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КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ЗАВОДА ПОЖАРЕВАЦ, ЗАБЕЛА 1918-1945 – КЊИГА ДРУГА

Стошездесетседам година трајања Казнено-по-
правног завода Забела јесте драгоцен податак о стању 
у области казнене политике у Републици Србији, а 
још више сведочанство о идентитету и особености 
Града Пожаревца. Отуда се Историјски архив Пожа-
ревац у сарадњи са Криминалистичко-полицијским 
универзитетом у Београду подухватио активности 
на истраживању и проучавању историјата настанка 
и функционисања ове значајне институције у окви-
ру казнено-васпитне политике Србије, кроз вишего-
дишњи научни пројекат који је обухватио објављи-
вање научних резултата добијених истраживањем 
архивске грађе као примарног историјског извора у 
посебним издањима и на изложбама. Подршку у ре-
ализацији овог пројекта Историјском архиву Пожа-
ревац пружио је Град Пожаревац и Криминалистич-
ко-полицијски универзитет у Београду.

Прва књига „Казнено-поправни заводи у Србији 
– пример Пожаревачког казненог завода 1853-1918“ 
и истоимена изложба архивских докумената о исто-
ријату ове установе, да подсетимо, стављена је на увид 
јавности 2016. године. У њој је група аутора из Исто-
ријског архива Пожаревац и Криминалистичко-по-
лицијског универзитета у Београду дала општу слику 
развоја и уобличавања српске државе, њеног казненог 
система, оснивања и функционисања казнених заво-
да са посебним нагласком на Пожаревачки казнени 
завод у периоду од 1865. до 1918. године. Пожаревач-
ки казнени завод обрађен је кроз неколико посебних 
тема у оквиру којих су анализирани сама установа 
казненог дома, ред, дисциплина рад, правила пона-
шања, исхрана, медицинска нега и лечење осуђени-
ка, чување малолетних осуђених лица и архитектон-

ско-технички услови у Заводу. У књизи су посебно 
осветљене жене са друштвених маргина или жртве 
породичног насиља - њихова етничка и политичка 
припадност, болести, одећа, њихова деца у затвору и 
помиловања, као и политички тренутак који је ства-
рао бројне политичке кривце који су издржавали каз-
ну у пожаревачком затвору под сталном присмотром 
затворске управе у најтежим, нехигијенским и несно-
шљивим условима, а који су претходно били писци, 
министри, председници влада, професори и др. 

Друга књига „Казнено-поправни заводи у Ср-
бији – пример Казнено-поправног завода Пожаре-
вац, Забела 1918-1945“, која је пред уваженим читао-
цима, садржи осам поглавља у којима се разматрају 
прилике и положај затвореника у казненим заводи-
ма на примеру Пожаревачког казнено-поправног 
завода Забела. Поглавља су формирана према рас-
положивој архивској грађи, правној и историог-
рафској литератури и на посебан начин осветљавају 
важне теме из правне историје Краљевине СХС / 
Југославије од 1918. до 1941. године  - кривично пра-
во, казнену политику и заштиту јавне безбедности. 
Разматра се и питање организације казнених завода 
у Краљевини са посебним освртом на квалифико-
ваност и наоружаност заводског особља. Са друге 
стране, на примеру Казнено-поправног завода За-
бела у периоду од 1918. до 1945. године, обрађени су 
и просторни, амбијентални и безбедносни услови 
за издржавање казни лишења слободе, осуђенички 
живот, случајеви политичких и војних осуда, веле-
издаје, малолетних осуђеника и жена осуђеница, 
као и функционисање институције под окупацијом 
од 1941. до 1945. године. 

Др Јасмина Николић, уредник
Историјски архив Пожаревац

Проф. др Дане Субошић, уредник
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду

РЕЧ УНАПРЕД
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Свако од сарадника из Историјског архива Пожа-
ревац, Криминалистичко-полицијског универзите-
та и Министарства правде Републике Србије – проф. 
др Ивана Крстић Мистриџеловић, проф. др Радо-
ван Радовановић, др Невенка Кнежевић Лукић, др 
Мартин Матијашевић, др Драгана Милорадовић, др 
Јасмина Живковић, мр Небојша Ђокић и Слободан-
ка Цветковић – понудио је део својих истраживач-
ких резултата у оквиру заједничког вишегодишњег 
пројекта истраживања и проучавања историјских 
извора о казнено-поправним заводима у Србији на 
примеру пожаревачког казнено-поправног завода у 
периоду од 1853. до 1945. године, којима се ствара 
истинита слика прошлости, што је добра основа за 
даље научно изучавање ове теме. Износећи на свет-
ло дана низ нових, до сада непознатих података, 
књига је сведочанство о свеукупном стању казне-
но-поправног система Србије у периоду од 1918. до 
1945. године.

