили војни рок или истог ослобођени, 
да су завршили факултет или коју стручну државну школу, да су положили 
испит из националне историје и да знају француски језик. Када је чинов- 
ничким законом из 1923. предвиђен државни стручни испит за ступање у 
ма какву државну службу, према полагању стручних испита у овом ресору 
чиновници прве категорије полагали су испит из следећих предмета: пис- 
мени задатак на француском језику, усмени испит из националне историје и 
националне дипломатске историје XIX вијека, опште дипломатске историје 
XIX вијека, међународног јавног и приватног права, географије Краљевине 
СХС и Европе и организације Министарства иностраних дјела.

Законом о уређењу Министарства иностраних послова и дипломатских 
и конзуларних заступништава Краљевине Југославијс у иностранству од 25. 
марта 1930. године4, сви послови из ресора спољне политике и односа са 
иностранством пренијети су у ово Министарство. Министарство иностра- 
них послова и даље је имало пет одјељења: Политичко, Управно са Рачуно- 
водством, Конзуларно-привредно, Правно одјељење и Главна архива.

Чиновници Министарства и дипломатских и конзуларних заступниш- 
тава разврстани су у пет група:

1. дипломатско-конзуларни чиновници за које су утврђени следећи по- 
ложаји: приправник, писар, вицеконзул, секретар, конзул, савјетник, 
генерални конзул, стални делегат, дипломатски агент, опуномоћени 
министар, изванредни посланик, први помоћник и министар;

2. канцеларијски чиновници;
3. манипулативни чиновници;
4. рачунски чиновници;
5. техничко и помоћно особље.

Дипломатске заступнике Закон је разврстао у следеће групе:
1. Изванредне посланике и опуномоћене министре;

4 Службене новине КЈ, 72/1930.
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2. Дипломатске агенте;
3. Отправнике послова
4. Сталне делегате

На челу посланства стајао је изванредни посланик и опуномоћени ми- 
ниитар, стални или привремени отправник послова. Један посланик могао 
је бити акредитован истовремено у више држава и бити стални делегат у 
међународним институцијама. Дипломатски заступници узимани су из ди- 
пломатске и конзуларне службе, или ван струке међу лицима која су распо- 
лагала потребним знањем и способностима. У дипломатску службу слати су 
дипломате од каријере и истакнути интелектуалци: Мирослав Спалајковић, 
Миленко Веснић, Михаило Гавриловић, Јован Дучић, Милан Ракић, Живко 
Балугџић, Иво Андрић, Бошко Чолак Антић, Константин Фотић, Божидар 
Пурић, Франо Цветуша, Филип Доминиковић, Јосип и ЈТука Смодлака, Ри- 
бар Отокар, Иво и Првослав Грисогоно и други. Постављени су краљевим 
указом и акредитовани код владара, односно поглавара страних држава и 
Свете столице.

Сталног отправника послова акредитовао је министар иностраних по- 
слова код владе оне државе гдје није акредитован посланик.

Привремени отправник послова је увијек најстарији дипломатски чи- 
новник дотичног псланства када је одсутан посланик.

Дипломатске агенције отваране су по потреби краљевим указом у држа- 
вама које нијесу потпуно нсзависне. Оне могу бити спојене са генералним 
конзулатима у ком случају њихов шеф носи назив генерални конзул и ди- 
пломатски агент. Дипломатски агент је у рангу генералног конзула.

Стални делегати представљали су Краљевину Југославију /СХС у 
сталним међународним институцијама које су имале дипломатско обележје. 
Постављани су краљевим указом на предлог министра иностраних послова 
и уз сагласност предсједника Министарског савјета.

Конзуларна заступништва дијелила су се на:
1. генералне конзулате;
2. конзулате;
3. вице конзулате;
4. конзуларне агенције.

Конзуларна заступништва отварана су и укидана краљевим указом 
према потреби службе на предлог министра иностраних послова, а по 
саслушању предсједника Министарског савјета. Поред шефа имала су и по- 
требан број конзула, вицеконзула, писара и осталог особља. Генерални кон- 
зули и конзули били су из струке или почасни. Почасни генерални конзули, 
вице конзули и конзуларни агенти нису државни чиновници и немају чи- 
новничка права. Они могу бити и страни држављани. Постављају се такође
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краљевим указом на предлог ресорног министра и уз сагласност министра 
предсједника.

Непуну деценију касније Краљевина Југославија донела је Уредбу са 
законском снагом о уређењу Министарства иностраних послова, дипломат- 
ских и конзуларних заступништава Краљевине Југославије у иностранству 
од 10. августа 1939. године, којом су уведена нова одјељења у Министар- 
ству: Одјељење за штампу, Главна архива променила је назив у Историјско 
одјељење, од ранијег Управног одјељења са Рачуноводством формирана су 
два: Управно одјељење и Одјељење рачуноводства. Министарство је тада 
имало седам одјељења: Политичко, Управно, Конзуларно-привредно, Прав- 
но, Историјско и Одјељење рачуноводства.

Чиновници и службеници у Министарству разврстани су по групама: 1. 
дипломатско-конзуларни, 2. канцеларијски, 3. рачунски, 4. манипулативни 
чиновници и техничко особље.

За разлику од дипломатских агенција постоје и друге агенције у 
међународном праву -  организације које не представљају владу своје држа- 
ве, мада врше званичне или полузваничне функције у иностранству. Оне 
немају дипломатски карактер, већ раце на основу дозволе или толеранције 
државе где се налазе. Не уживају никакав имунитет, али им се из куртоазије 
дају извесне повластице и пружа помоћ у раду. У рад ових специјалних 
установа долазе: туристички бирои, путничке агенције, званичне новинске 
агенције и дописници, представници трговачких комора, културни институ- 
ти и установе, саобраћајни, царински и полицијски погранични органи.5

Дипломатска заступништва деле се на: амбасаде (по први пут уведе- 
не); посланства; дипломатске агенције и сталне делегације. У складу са 
тим разврставају се и дипломатски представници: амбасадори који стоје на 
челу амбасаде; изванредни посланици и опуномоћени министри који стоје 
на челу посланства, односно стални или привремени отправник послова 
амбасаде или посланства; дипломатски агенти и стални делегати. Амбаса- 
дори и посланици постављани су краљевим указом и акредитовани су код 
владара, односно шефова страних држава и Свете столице. Они су могли 
бити у исто вријеме акредитовани у више држава или бити стални деле- 
гати. Регрутовани су из дипломатско-конзуларне струке, или изузетно ван 
струке између лица која располажу потребним знањем и способностима за 
одређене положаје.

Амбасада је дипломатска мисија највишег ранга (стана у страној земљи 
или у телима Уједињених нација). У XIX вијеку и ранији међународни 
дипломатски документи уређивали су да амбасаде у другим земљама 
успостављају само велике земље. Касније су и мале земље уобичавале да

5 Службене новине КЈ, бр. 187/1939.
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отварају амбасаде у другим земљама и тиме изражавају и истичу важност 
задатка који поверавају својим амбасадорима у тој земљи и у односу са том 
земљом који се желе подићи на највиши ниво. До 1941. године Краљевина 
Југославија је свега два своја посланства подигла на ниво амбасаде: у Буку- 
решту (Румунија), децембра 1938. године, и у Цариграду, односно Анкари 
(Турска) 1939. године. У току Другог светског рата (1942) на ранг амбасада 
подигнута су посланства у Вашингтону и Москви.

Дитоматске агенције на челу са дипломатским агентом отваране су 
по потреби краљевим указом у државама у којима се из посебних разлога 
нијесу могла отворити посланства.

Стални делегати представљали су Краљевину Југославију у сталним 
међународним институцијама које су имале дипломатско обележје.

Дипломатска заступништва поред шефа мисије могла су имати: једног 
савјетника, потребан број секретара, писара, канцеларијских и манипула- 
тивних чиновника, помоћног и техничког особља. Шеф мисије (где их нема, 
шефови конзуларних заступништава) директно је потчињен министру и 
први је претпостављени шефовима свих конзуларних заступништава.