На крају, ако монографија која се налази пред 
нама, осим што представља допринос бољем упозна-
вању пожаревачког краја и његове прошлости, буде 
и подстицај повећаног интересовања за проучавање 
његове историје, сматраћемо да је књига испунила 
своју племениту мисију. Неговањем континуитета 
прошлости, садашњости и будућности, сачуваћемо 
истину и трагове нашег постојања, а зарад тог циља 
дајемо свој допринос неговању српске историје, тра-
диције и културе.

 Криминалистичко-полицијски универзитет раз-
вија образовну делатност, између осталог,  кроз на-
учно-истраживачки рад и међуинституционалну 
сарадњу.  С тим у вези, Универзитет је угледан реали-
затор научних пројеката и издавач научне и стручне 
литературе из области сопствене програмске оријен-
тације, у којој преовлађују издања уџбеничког и мо-
нографског карактера. У овом, конкретном случају, 
Криминалистичко-полицијски универзитет је са Ис-
торијским архивом Пожаревац реализовао заједнич-
ки истраживачки подухват, којим је продуковано 
ново знање, које ће у потребној мери бити заступље-
но у образовном процесу који се практикује  на  Уни-
верзитету, као и у трансферу знања на ширем плану.

Срдачну захвалност исказујемо рецензентима 
монографије др Саши Недељковићу, редовном про-
фесору Филозофског факултета Универзитета у Бе-
ограду, проф. др Александру Растовићу, директору 
Историјског института САНУ у Београду и др Ивани 
Добривојевић Томић, вишем научном сараднику Ин-
ститута за савремену историју у Београду, на несеб-
ичној стручној помоћи и подршци у коначном обли-
ковању ове књиге.

Неизмерну захвалност исказујемо Граду Пожаре-
вцу на значајној свеукупној подршци у реализацији 
вишегодишњег пројекта и публиковања ове моногра-
фије.

У Пожаревцу и Београду, децембар 2020. године



Законодавним решењем од 29. новембра 1851. го-
дине Министарство унутрашњих дела овлашћено је 
да изда привремено устројство економије у Топчи-
деру.1 На основу њега је 20. децембра 1851. године 
Попечитељство унутрашњих дела издало Устројство 
економно – апсанског заведења у Топчидеру.2 Под 
надзором Атанасија Николића осуђеничким радом 
су почетком 1853. године и били подигнути еконо-
мија и казнени завод у Топчидеру, који је био први 
модерни казнени завод у Србији.3

Устројством економско – апсеничког заведења у 
Топчидеру из 1851. године биле су прописане дисци-
плинске мере према затвореницима. Казне за лењост, 
непослушност, упорност и просте крађе осуђеника 
биле су: укор са саветом, оков у тешком гвожђу на 
одређено време или до поправке, рад при хлебу и 
води са укидањем милостиње или додатка у јелу и 
пићу, посебно тежак рад и телесна казна до 25 штапа.4

Казнени завод у Пожаревцу смештен је у напуште-
но пространо и чврсто здање са 24 собе у приземљу и 8 
соба на спрату. Подигнута у доба прве владавине кне-
1  Зборник, VI, 65.
2  Зборник, XXX, 317 – 328.
3  Атанасије Николић, Биографија верно својом руком написана, (приредили М. 
Сарић и А. Петровић), Београд 2002, 95; Иван Јанковић је изнео тврдњу да је 
први модеран казнени завод у Србији био казнени завод за жене у Пожаревцу, 
тзв. Женско апсеничко радилиште у Пожаревцу, које је постојало од 1848. до 
1852. године. Радилиште које је издржавано из буџета смештено је у напуштену 
војну касарну, имало је свог надзорника и заједничку управу са државном 
дударом и своје Устројство. Ово радилиште у коме су жене осуђене на робију 
израђивале платно за топовске фишеке одржало се до 1852. године када је 
наредбом Министарства унутрашњих дела затворено. Иван Јанковић, Женско 
апсеничко радилиште у Пожаревцу 1848–1852, Годишњак за друштвену историју 
3, Београд 2013, 9 – 28; Група аутора, Казнено-поправни заводи у Србији - Пример 
Пожаревачког казненог завода 1853-1918 књига прва, Посебна издања, књига 14, 
Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2016, 35–38.
4  Тачке 49. и 72. Устројства економно – апсанског заведења у Топчидеру од 20. 
децембра 1851. године,  Зборник, XXX, 324, 327 – 328