Посланства и конзулати отварани Су и укидани према потреби служ- 
бе краљевим указом, а на предлог министра и уз сагласност Министарског 
савјета.

Конзуларна заступништва делила су се на: генералне конзулате, конзу- 
лате, вицеконзулате и конзуларне агенције.

Конзуларни заступници разврставани се у: генералне конзуле, конзуле и 
вице конзуе. Све три групе су чиновници дипломатске струке.

До закључења нових уговора поштовани су сви уговори које је 
Краљевина Србија закључила са главним савезницима (Француском. Ен- 
глеском, Италијом и САД). На снази су остали и сви остали колектив- 
ни међународни уговори које је закључила Краљевина Србија. Остало је 
било да се разјасни да ли уговори Краљевине Србије са неутралним или 
пријатељским државама, које нијесу потписале поменути Сен Жерменски 
уговор, обавезују Краљевство СХС или су, пак, престали да важе.

С друге стране, у југословенским покрајинама које су до 1918. биле под 
управом Аустро-Угарске, а потом су ушле у састав Краљевства СХС, као 
унутрашњи закони важиле су извјесне међународне колективне конвенције 
које су биле од општег међународног интереса и које су, без обзира на не- 
станак једне од њених потписница (Аустро-Угарске), и даље важиле као 
и унутрашњи закони на том подручју. Ово из разлога што је Краљевина 
СХС реципирала законодавство бивших аустроугарских покрајина. Ипак, 
највећи дио међународних обавеза Краљевине Југославије /СХС су обавезе 
из уговора закључених после Првог свјетског рата, које су проистекле из: 
нових међународних односа, из обавеза са новонасталим државама и што је
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са државама, бившим ратним противницима, требало обновити и на новим 
основама градити дипломатске и политичке односе.

Када се посматра дипломатска и конзуларна мрежа Краљевине Југо- 
славије /СХС од 1918-1941. може се закључити следеће:

1. Југослвенска држава продужава традиционалну мирољубиву политику 
Краљевине Србије настојећи да подигне и учврсти свој углед у свијету. 
Краљевина СХС је поставила себи за циљ одржавање мира у свијету уз 
развијање мирољубивих и дипломатских односа са свим државама. У 
таквој констелацији односа државна политика и дипломатија ослањале 
су се на велике силе, савезнице из Првог свјетског рата: Француску, 
Енглеску, САД и Италију. Ослонац су биле и земље Мале Антанте -  
Чехословачка и Румунија у централној и југоисточној Европи, чији је 
савез био гаранција за чување и одржавање постојећег међународног 
правног поретка. Чињени су напори да се на равноправној основи 
успоставе политички и привредни односи са свим суседним земљама; 
да се консолидују односи са Аустријом, Немачком, Мађарском и Тур- 
ском, да се постепено развијају дипломатски односи и ступи у ближи 
политички и привредни додир са земљама сјеверне и јужне Америке и 
да се успоставе дипломатски односи са СССР-ом.

2. Пред Други свјетски рат дипломатски односи одржавани су са 45. 
међународно признатих држава, односно са 57. земаља (12 земаља 
је још увек било у саставу Британске империје). Ради се о релативно 
развијеној дипломатско-конзуларној служби за ондашње прилике.

3. Према врсти, дипломатска и конзуларна представништва била су: 
амбасаде, посланства, генерални конзулати, конзулати, вице-кон- 
зулати, почасни генерални конзулати, почасни конзулати и почасни 
вице -конзулати.

Дипломатским и конзуларним представништвима треба додати и стал- 
не и повремене делегације и комисије, као што су:

1. Дипломатски представници при војсци Царске Русије 1919-1920;
2. Делегација на конференцији мирау Паризу 1919-1920;
3. Делегација при Конференцији зарепарацију у Паризу 1919-1930;
4. Стални делегат при Друштву народа у Женеви 1921-1941;
5. Владин делегат при Међународној дунавској комисији: Будимпешта, 

Беч, Братислава 1920-1932, односно при Међународном дунавском 
савету 1932-1941;

6. Државни заступници при мјешовитим изборним судовима Краљевине 
Југославије /СХС саНемачком 1922-1939; Краљевине Југославије/ СХС 
са Аустријом 1921-1939; Краљевине Југославије /СХС са Бугарском 
1921-1939; Краљевине Југославије /СХС са Мађарском 1924-1939,

7. Представник у ликвидационој комисији у Бечу 1922.
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За историју дииломатије југословенске државе карактеристично је да је 
имала дппломатске војне и конзуларне заступнике при војсци Царске Русије, 
све до њеног повлачења из земље, од априла 1919. до новембра 1920. године 
(Москва, Омск, Одеса, Владивосток, Јекатеринодор и Севастопољ). Руска 
емиграција у Београду такође је имала свог делегата за заштиту својих ин- 
тереса. Са Совјетским Савезом дипломатски односи успостављени су тек 
указом од 25. јуна 1940. године, којим је отворено (обновљено) посланство 
у Москви.

Пљевљаци у Министарству иностраних послове (дјела)

На дан стварања Краљевсгва Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра
1918. у Министрству иностраних дјела Краљевине Србије била су 104. за- 
послена лица. Након формирања Министарског савјетајугословенске држа- 
ве и преименовања Министарства иностраних дјела Краљевине Србије у 
Министарство иностраних дјела Краљевства СХС (7. децембра 1918), у ово 
министарство анагажовано је 136. нових лица, међу којима и дваПљевљака: 
књиговођа Гавро Пејатовић са платом од 3.500 динара мјесечно, чије је име 
потом прецртано (вероватно због одласка за наставника Државне гимназије 
у Пљевљима у којој је службовао 1919. године) и Нићифор Лисичић, са 
забиљешком да је у МИД ступио 16. јула 1920. године у својству помоћника 
књиговође са месечном платом од 3.000 динара. Касније је у Министарству 
иностраних послова краће или дуже вријеме радило још десетак чиновника 
Пљевљака. Отуда и наслов овог текста Пљевљаци у  служби дипломатије, а 
не у дипломатској служби. Најдубљи траг оставили су диполоматско-кон- 
зуларни представници Вукашин Шећеровић и Милош Тошић и финансијски 
стручњак Нићифор Лисичић. У приказивању њиховог рада држаћемо се 
хронолошког реда како су примани у службу.

Лисичићи

Братство Лисичићи су од Војиновића из Поблаћа крај Пљеваља. Држе 
да су потомци спахије Војина који је у XVI вијеку обновио манастир Св. 
Тројицу. Породично стабло може им се пратити од попа Гавра Лисице из 
Адровића, храброг и одважног човјека од кога су многи зазирали. Овај хра- 
бри,јунак-попо што без страха сабљу паше и коња јаше" одбио је да наздра- 
ви ћесару и султану на прослави рођендана Фрање Јосифа пред аустријским 
генералом и турским пашом у Прибоју, казавши: „Но ћу ја наздравити 
русијском цару, глави свије Славјана, ђе смо да смо". Гавро је имао три сина: 
Стефана, Сима и ... четири кћери: Милеву, Албијану, Јулку и Стефанију.
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Истакнути члан братства Лисичић био је прота Симо Лисичић (1856- 
1936). Са женом Милицом, рођеном Драгашевић, имао је четири сина и 
шест кћери: Сава, Лазара, Михаила, Нићифора, Борку, Стефу, Зору, Добрин- 
ку, Иванку ... Остао је упамћен као угледни домаћин и ријетко бистар човјек, 
одан патриота и омиљени свештеник. У његовој кући нашла је смјештај и 
гостопримство државна комисија за разграничење Црне Горе и Србије 1913. 
године. Као што је мимо воље народа подијељен један исти народ, тако је 
тада подијељено и његово имање. Кућа је остала у Црној Гори, а већи дио 
имања у Србији.

Лисичић Симов Нићифор (1888-1945), син прота Сима Лисичића, рођен 
је у Отиловићима, гдје му је отац био парох. Основну школу завршио је у 
Пљевљима и Богословско-учитељску школу у Призрену 1910. године. У 
државну службу ступио је у Мељаку код Пљеваља 1. новембра 1910. године, 
гдје је као учитељ и национални рацник служио 3 године 1 мјесец и 2 дана, 
што му је касније признато за напредовање у служби (рад у неослобођеним 
крајевима Старе Србије признаван је свима као национални рад). Краљевим 
Указом од 3. децембра 1913. постављен је за порезника VI класе Битољског 
пореског одељења у Министарству финансија Краљевине Србије, што 
ће касније опредијелити њсгову цјелокупну службеничку каријеру пре- 
ма финансијама и рачуноводству. Након унапређења у порезника V класе 
Битољског пореског одјсљсња. 14. фебруара 1920. постављен је за помоћника 
књиговође у Министарству иностраних дјела Краљевства СХС, гдје је остао 
до краја живота. У служби је био „одличан у сваком погледу, вредан, поу- 
здан, савестан и поверљив". што му је омогућило да редовно напредује. Од 
помоћника књиговође, до књиговође, секретара благајничког одјељења, ви- 
шег секретараи начелникаОдсекарачуноводстваи економата.6 Једно вријеме 
у току Другог свјетског рата радио је при југословенској избегличкој влади у 
Лондону. Након ослобођења 1945. комунистичка власт га је ухватила у бли- 
зини Новог Пазара и без суда ликвидирала. Војни суд Дивизијске војне об- 
ласти за Санџак у Новом Пазару осудио гаје „на смрт стријељањем уз трајан 
губитакчаснихправа... штоје по капитуалацији Југославије заједно са Војом 
Ненадићем, Григоријем Божовићем и осталим познатим издајницима у сре- 
зу пљеваљском, организовао издају нашега народа, формирајући издајничке 
четничке банде по директивама Драже Михаиловића и као такав остао све

6 Указом Њ. В. К. од 26. јуна 1923. постављен је  за секретара у Благајничком одјељењу 
МИД, 10. фебруара 1924. преведен је у 2. групу II категорије; 15. новембра 1924. постављен 
је за инспекгора благајничког одјељења МИИ, I групе II категорије; у 1930. био је  в. д. шефа 
Инспекторско-буџетског одсека у Рачуноводственом одјељењу; 25. априла 1930. био је випш 
секретар у рачуноводству, потом је био савјетник у Одсеку рачуноводства и економата; 14. но- 
вембра 1934. шеф IV одсека Уггравног одљења; 21. новембра 1936. вжтш савјетник у Рачуно- 
водстау; 8. априла 1939. начелник Одјељења у Рачуноводству IV положајне групе 1 степена.
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до његовог хватања. Овим је окривљени учинио кривично дјело издаје свога 
народа за рачун окупатора и низ других злочинстава као индиректни изврши- 
лац истих Узалуд су биле молбе грађана Пљеваља, Адровића, Црљенице 
и Отиловића да му се као осведоченом народном пријатељу како за вријеме 
Краљевине Југославије, тако и касније поштеди живот. Тако је главом пла- 
тио још један члан из угледне грађанске породице која је чувала и сачува- 
ла српство у државотворном средишту некадашње српске средњовјековне 
државе. Комунисти су стријељали све људе од угледа ако нису били за њихов 
поглед на свијет и изграцњу друштва по њиховим мјерилима, за које су држа- 
ли „да је боље од свих до тада познатих."

Лисичић Слтое Михаило, најмлађи син проте Сима Лисичића, рођен 
је 1. новембра 1895. у Пљевљима. Након основне школе и ниже гимназије 
у Пљевљима вишу гимназију и двије године права завршио је у Паризу. 
Рјешењем Извршног народног одбора у Подгорици 6. фебруара 1919. 
постављен је за секретара Окружног суда у Пљевљима, гдје је остао до 30. 
јуна 1919. када ј е поднио оставку. Рј ешењем МИП К СХС од 5. октобра 1921. 
постављен је за дијурнисту Краљевског посланства у Паризу, у ком је звању 
био до 17. фебруара 1923, када је постављен за приправника II категорије V 
групе 1. степена. Државни стручни испит полагао је пред комисијом у Па- 
ризу. У службеном листу Михаила Лисичића у МИП-у забиљежено је да је 
за „све време био марљив, тачан и у сваком погледу исправан службеник". У 
дипломатској служби Краљевине Југославије остао је до 15. новембра 1941. 
године, када је као старјешина канцеларије VI положајне групе Краљевског 
посланства у Паризу Одлуком Предсједништва Министарског савјета у из- 
беглиштву стављен у пензију.

Како је тада налагало правило дипломатске службе, Министарство 
иностраних послова му је одобрило женидбу са Францускињом Рејмондом 
(Rejmonde Sour), али са напоменом да не може остати са службом у 
Француској, што није било предвиђено законом, већ његово дискретно пра- 
во. Да се не би позивала на своје домаће прилике, што се изгледа после 
и толерисало, Рејмонд је као мираз у брак унела 100.000 франака. Након 
пензионисања, Михаило и Рејмонд се враћају и живе у Београду. Михаило 
јеумро 1978, аРејмонд 1981. У браку нијесу имали дјеце. Рејмондје вољела 
Адровиће у које је често долазила и пријатно се осјећала у њима.8

Лисичић Гавров Рафаило (Ристо или Аџо), трећи син попа Гавра Ли- 
сичића рођен је у Адровићима 31. октобра 1886. Основну школу учио је у 
Пљевљима и у Сарајеву, гдје је једну годину и 5 мјесеци похађао Трговачку

7 Архив Југославије, 334, ф. 99, Војислав Војкан Бојовић, Jlucumđm, ,Пљевал>ске новине“ 
15. 3. 2003, 10.

8 Архив Југославије, 334, ф. 99; Војислав Војкан Бојовић, Лисичићи, „Пљеваљске нови- 
не“, 15. 3.2003,10.
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академију. Војску није служио. У службеном листу забиљежено је даје био 
служитељ дневничар у Генералном конзулату Краљевства СХС у Њујорку 
од 1919-1920. Једно краће вријеме радио је у болници у Њујорку. Од 1920-
1929. био је продавац парабродских путничких карата за Европу, када је 
поново ступио на рад у Генерални конзулат у Њујорку као служитељ днев- 
ничар. На предлог генералног конзула Б. П. Стојанова, 1937. одликован је 
Орденом Св. Саве V степена. За вријеме Другог свјетског рата када се тешко 
живјело, на предлог МИП Краљевине Југославије (Упр. Пов. Бр. 2412 од 5. 
октобра 1942) на 99. сједници Министарског савјета од 27. новембра 1942. 
под тачком 38, разматрано је и одобрено Рафаилу ЈТисичићу, служитељу 
дневничару генералног конзулата у Њујорку једнократна помоћ од 100 до- 
лара због болести у породици. Власти нове Југославије отказале су службу 
Рафаилу Лисичићу 29. јануара 1945. Рафаило Лисичић говорио је и писао 
енглески и служио се њемачким и мађарским језиком.9

У акту МИП Краљевине Југославије бр. 8884 од 7. октобра 1931. помиње 
се извесни др Ј. Л. Лисичић, који је тврдио д а је  наводно 23. марта 1930. 
примио послове нашег почасног конзулата. У одговору МИП на овај акт на- 
води се да у архиви Конзуларно-привредног одјељења нема података да му 
је икада било повјерено вршење функције нашег почасног конзула у овом 
мјесту, нити о овом лицу има других података у Персоналном одјељењу 
МИП Краљевине Југославије.