за Милоша, ова зграда је до 1841. године коришћена 
као војна касарна, потом од 1848. до 1852. године као 
женско апсеничко радилиште, а 1856. године била је 
поправљена за смештај болнице за душевне болесни-
ке. Пошто тај пројекат није реализован, зграда „са ле-
пим двориштем и уређеним вртом“ са „преко 40.000 
однеговани правителствени дудова “била је празна 
све док у њу нису смештени осуђеници. Издржавање 
казне лишења слободе у истој згради онемогућава-
ло је раздвајање мушких и женских осуђених лица 
и стварало бројне тешкоће управи казненог завода. 
Извештај министра правде из 1867. године потврђује 
да је надлежно министарство било упознато са овим 
проблемом који се због оскудице средстава није мо-
гао лако решити. Решење нађено у уступању штала 
ергеле које су се налазиле поред казненог завода у 
које су осуђенице смештене 1870. године било је из-
нуђено. Трајно решење одвајања мушких и женских 
осуђених лица била је изградња нове засебне зграде 
за осуђенице чији је број стално растао, до чега ће 
коначно и доћи 1874. године.5

Поставши министар правде, Ђорђе Ценић је у лето 
1868. године образовао Комисију са задатком да пре-
поручи систем за уређење апсанских завода у Србији. 
Пошто је Комисија завршила са радом Ценић је већ 
7. октобра 1868. године прописао Правила о домаћем 
реду апсанског заведења у Пожаревцу. У 64 члана гру-
писана у осам целина Правила регулисана је укупна 
унутрашња организација живота и рада осуђених лица 
на издржавању казне у казненом заводу. Ова Прави-
ла прописана за пожаревачки казнени завод, касније 

5  Група аутора, Казнено-поправни заводи у Србији - Пример Пожаревачког 
казненог завода 1853-1918, књига прва, Посебна издања, књига 14, Историјски 
архив Пожаревац, Пожаревац, 2016, 44
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КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЖАРЕВАЦ, ЗАБЕЛА 1918-1945 – КЊИГА ДРУГА

Мр Небојша Д. Ђокић
Српски научни центар Београд

Проф. др Радован В. Радовановић
Криминалистичко-полицијски Универзитет у Београду
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проширена и на казнене заводе у Београду и Нишу и на 
простору Србије, остала су на снази све до 1929. године, 
када је донет југословенски Закон о извршивању казни 
лишења слободе.6 Овде ћемо се задржати на петом 
одељку одељку под насловом „Дисциплинарне казне“: 
у чл. 51 – 61 била су одређена понашања осуђеника 
која су представљала дисциплинске иступе и казне 
за њих. Дисциплинском кажњавању подлегали су 
осуђеници за: лењост, непослушност, упорство, кршење 
Правила за апсански завод и других прописа познатих 
осуђеницима, као и полицијски иступи из Казненог 
законика. Дисциплинске казне предвиђене овим 
Правилима биле су: укор; одређивање на непријатније 
или теже послове; лишавање на извесно време 
могућности набавке хране и пића или ускраћивање 
права посете, писања писама или читања књига; 
одузимање извесног дела зараде у корист државне 
касе; умањење хране; одузимање постеље; усамљени 
затвор; затварање у мрачну ћелију; превођење у гору 
класу осуђеника и оков. Прописане казне могле су се 
кумулирати, уз поштовање принципа постепености. 
Овај пети одељак је Изменама и допунама из 1902. године 
замењен одељцима: „Награђивање осуђеника“ (чл. 51), 
„Дисциплинско кажњење осуђеника“ (чл. 52 – 60) и „О 
превентивним мерама за одржање реда или сигурности 
у заводу и поступку у ванредним случајевима, опасним 
по ред или сигурност, као и на случај злочинства или 
преступа код осуђеника“ (чл. 61).7

За нас је врло важан седми одељак ових правила у 
коме су биле прописане превентивне мере за одржање 
реда и сигурности у заводу, поступак у ванредним 
случајевима и поступак са осуђеницима који за 
време издржавања казне у заводу учине злочин или 
преступ. Управник завода био је дужан да у оквиру 
своје надлежности предузима све мере потребне за 
одржање реда и сигурности у заводу. У случају пожара 
у заводу или његовој близини, побуне или туче међу 
осуђеницима или сличним случајевима опасним по ред 

6  О Правилима детаљније видети у: Група аутора, Казнено-поправни заводи у 
Србији - Пример Пожаревачког казненог завода 1853-1918, књига прва, Посебна 
издања, књига 14, Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2016, 46–56.
7  Исто, 51 – 52.