Тошићи

Милош А. Toiuuh рођен je 25. новембра 1893. године у Пљевљима. 
Основну школу учио је у мјесту рођења, а учитељску школу завршио је у 
Скопљу школске 1913/14. године. У звању сталног учитеља постављен је 1. 
септембра 1914. у Присојници, Округ тетовски, гдје је остао до 18. окто- 
бра 1914. године. Када је Србија била нападнута од Аустро-Угарске, као 
добровољац ступио је у српску војску, о чему је записао: „Како се баш у 
првим данима моје учитељске службе наше племе налазило у борби са мно- 
го јачим непријатељем и исто се гушило у својој рођеној крви бранећи своју 
независност и слободу, то нисам могао и даље остати у позадини него сам 
се одмах јавио на дужност и 1. новембра 1914. године ступио у ђачку чету у 
Скопље из које сам пошао на фронт где сам у постепеним чиновима подофи- 
цира и официра остао стално у војсци до 10. јула 1919. године, о чему под 2 
подносим уверење Министарства војног и морнарице у овереном прспису."''1

9 Ilcmo
10 Архив Југославије, МИИ Краљевине Југославије -Персонални одсек, кутија 197. (Из 

молбе-жалбе на рјешење Комисије за разврставање чиновника МИД-а од 10. 3. 1924)
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Вријеме проведено на војној дужности у току рата, од 1. 11. 1914. до 9. 7.
1919, признато му је у радни стаж, уз одбитак ђачког војничког рока од 14 
мјесеци, што је по одбитку укупно износило 3 године, 6 мјесеци и 9 дана. 
Након ослобођења и уједињења вратио се учитељском позиву. Министарство 
просвјете поставило га је за учитеља 10. 7. .1919. у селу Крњачи код Прибоја, 
а потом у селу Ивање, све у Округу пријепољском, до 15. децембра 1920. го- 
дине. Потомје од 16. децембра 1920. до 15. априла 1921. радио као кореспон- 
дент у Министарству исхране и обнове, односно Министарству социјалне 
политике; од 15. априла 1921. у Министарству иностраних дјела у својству 
дијурнисте (дневничара), а од 20. јула 1921. као књиговођа у Благајничком 
одјељењу овог министарства. У служби је напредовао од пете положај не 
групе до књиговође треће положај не групе, у ком статусу је радио до 23. 
априла 1928. године када је разрешен дужности књиговође у МИП-у због 
постављења на дужност протоколисте у Генералном конзулату у Њујорку. 
Касније су му повјерени благајнички послови, послови архивара -  старе- 
шине канцеларије, пасошка контрола и контрола оставина, па благајнички 
и инспекторски послови. Априла 24. исте године молио је и добио 20 дана 
одсуства ради виђења са породицом у Пљевљима и тазбином у Пешти, прије 
одласка у Америку. На дужност у Њујорку ступио је 11. јула 1928. Двадесет 
осмог новембра 1928. молио је тромјесечно одсуство ради операције жлезде 
у грлу у Југославији. Претпостављени су његовог рад оцењивали највишим 
оцјенама: «У службиje врло тачан. Посао ради саразумијевањем и вољом ... 
у раду имаиницијативе ... способанје засамосталанрад... у опхођењује врло 
коректан ... према странкама предусретљив и услужан ... према старијима 
пажљив и коректан ... понашање ван службе потпуно ... одлике -  предан по- 
слу, савестан до ситница, ради у канцеларији док не заврши посао ... отво- 
рен и честит човјек .. добар у приватним и јавним контактима ... заслужује 
унапређење ... за све вријеме рада био је најсавеснији од свих чиновника.»п 
Награђиван је и похваљиван и од војних органа: указом министра војске и 
морнарице од 31. марта 1926. добио је повељу 15. пешадијског пука „Стеван 
Сиђелић" одликованих за вријеме Великог рата. За војне успјехе 14. фебруа- 
ра 1928. унапређен је у чин пешадијског поручника.

У Генералном конзулату у Њујорку радио је непрекидно до 14. фебруара
1938. када је премјештен у МИП у Одсеку рачуноводства и економата (раз- 
решен је дужности 9. јула 1938). По доласку у Београд 10 децембра 1938, 
унапређен је у старешину канцеларије у пету положајну групу, а 14. новем- 
бра 1940. унапријеђен за савјетника четврте положајне групе. Априлски рат
1941. затекао га је на раду у МИП-а. Одлуком Министарског савјета 17.

11 Оцјене Радоја Јанковића, генералног конзула у Њујорку у годишњим квалификационим 
листовима М. Топшћа.
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децембра 1942. стављен је у стање покоја као савјетник четврте положајне 
групе 2 степена. Убрзо је пензионисан са укупно 34 године, 10 мјесеци и 15 
дана службе и пензијом од 2214,50 динара мјесечних примања.

Чедолтр А. Тошић, млађи Милошев брат, рођен је у Пљевљима 25. фе- 
бруара 1901. (у години отварања Српске гимназије у Пљевљима). У родном 
граду учио је основну школу и нижу гимназију, а потом матурирао у IV 
београдској гимназији. У Београдује студирао филозофију. Служио се фран- 
цуским језиком. У току студијарадио је као дневничар у Административно- 
правном одјељењу МИП-а Краљевине СХС од 12. новембра 1925. до 18. 
децембра 1926. године, када је отпуштен из државне службе, па поново 
враћен и коначно разрешен 21. јануара 1927. године. Препорука брата Ми- 
лоша била је улазница да буде примљен у државну службу. Разлог нередов- 
ног доласка на посао вероватно је што није могао да усклади радне обавезе 
и студије. Редовни војни рок служио је у 29. пјешадијском пуку у Требињу.

Шећеровић Лазаров Вукашин Вуко

Данашњи Шећеровићи воде поријекло од Кујунџића из Дробњака, 
а ови од Лазаревића, такође из Дробњака, односно из Бањана.12 За нашу