и сигурност у заводу, као и у случају покушаја бекства 
осуђеника, управник је могао да поједине осуђенике 
стави у затвор, а осуђене на робију у случају оправдане 
потребе и у оков, и без саслушања и без претходне 
писмене одлуке. Овакве мере против осуђеника могле 
су трајати само док не би престао њихов узрок, а ако 
би постојала кривица осуђеника управник је у погледу 
ње што је пре могуће имао поступити у складу са 
прописима ових Правила. У случају да је управник 
одсутан, у оваквим случајевима могао је најпре 
педесетар, а потом и десетари или и обични чувари, 
ако је било неодложно потребно, затворити осуђенике 
у засебну собу, уз обавезу да о томе без одлагања 
извести старијег од себе како би управник или његов 
заступник што скорије био извештен. Уколико би 
осуђеник учинио какво кривично дело, управник ће 
предузети потребне превентивне мере за одржање реда 
у заводу и о учињеном делу известити одмах надлежну 
иследну власт. Наоружани чиновници и служиоци 
завода могли су и без управникове наредбе употребити 
оружје против осуђеника: у случају бегства, ако се 
осуђеник делом или опасном претњом противи да га 
ухвате; за одбрану од побуњених осуђеника и да би 
одбили напад на себе, чиновнике или служиоце, или 
осуђенике. Одбрана оружјем се смела употребити 
само уколико је то било безусловно потребно да би се 
спречило бегство или напад осуђеника, при чему се 
увек ако је то могуће осуђеник претходно позивао на 
послушност.8

Пошто смо утврдили када су чувари могли да 
употребе ватрено оружје да видимо које су оружје 
користили током вршења службе у казнено-
поправним заводима Кнежевине Србије и Краљевине 
Србије.

Приликом оснивања Казненог завода у Пожаревцу, 
као и у регуларној пешадији, чувари су носили руске 
спредпунеће пушке са системом ватре на кремен 
калибра 17,78 мм М.1808. Ово оружје није било 
најпогодније за употребу у казненим заводима и биће 
убрзо замењено.

8  Група аутора, Казнено-поправни заводи у Србији - Пример Пожаревачког 
казненог завода 1853-1918 књига прва, 55.
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Наиме, решењем  No. 1354 од 11/23. јула 1860. 
године Управа вароши Београда је изузета из 
надлежности Министарства унутрашњих дела и 
стављена под директну јурисдикцију кнеза, а започето 
је и регрутовање наоружаних служитеља (жандарма) 
којима је командовао коњички потпуковник Милош 
(Милан) Брка. Од оружја су добили перкусиону 
спредпунећу жлебљену пушку калибра 17,8 mm 
система Мини – Франкот – Петровић М.1856 (Mi-
nie – Francotte – Petrovich, “белгијски” или “венсенски” 
штуц) са бајонетом и пиштољ истог система и 
модела, али калибра 18,5 мм.9 Осим тога, §61. први 
пут је прописана и службена употреба оружја: “Осим
случаја §54 казнителног закона, жандарм (је) оружје
(могао употребити): 1. У свим случајевима у којима 
је (и) војни стражар овлашћен оружје употребити”. 
Као што видимо, службена употреба оружја је код 
жандарма прописана пуних 8 година пре него што се 
појавио сличан пропис за чуваре казнених завода. У 
сваком случају негде у исто време када су жандарми 
добили пушку Мини – Франкот – Петровић исту 
пушку су добили и чувари у Казненом заводу.

Пушке 17,8 мм Мини – Франкот – Петровић М. 1856 

За време владе Уставобранитеља практично није 
ни било набавки наоружања из Русије, само је након 
повлачења руске армије из Мађарске 1849. године 
цар Никола I уступио Књажевини Србији 3000 
пушака кремењача из стокова интервенционистичке 
армије.10 То је била и последња набавка спредпунећих 
кремењача извршена од стране официјелне Србије.

Србији се 1856. године указала нова прилика, 
доласком у Београд белгијског опуномоћеног 
представника при Порти, Блондел д` Килбрека. Он 
је кнезу Александру Карађорђевићу наговестио 
могућност испоруке 10000 пушака Минијевог 

9  Зборник закона, уредаба и прописа изданих у Књажеству Србији од 1861. до 
1873.године, Београд, 1873, К.No.937 од 21.  марта/2.  априла 1865.
10  Д. Страњаковић, Влада Уставобранитеља 1842-1853. године, Београд 1935, 
233; Б. Љубојевић, “Венсенска пушка у Српској војсци”, у: Браничeво кроз 
воjну и културну историjу Србиje, том II, свeска 4, Зборници научних радова, 
Историјски архив Пожаревац, Пожарeвац, 2007, 296

система, као и стручно усавршавање српских официра 
у Белгији. Примамљивост ове понуде поспешио је и 
благонаклони став Аустрије, која је обећала да неће 
ометати транспорт тог оружја преко своје територије. 
Тако је обезбеђен најкраћи и најјефтинији пут до 
коначног одредишта - Србије.11

Коначно, 22. новембра/4. децембра 1856. године 
у Белгију је упућен нови начелник Главног военог 
штаба, потпуковник Миливоје Петровић Блазнавац, 
да одабере одговарајуће стрељачко оружје за српску 
војску и да пронађе подесног испоручиоца. Он је 
у Лијежу потражио чувеног фабриканта Огиста 
Франкота, који је још 1849. године израдио карабин 
Минијевог система. Испробавши то оружје, 
Петровић је одлучио да га усаврши. Тадашњи страни 
експерти су тако модернизовану пушку сврставали 
у сам врх жлебљених капислара. Зато је ова пушка 
Модел 1849/56 и названа системом Мини – Петровић 
– Франкот. У Србији је био одомаћен назив Венсенска 
пушка12, као и Белгијски штуц.13

Од наручених 10000, Кнежевини Србији је 
испоручено 8316 пушака М. 1849/56 и то у периоду 
1856 – 1858. године. Разлог је био револту Беча због 
одлука Светоандрејске скупштине и обарања кнеза 
Александра Карађорђевића. Аустрија је ставила вето 
на даљи транзит оружја. Тако је у Белгији остало 
још 910 неиспоручених карабина, а на територији 
Хабсбуршке монархије је заплењено 774 комада овог 
оружја.14

Број нових пушака је, чак и са овом набавком, 
ипак био недовољан, па је Блазнавац задужио 
Протића, Чолак Антића, Поповића и Надрљанског, 
још пре њиховог одласка за Лијеж по венсанке, да у 
тамошњим арсеналима овладају техником конверзије 
кремењача у каписларе, жлебљења цеви и израде 
каписли. У складу са тим, Попечитељство внутрени 

11  Исто.
12  По Венсенској стрељачкој школи у којој су настали прогресивни жлебови, 
карактеристични за цев овог оружја.
13  Б. Богдановић, Наоружавање српске и црногорске војске од XVIII до XX века, 
Зборник Историјског музеја Србије, бр. 31, Београд 2003, 149 – 150.
14 Б. Богдановић, Наоружавање српске и црногорске војске од XVIII до XX 
века, Зборник Историјског музеја Србије, бр. 31, Београд 2003, 149-150.                       
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дела је 31. маја/12. јуна 1857. године обновило захтев 
за набавку машина неопходних за конверзију. Најпре 
је 11/23. септембра то прихватио Совјет, након 
чега је 26. септембра/8. октобра 1857. године књаз 
Александар Карађорђевић одобрио 1700 талира за 
набавку у Лијежу „2 машине за прављење нишана, 
2 машине за извлачење олука, 20000 пирамида за 
каписле, матрице за нишане и орозе, калупи за 
куршуме и матрице за пресовање куршума.”15 Премда 
је Србија имала око 15000 кремењача употребљивих 
за конвертовање, број машина и квалификованих 
радника је ограничавао продуктивност у том домену 
на само 1800 конвертованих пушака годишње. 
На разрешавању овог проблема се 1861. године 
ангажовао Блазнавац, овог пута као управник 
Тополивнице. Успело му је да почетком 1863. године 
набави још 20 машина за жлебљење, а истовремено 
је за контролора Пушкарнице поставио Михаила 
Цвејића који је имао велико искуство из Лијежа. 
Захваљујући овим мерама су крагујевачки погони 
марта 1863. године имали дневни капацитет од 
20.000 куршума и 40.000 каписли, а месечно су могли 
да ижљебе 300 цеви и конвертују 1000 пушака.16 Ова 
проблематика из области наоружања у Србији у овом 
периоду значајно излази из основне теме нашег рада, 
па се ижлебљењем глаткоцевних пушака и њиховим 
конвертовањем нећемо овде даље бавити.