12 Лазаревићи су се из Башана населили у племе Дробњак, гдје су и остали. Временом су се 
од њих одвојили Радовановићи, Гркојевићи и Кнежевићи. Братственичко предање памти Гаша 
Лазаревића, рођеног око 1640, који је 5 година учио кујинџијски занат у Цариграду. Имао је 
два сина -  Манојла и Андрију. По дједи „кујинџији“ Манојлови потомци се касније прозва- 
ше Кујунџићи. Од Кујунџића ће се касније одвојити Шећеровићи. Попа Јована Кујунџића, 
истакнутог човјека свога времена и простора, Сулејман паша Скопљак 1806. заточио је  у 
Јајцу. Из затвора је успио да побјегне и да оде код Карађорђа у Србију, гдје је  1812. умро. 
Најистакнутији од Кујунџића био је  тада Јевто Кујунџић, хајдук и устаник који се Дуго вре- 
мена борио прошв турског насиља, штитио народ од зулумћара, прелазио у Србију и враћао 
се у Дробњак. На Сјеничком пољу 1809. био је у одреду 300 устаника из Дробњака, Роваца, 
Мораче, Васојевића и других племена, који су се састали и садејствовали са Карађорђевом 
војском. Јевто се тада сусрео са Карађорђем, коме је носио гшсмо од владике Петра Првог и 
јабуке на дар. Када је  читао владикино писмо и јео јабуке, рекао је „Ове су ми јабуке слапсе 
као шећер, а ти си ми Јевто слађи од шећера.“ Јевта Кујунџића су тада прозвали шећер, а 
његове потомке касније Шећеровићи. Јевто се у бурним временима склањао у Ровца, ода- 
кле је подизао чете и водио их против Турака у Рашку област. Отуда је  с Марком Потурком 
дигао чете и ударио на катуне Аџимусића у Ивици изнад Шавника, те их тада раскатунио. 
Око 1820. помирио се са Турцима и одселио се у Пљевља и Грево код Пљеваља. Јевтови си- 
нови су Јово и Радован; Јовови Миле, Јевто и Димитрије, а Радованови Алекса, Васо, Тодо, 
Манојле, Ђоко и Лазар. Од Кујунџића су се одвојили и Костићи и Ружићи. Успон Шећеровића 
у Пљевљима отпочео је након уласка аустроугарске војске иза Берлинског конгреса (1879). 
Шећеровићи су за аустријску војску лиферовали свињско месо, разна пића, вина и Друге по- 
трепштине. Комисионе радње (представништва) имали су у Солуну, Трсту и Бечу. Браћа Ђоко
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тему интересантан је Вукашин Вуко Шећеровић (1898-1971), син ЈТазара 
Шећеровића. Основну школу и нижу гимназију учио је у родним Пљевљима. 
Са српским ђацима доспио је у Француску и у Марсеју матурирао после 
Првог свјетског рата. Завршио је Правни факултет и енономске науке на 
Сорбони. У Министарство иностраних послова Краљевине Југославије сту- 
пио је на службу 15. децембра 1923. г. као приправник 9. групе I категорије. 
Распоређен је у Албански одсек овог министарства. Од 9. јануара до 25. 
априла 1925. године био је упућен на привремени рад у Краљевско послана- 
ство у Тирану. Двадесет шестог новембра 1925. године полагао је писмени 
задатак из стручног испита на француском језику на тему „Југословенска 
идеја од илирског покрета до 1. децембра 1918", који није положио. Тек 
из трећег покушаја успео је да положи овај испит. Непосредно послије 
овог полагања, молио је за одсуство од 15. дана због смрти млађег брата 
Драгољуба-Драга, који је такође завршио права и радио у Сарајеву, гдје је 
као млад и умро. Четрнаестог јануара 1927. унапређен је за писара 8. rpvne I 
категорије. Стицајем околности, умјесто 3 године, како је законом било про- 
писано, у овој групи је радио све до 13. августа 1932, кадаје унапријеђен за 
секретара 7. положајне групе. Због тога је тада захтијевао да се унаприједи 
у VI положајну групу, што је подржало посланство у Атини, гдје је тада 
радио, и молбу прослиједило МИП-у у Београд.

Општина пљеваљска актом пов. Бр. 15 од 28. јануара 1931. извијестила 
је М ИПдаје Вукашин Шећеровић, писар Краљевског посланствау Софији,

и Лазар Шећеровић били су богаш трговци. Имали су више кућа и радњи у Пљевљима, куће 
у данашњој улици Танасија Пејатовића и на Баракама крај војног логора, у којима су држали 
робу и издавали станове за аустријске официре. Браћа Шећеровићи били су власници зграде 
која је касније била хотел „Ловћен“, гдје су се налазили главни магацини и трговина. Браћа 
Шећеровићи били су сувласници пиваре у Пљевљима. Уз трговину Шеђеровићи су чини на- 
поре и имале заслуге и на националном плану. Двојицу Шећеровића убили су Турци: Алексу 
1905. у Сјеници и Данила 1909. у Пљевљима на Раскрсници у близини данашње цркве Св. 
Петка. Лазар Лазо Шећеровић (1858-1941) основну школу учио је у манастиру Св. Тројице, 
као и грађанску у Пљевљима и терзијски занат којим се бавио у младости. Учествовао је  у 
Херцеговачком устанку (1875). Након пропасти овог покрета, склонио се у село Сајмиште код 
Доброселице у ужичком крају, а потом отишао у Ужице гдје се поново прихватио терзијског 
заната. Кад му је отац Радован умро, врашо се у Пљевља да живи и ради. Од турских власта 
је  оптуживан да је учествовао у устанку и помагао устанике (дао 500 оваца и на други начин 
помагао устанике, одржавао везу са Србијом и Црном Гором). Лазар се истицао у помагању 
Српске црквено-школске општине у Пљевл>има, због чега је често био под присмотром тур- 
ских власта. Са Ђоковим ћеркама, Софијом и Марушком, 1916. био је интерниран у логоре 
Нежидер и Болдогасон. Након повратка бавио се трговином и добротворним радом. Помагао 
је Српско културно-просвјетно друштво „Братство“, Соколско друштао и Црвени крст. Лазар 
је  био ожењен Персидом Живковић са којом је имао два сина, Вукапшна и ДрагоЉуба-Драга, 
и четари ћерке: Косару, Једену, Лену и Даринку
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Указом А. Ђ. Бр. од 17. децембра 1930. унапријеђен у чин резервног 
коњичког поручника. Следеће унапређење за секретара 7. положајне групе 
добио је 20. децембра 1932. Двије године касније, 20. октобра 1934, одређен 
је за рад у Политичко одјељење МИП-а. Краљевским указом од 30. сеп- 
тембра 1937. постављен је за секретара Краљевског посланства у Риму. На 
овој дужности остао је до 1. априла 1939, када је постављен за секрета- 
ра Министарства иностраних послова v Београду. Занимљив је списак од 
118. ствари које је приликом селидбе из Рима у Београд понео: библиотеку, 
грамофон, умјетничке слике, фигуре, радио апарат, шиваћу машину, лусте- 
ре, вазе, тањире, шоље, порцелан, стакларију, часовнике, завесе, кухињске 
ствари, витрине, свећњаке, столиће, ормане, тепихе и друго. У мсђувремену 
је унапређен у служби. Међутим, Главна контрола као врховни рачун- 
ски суд у земљи, актом бр. 125692 од 10. октобра 1939. који је доставила 
МИП-у, оспорила је указе Краљевског намесништва У Пр. Пов. 5475. од 1. 
септембра 1939; У пр. Пов. Бр. 5476 од 1. септембра 1939. и У Пр. Пов. Бр. 
5692 од 15. септембра 1939, којим је Вукашин Шећеровић из V постављен 
у IV положајну групу, јер су, наводно, били противзаконити. У вези са 
тим је затражила објашњење од МИП-а, како су могле бити измијењене 
поједине одредбе закона о чиновницима, јер то према Финасијском закону 
за 1939/1940. није било могуће. Главна контрола је, потом, по истом пред- 
мету 28. октобра 1939. тужбу поднела и Државном савјету, као врховном 
управном суду у земљи, наводећи да је указом МИП У. Пр. Пов. Бр. 5475 од 
1. септембра 1939 на основу члана 15, став 2 и члана 34 Уредбе са законском 
снагом о уређењу МИП и ДКЗ у иностранству од 18. августа 1939, Вукашин 
Шећеровић секретар V групе МИП преведен је у савјетника МИПIV групе 
2 степена, а да у претходној групи није провео три ефективне године, већ 
2 године, 3 мјесеца и 14 дана. У тужби се даље каже да је МИП на основу 
финансијског закона добио овлашћење да допуни Закон о МИП-у и ДКЗ-у 
путем Уредбе о чиновницима којим је ова материја уређена, што значи да 
је МИП прекорачио овлашћења. Главна контрола је у тужби захтевала да се 
наведени указ поништи.

У одговору МИП-а бр. 6704 од 12. децембра 1939, истиче се да остаје 
да се испита „да ли се из ових околности под којима је дато овлашћење 
финансијским законом за 1938/1939, којима је дато овлашћење министар- 
ствима да уредбом о организацији појединих ресора државне управе садржи 
имплицитно и овлашћење за измјену Закона о чиновницима и да је потре- 
бан изричит законски текст у супротном смислу да би се такво овлашћење 
искључило." Осим тога, уредба има за циљ, истиче се у одговору МИП-а, 
да се чиновницима, који су се нарочито истакли својим радом као шефо- 
ви одсека, омогући у извјесној мјери нешто брже напредовање. Министар, 
даље, указује да је могућност унапређења по овом основу ограничена на
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два случаја у једној буџетској години, што представља награду за изузетан 
рад и способност у служби. На основу изложеног, министар иностраних по- 
слова молио је предсједника Државног савјета да оснажи указ о ванредном 
унапређењу Вукашина Шећеровића, а тужбу Главне контроле одбаци као 
неосновану. Молба је услишена и тужба је постала беспредметна.

Вукашин Шећеровић за време свогарад у МИП-у службовао је у Краљев- 
ским посланствима у Тирани (привремени рад), Софији, Атини и Риму.

Са кнезом Павлом Карађорђевићем био је на преговорима у Берли- 
ну код Хитлера 1939. године, када се преговарало о приступу Краљевине 
Југославије Тројном пакту. Због тога је после рата више пута хапшен и ис- 
питиван. Живот му је спасавао Јосиф Маловић, утицајан човјек и стари по- 
знаник из Пљеваља. Послије Другог свјетског рата В. Шећеровић радио је 
као правни савјетник у друштвеном предузећу ..Давид Пајић" и Индустрији 
мотораитракторау Београду. Шећеровићје имао више страних одликовања: 
француско (легија части), италијанско и пољско.

Милинковићи

Мгаинкоеић Ј. Љубомир рођен је 17. јула 1886. године у Пљевљима. 
Основну школу завршио је родном мјесту, а трговачку школу у Сарајеву 
1904. г. Кретање у служби: порески помоћник Среза азбуковачког (6. маја 
1906-18. октобра 1907), Среза рачанског (18. октобар 1907-26. јул 1908, 
када је отишао на служење в о ј н о г  рока), у пореском одјељењу Среза колу- 
барског (1. март 1909-1. април 1909), Среза рачанског (1. IV 1909-25. јун 
1910); наредбом српске Врховне команде од 18. децембра 1912. постављен 
је за полицијског писара Среза пљеваљског, гдје је остао до 10. марта 1914, 
кадаје указом постављен за порезника VI класе у Министарству финансија 
Краљевине Србије у ком је положају остао непрекидно до 31. августа 
1922; благајник МИД-а у разним звањима (благајник Рачунског одјељења, 
главни благајник, виши секретар Рачуноводственог одељења) од 31. VIII 
1922. до децембра 1941. када је одлуком Министарског савјета и мини- 
стра унутрашњих послова стављен у стање мировања у рангу савјетника 
МИП-а. У пензију су му урачунате и ратне године 1914-1920 (6 година и
6 мјесеци). Укупно је имао 38. година, 11 мјесеци и 27. дана радног стажа 
са мјесечним износом пензије од 3.156,50 динара. Рјешењем Министарства 
иностраних послова ФНРЈ од 10. априла 1946. године, стављен је у дефи- 
нитивну пензију са износом од 4.400 динара мјесечног примања. За ратне 
заслуге добио је сребрну медаљу за ревносну службу. Ђачки војни рок од- 
служио је у Ђачкој батерији у Крагујевцу (1 .VIII 1908-1. II 1909). Имао је 
чин резервног артиљеријског капетана. У персоналном листу записано је да
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је био одличне стручне сиреме, да је у служби био марљив и поуздан и да је 
успешно радио све благајничке послове. Ожењен је био Милицом Чучковић 
из Бајине Баште са којом је имао четири сина: Милутина (1912), Зорана 
(1914), Јована (1920) и Михаила (1921).13

Мгттковић Ј. Мирослав из Прибоја Указом Министарства финансија 
од 14. марта 1914. постављен је за порезника VI класе овог министраства. 
До тада је био писар III класе. У Министарству финансија остао је до 31. 
августа 1922. године, када је постављен за благајника Рачуноводственог 
одјељења МИП-а. Касније је био главни благајник, па виши секретар, а
1939. виши савјетник v овом министарству.

Милинковић Љубомпров Зоран рођен је 5. маја 1914. У Бајиној Башти 
завршио је полуматуру. Војни рок је служио у Мостару у I батерији II про- 
тивавионског дивизиона. Рјешењем А бр. 805 од 1. маја 1937. постављен 
је за званичника-дневничара Краљевског конзулата у Задру, са мјесечном 
платом од 50 динара. Рјешењем од 26. јуна 1939, распоређен је за манипула- 
тивног приправника у истом конзулату. Рјешењем Предсједништва Мини- 
старског савјета Краљевине Југославије у избеглиштву бр. 757 од 27. марта
1942. додељен ј е на рад у Предсј едништво Министарског савј ета. Служио се 
италијанским језиком. У персоналном досијеу сачувана јс фотографија.14

Милинковић У. Мирослав рођен је 28. децембра 1913. у Пљевљима. 
Завршио је Правни факултет у Београду. Војни рок је служио у 26. чети 
Школе за резервне пешадијске официре у Горажду од 29. октобра 1935-29. 
јула 1936. У војсци је стекао чин резервног потпоручника. Касније је добио 
чин резервног капетана I класе. Након одслужења војног рока, две године је 
провео на студијама права у Паризу, г д ј с  ј с  п о л о ж и о  усмене докторске испи- 
те и усавршио француски језик који је говорио и писао. На службу у МИП 
ступио је 27. септембра 1939. Рјешењем од 11. новембра 1939. распоређен 
је у Правно одјељење МИП-а на мјесто званичника-дневничара. У МИП-у 
је остао до 16. августа 1948, када је потписао да је примио своју личну 
документацију која му је била потребна ради регулисања службеничког од- 
носа у Министарству трговине ФНРЈ, гдје је вјероватно од тада радио

Војиновић Јоксимов Вукота

Војиновић Јоксимов Вукотарођенје 1886. у Селцу кодПљеваља. Основ- 
ну школу завршио је у Премћанима, нижу гимназију од 1902. у Пљевљима, 
и Вишу гимназију у Ужицу. Као одличан ученик виших разреда гимназије 
из неослобођених крајева Старе Србије, добио је благодејање Владе Кра-

13 Архив Југославије, МИП-а Крал>евине Југославије 1918-1941, кушја 172.
14 Архив југославије, МИД-а,кутија 172.
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љевине Србије. Након завршетка гимназије, уписао се на Грађевински фа- 
култету Београду, гдје је такође био стипендиста Краљевине Србије. Вукота 
Војиновић био је истински патриота, потомак старе српске породице из које 
су поникли учитељ Јаков Војиновића, кум Николе Пашића, затим Филип 
Војиновић, познати народни првак и коџобаша, Бошко Војиновић и други. 
Прије Балканских ратова био је члан добровољачке студентске чете која је 
активно радила на ослобођењу неослобођених крајева од Османлија. На по- 
четку Првог балканског рата укључио се у српску војску и са њом прешао 
скоро читаву Македонију и део Албаније. Са фронта је писао и у београд- 
ским листовима и часописима објављивао репортаже са фронта (укупно око 
18 репортажа). Посебно је занимљива репортажа под насловом „Како се 
предао Прибој" са потписом: успомене једног четника.

Кадаје почео Први свјетски рат, био је као добровољац један од 1.300 
каплара. Учествовао је у Колубарској битки и другим борбама у којима 
је учествовала ова јединица српске војске. Са српском војском прешао је 
Албанију и потом учествовао у борбама на Солунском фронту. У борбама 
је рањаван неколико пута. За показану храброст добио је неколико српских 
одликовања и стекао чин поручника српске војске. Приликом пробоја Со- 
лунског фронта, у септембру 1918. године био је рањен у крста и преба- 
чен на лијечење у Француску. За време лијечења, које је трајало неколико 
мјесеци, упознао се са једном богатом Канађанком која је у мираз добила 
четири фабрике папира и шуму у вриједности око 5 милиона тадашњих 
златних долара. По завршетку лијечења оженио се овом Канађанком и на 
тражење канадске владе и уз одобрење Министарства иностраних дјела 
Краљевине Србије, 1918. отишао с њом у Канаду, гдје је наставио и завр- 
шио Грађевински факултет. Са супругом је имао четворо дјеце. Од 1918. 
до 1930. радио је у канадским индустријским предузећима гдје се упознао 
са најмодернијом индустријом и трговином, научио енглески и француски 
језик и стекао бројна познанства и пријатељства у овим областима и поли- 
тичким круговима. Стечена знања, искуства и познанства ставиће касније 
(1931) на располагање Краљевском генералном конзулату Краљевине 
Југославије у Монтреалу. Молбу да буде примљен на рад у генералном 
конзулату конзул Сеферовић је истог дана проследио у МИП у Београд, 
са мишљењем да „познаје Војиновића већ дванаест година као чести- 
тог, вредног, поштеног и културног човјека и одличног патриоту. Својим 
неуморним радом и тактичношћу задобио је љубав, повјерење и углед у 
најбољим друштвеним слојевима у Канади. Својим познавањен трговине 
и индустрије, а нарочито метода које се примењују у овој земљи, и својим 
одличним везама са првацима у политичким, социјалним и индустријским 
круговима, био би од велике користи овоме конзулату као стручно лице." 
Конзул Сеферовић даље наводи, да В. Војиновић одлично влада енглеским

2 6 9



МИЈЖЋ Ф. ПЕТРОВИЋ

и француским језиком, па моли и препоручује да се В. Војиновић прими на 
службу у Генерални конзулат v Монтреалу у својству које одговара његовој 
спреми и образовању.

Прије ступања у дипломатску службу своје домовине, Војиновић је
1930. посјетио родни крај и ту остао око два мјесеца. По повратку у Канаду 
развео се са женом. Други пут се оженио једном Канађанком француског 
поријекла из Квебека, са којом није имао дјеце. Умро је 1972. године у Ван- 
куверу у Канади од болести плућа. У Канади је и сахраљен. Веза његове 
дјеце са његовим заивичајем и његовом домовином је прекинута.

Рјешењем У Пр. Пов. 1598 од 28. марта 1931. Војиновић је постављен 
за званичника дневничара Краљевског конзулата Краљевине Југославије 
у Монтреалу са мјесечном дневницом од 119 долара, рачунајући од 31. 
јануара 1931. године. Наслужбиу конзулатује остао врло кратко. Рјешењем 
У Пр. Пов. Бр. 3473 од 7. јула 1931. године отпуштен је из државне служ- 
бе Краљевине Југославијс. По овлашћењу министра иностраних послова 
укинут је кредит за једног званичника дневичара генералног конзулата у 
Монтралу од 1.јула 1931. године.15

Драгутиновић Ћ. Јован

Драгутиновић Ћ. Јован рођен је 29. јула 1912. у Бобову од оца Ђурице 
и мајке Стане, рођене Дујовић. Основну школу са одличним успјехом завр- 
шио је у родном мјесту; Државну гимназију у Пљевљима завршио је и испит 
зрелости као најбољи ђак свога разреда и целе школе положио је са врло до- 
брим успјехом 1932. године. Као гимназијалац објављивао је краће текстове 
из живота и рада гимназије и других области из пљеваљског краја. Био је 
члан Уређивачког одбора омладинско-ђачког часописа „Наша искра". који 
је излазио при гимназијиу Пљевљима 1931, 1932. и 1933. године. Власник и 
уредник овог листа био је професор гимназије Ћорђе Ј. Киселиновић.

За питомца Њ. В. Краља примљен је лично од краља Александра I без 
икакве препоруке. Краљ га је запазио као бистрог и даровитог ђака прили- 
ком његове посјете Црној Гори, када је мали Драгутиновић убједљиво де- 
кламовао пред њим на Жабљаку (Рјешење о пријему бр. 4827 од 3. августа 
1932, са важношћу од 1. септембра 1932). Управа Двора Њ. В. Краља актом 
бр. 3740 од 3. августа 1932. обавијестила је Управу Краљевог фонда „да је 
примљен за питомца Јован Ђ. Драгутиновић, свршени матурант гимназије 
и син Ћурице и Стане Драгутиновић сељака из Бобова, Општине бобов- 
ске, Среза пљеваљског. Именовани ће студирати право на Београдском

15 Архив Југославије МИП Краљевине .Тугославије, фас.------и подаци добијени од синов-
ца Милете Војиновића у Пљевљима.
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универзитету -  Задужбина Његовог Величанства Краља Александра Т. 
Издржавање у износу од 450 динара плаћаће Управа Двора а ресто до изно- 
са 1000. динара т. ј. 550. динара издаваће се питомцу на име свих трошкова 
и набавки, преко Управе Двора, а сем тога плаћаће Управа Двора за имено- 
ваног редовне таксе за семестре и уписс."

Већ на крају прве године Правног факултета, Ј. Драгутиновић је по- 
казао ванредан успјех. У јуну 1933. положио је 5 испита: Дипломатику и 
Политичку историју са одличним успјехом; Теорију народне економије и 
Енциклопедију права, такође са одличним успјехом; Историју словенског 
права и Историју српског права са врло добрим успјехом. У међувремено 
је четири мјесеца слушао и завршио курсеве енглеског и француског језика 
и стенографију. У октобру исте године (1933) положио је све преостале ис- 
пите из прве године: Црквено право са добрим усјехом (6); Римско право 
са оценом врло добар (8); Историју словенског права са оценом врло до- 
бар (8); Дипломатику и политичку историју, Енциклопедију права и Народ- 
ну економију, све са одличним успјехом (9). Тиме је положио све испите 
из прве године студија са просјечним врло добрим успјехом. У поднетом 
извјештају о положеним испитима у првој години студија навео је да је у 
току те године написао Дипломатску и лолпптчку историју Јужних Сло- 
вена od 1833-1920, коју је Универзитет у Београду одобрио као уџбеник за 
слушаоце прве године Правног факултета. Вјероватно се ради о некој врсти 
скрипта за овај предмет за који тада није било уџбеника.

Љетње распусте проводио је у Бобову, гдје је захтијевао да му Управа 
фонда Њ. В. Краља шаље стипендију. Дипломирао је на Правном факул- 
тету 14. јула 1938. са просјечном оценом 7,59. Школовање је наставио у 
Бечу гдје је докторирао 26. септембра 1939. Војни рок је служио у два маха: 
у Батаљону прекомандованих војника Београдског гарнизона од 16. окто- 
бра до 15. новембра 1934, и у Школи за резервне аутовозарске официре у 
Аутомобилској чети у Београду (Дедиње) од 4. септембра 1938-6. јуна 1939. 
Имао је чин: аутомобилски наредник ђак. Оцјена командира Димитрија М. 
Драговића о Ј. Драгутиновићу за вријеме служења кадра: „владања при- 
мерног, службу вршио врло добро, употребљив за водника у аутојединици, 
карактера чврстог, одлучан, предузимљив, лако схватљив, друштвен и 
дружељубљив." Лични опис при отпусту из кадра: „стас средњи, лице 
округло, коса смеђа, очи плаве, нос правилан. Нсожењен."

Када је завршио школовање и војни рок, примљен је у Маршалату Дво- 
ра код министра Двора Милана Антића, који је интервенисао код министра 
иностраних послова Александра Цинцар Марковића да буде примљен на 
службу у МИП Краљевине Југославије. Краљевским указом од 18. маја
1940. постављен је за званичника-дневничара у Историјском одјељењу 
МИП-а Краљевине Југославије, а не у Министарству просвјете, како је до

271



МИЈЖЋ Ф. ПЕТРОВИЋ

сада навођено када је писано о Ј. Драгутиновићу. На дужност се јавио 23. 
маја 1940. Иако са највишим академским звањима, у предвечерје Другог 
свјетског рата био је позван на војну вјежбу на којој је био од 1. јула до 
31. августа 1940. у аутомобилском пуку V армијске области у Нишу. На- 
кон априлског рата и капитулације Југославије, дужност према отаџбини 
довела га је у завичај. којом приликом је донео извјесну количину лаког 
наоружања и муниције. У Бобову је окупљао патриоте за пружање ге- 
рилског отпора окупатору. Учествовао је у првим борбама са усташким 
јединицама око Бољанића и Чемерна. Након тих борби био је прокажен, 
ухапшен и од италијанских власти стрељан у Пљевљима 1941. године. Тако 
се трагично завршио један млади живот човјека кога је Двор Краљевине 
Југославије школовао и спремао да буде државна елита. По способностима 
и образовању то је без сумње могао и заслуживао. Није имао среће, као ни 
тадашња југословенска држава.

Јован Драгутиновић је знао француски језик, а служио се енглеским и 
њемачким језиком. Уз рад је писао и објављивао чланке и друге прилоге у 
..Правди". „Идсјама" и другим листовима и часописима.16

Дебвљевић М. Димитрије

Дебељевић М. Димитрије рјешењем бр. 21163 од 28. децембра 1923. 
постављен је за званичника у Благајничком одјељењу МИП-а са годишњом 
платом од 2400 динара и додатком на скупоћу која му је по закону припада- 
ла, а која се рачунала од 1. јануара 1924. године. Решењем Б бр. 4498 од 5. 
априла 1924. године постављен је за домаћина зграде МИП-а са мјесечним 
хонораром од 3.000 динара. На основу овлашћења Министарског саветаПр. 
Бр. 1485 од 19. априла 1927. године, закључио је уговор са МИП-ом и по- 
стао контрактуални службеник; на том положају је остао до 30. марта 1929. 
године, када је решењем Пр. Пов. Бр. 1268 отпуштсн из државне службе у 
којој је био 5 година и 3 мјесеца (од 1. јануара 1924 до 30 марта 1929). У 
документима стоји да је за све време рада у МИП-у вршио исту дужност 
домара зграде. Рјешењем МИП Пр. Бр. 1485 од 19. априла 1927. унапређен 
је у контрактуалног чиновника МИП-а. Осамнаестог маја 1927. позван је у 
Пљевља на петаестодневну војну вјежбу. При тражењу одсуства, навео је да 
већ 5 година ради у служби МИП-а. На тражење МИП-а, због потребе служ- 
бе ослобођен је војне вјежбе. Нешто касније, 26. маја исте 1927, постављен 
је за званичника у Благајничком одјељењу и домаћина зграде МИП-а на 3 
године, јер се у служби показао „као вредан, поуздан, исправан и савестан 
у вршењу своје дужности". па је постављен за контрактуалног чиновника

16 Архив Југославије, 74, Ф. 411; Архив Југославије, 334, Ф. 39.
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са мјесечном платом од 3000 динара. Рјешењем МИП Пр, Пов, бр. 1268 
од 30. марта 1929, отпуштен је из државне службе са мјеста званичника- 
дневничара, коју је вршио 4 године. Укупно је у МИП-у радио 5 година, 3 
мјесеца и 19 дана. На рјешење о отпуштању Дебељевић је уложио жалбу 
Државном савјету са молбом да се поништи акт министра иностраних по- 
слова, што није урађено.

Пејатовић Гавров Омиљ

Пејатовић Гавров Омиљ рођен је у Подујеву на Косову, гдје је отац 
Гавро био управник пореског одјељења. Мајка Гроздана била је из поро- 
дице Шиљак. Име му је дао кум по рано преминулом рођаку Омиљену. Да- 
нас један од синоваца Омиља Пејатовића носи његово име. Основну шко- 
лу завршио је у Подујеву. Гимназију је учио у Приштини и Скопљу, где 
је положио и испит зрелости са врло добрим успјехом, школске 1933/34. 
године. Поред школског успјеха, у гимназији је наговестио раскошан тале- 
нат за писање. На тему „Скопље у време Пиколоминијевог похода" добио је 
прву награду за светосавски темат. Након тога је молио Министарство ино- 
страних послова да га постави за приправника или дневничара у Београду, 
како би уз рад могао да настави студије права. Уз помоћ очевог пријатеља 
Нићифора Лисичића, начелника у овом министарству, молба младог и ам- 
бициозног Омиља је услишена. Указом МИП-а од 5. новембра 1934, који је 
потписао шеф Одсека рачуноводства и економије Нићифор Лисичић, Омиљ 
Пејатовић је био распоређен у Персонални одсек Министарства иностра- 
них послова Краљевине Југославије у Београду. Уз редован рад Пејатовић је 
са успјехом завршио Правни факултет.

У персоналном листу Омиља Пејатовића забиљежено је да је у току
1939. због болести четири мјесеца био на боловању без надокнаде. Ука- 
зом МИП-а У пр. пов. бр. 2070 (Р. Бр. 5001) од 18. априла 1939, Омиљу 
Пејатовићу отказан је рад у државној служби са 1. мајом те године. Даљих 
службених података о њему нема. Зна се да се занимао за политику и да су 
му биле блиске комунистичке идеје које су тада привлачиле ђачку и студен- 
ску омладину. Пљеваљску омладину у Београду према левичарским идејама 
усмеравали су Добрила Шиљак Мезић и њен муж Пети Мезић. Овај брачни 
пар био је учесник Шпанског грађанског рата. Да ли је О. Пејатовић био 
члан ове партије, тешко је рећи. У овој ћелији, поред Омиљена, били су 
Раде Савић, Драго Шиљак, Душанка Шиљак и други. Састајалиште им је 
било у стану Душанке Шиљак у близини данашњег Медицинског факул- 
тета. Познато је да је Омиљ Пејатовић од стране полиције ухапшен и не- 
стао без трага 1939. године. Ни гроб му се не зна. И поред многобројних
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веза у државној служби, породица до данас није успела да сазна шта се са 
њим десило. Тако је пресјечена и угашена једна младост којаје тек најавила 
свој таленат. Омиљ није стигао да учини нешто више у области француског, 
њемачког и латинског језика и књижевности за које је показивао таленат.17

Milić F. Petrović

CITIZENS OF PLJEVLJAIN DIPLOMATIC SERVICE 
OF KINGDOM YUGOSLAVIA (1919-1945)

Summarv

The author in introductory part gives a review on organization and work 
of the Ministrv of Foreign Affairs of the Yugoslav state, which became in 1918 
out of renamed Ministry of Foreign AfTairs of the Kingdom Serbia. He further 
brings data about embassies and consulates of Kingdom Serbia that continued to 
function and about newly opened in service of the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes and later of the Kingdom Yugoslavia.

The main part of the text presents biographies of citizens of Pljevlja who 
worked in the Ministry of foreign affairs of the Kingdom Yugoslavia /SHS, from 
1919 to 1945: Gavro Pejatović, the bookkeeper in MFA in 1919; Nićifor Lisičić, 
a financial expert (1920-1944); Mihailo Lisičić, the lawyer in the embassy in 
Paris (1921-1941); Rafailo Lisičić, a financial Officer in tlie General consulate 
in New York (1919-1920, 1929-1945); Miloš Tošić, the lawyer and economist 
(1921-1942) in the consulate in New York; Cedomir Tošić, a student-diarist 
(1925-1927); Vukašin Sećerović, the lawyer and economist working in MFA 
from 1923 till 1941, at service in Tirana, Sofia, Athens, Rome, as the secretary of 
MFA (1939-1941); Ljubomir Milinković, the financial Officer (1922-1941); Mi- 
roslav J. Milinković, the financial Officer (1914-1939); Zoran Milinković, as half 
graduate-diarist in the consulate in Zadar (1937-1942); Miroslav U. Milinković, 
the doctor of Laws in MFA (1939-1948); Vukota Vojinović, a renegade, engi- 
neer m General consulate in New York (1931); Jovan Dragutinović, the doctor of 
Laws in MFA (1940-1941), who organised rebellion in Pljevlja region in 1941; 
Desimir Debeljević, in service in MFA (1924-1929); Omilj Pejatović, a student- 
diarist in MFA (1934-1939).

l? Архив Југославије, 334, Ф. 131.
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