Пушке Пибоди

Устав од 29. јуна/11. јула 1869. године на први 
поглед унео је више реда у судску власт, која је 
постављена на савременим европским принципима. 
Међутим, Устав није задирао у ингеренције и 
организацију полиције, односно извршне власти, тако 
да ће она, са мањим или већим изменама, наставити 
све до 1914. године да функционише на принципима 
установљеним још 1862. године.  

15  АС - ПО - Предлог Попечитатељства дела од 11. септембра 1857 ВНо 1256, 
Закључак Совјета од 11. септембра 1857 ВНо 1094, Решење књаза Александра од 
26. септембра 1857, ВНо 1355.
16  Б. Богдановић, Сто четрдесет пет година Застава оружја Крагујевац, 
Крагујевац - Београд 1998, 7- 9.

Набавка новог, савременијег наоружања за чуваре 
Казненог завода биће повезана са набавком новог 
наоружања за жандармерију и полицију.

Јачина београдске жандармеријске чете 1872. 
године повећана је на 360 људи. У то време жандарми 
су добили нову униформу, према ”Пропису за одело 
војске„ Е.No.2109 од 3/15. јула 1870. године.17 Врло брзо 
након тога (највероватније 1872. године) жандарми 
су добили кратке једнометне острагпунеће пушке 
14,8 мм система Пибоди (Peabody, популарне као 
“пибодуше” или “кашикаре”) М.1870 и шестометне 
револвере 11 мм система Франкот (Francotte) М.1871. 

Тешко је рећи када су тачно чувари у Забели 
добили пушке Пибоди. Једино што, за сада, можемо 
да кажемо то је да су их добили после жандарма, али 
пре избијања Српско – турског рата 1876. године. 
Дакле, негде у периоду од 1873. до 1876. године.

Блазнавац и Филип Христић су уз Гарашанинову 
помоћ, крајем 1866. године у Аустрији набавили 27000 
перкусионих жљебљених спредњача система Лоренц 
(Lorenz) 13,9 мм М 1854 (незнатни део је отпадао на 
камербихсле 18,1 мм М.1849). Почетком 1867. године, 
у Хамбургу је купљено 28000 саксонских перкусионих 
жлебљених спредњача 14,7 мм М 1850/56 за потребе 
српске војске и још 5000 истих пушака за Црну Гору (а 
још 500 истих пушака је Црној Гори поклонио војни 
лиферант Лазар Трифковић). Све пушке М 1850/56 и 
све пушке Лоренц биле су предвиђене за конверзију 
на острагпунеће пушке, тј. неких 55000 пушака.18

Због спољно политичких компликација 
Министарски савет је на Блазнавчев наговор 
убрзао модернизацију наоружања. Том приликом 
је Блазнавац повукао и један од својих ретких 
погрешних потеза у својој каријери определивши 
се за колико једноставан и јефтин толико и лош 
конверзиони затварач Американца Џејмса Грина 
(Jаmеs D. Grееn), базиран на папирном дводелном 
метку (са сепаратном капислом). Почетком 1867. 

17  Војин, књ.9, год. VII, Београд, септембар 1870, 398.
18  Б. Богдановић, Наоружање српске и црногорске војске од XVIII до XX века, 
Зборник Историјског музеја Србије 31, Београд 2003, 152 -154, ту видети и 
старију литературу.
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године крагујевачка пушкарница је била оспособљена 
за израду неопходних делова затварача и саму 
конверзију, па је већ фебруара 1867. године започета 
конверзија Лоренцових пушака на Гринов систем 
званично означен као Грин М.1867. Радовима у 
Крагујевцу је руководио Илија Чолак Антић, али уз 
сталну Блазнавчеву контролу и сусгестије. Међутим, 
двојица искусних стручњака су врло брзо увидели 
све недостатке ове конструкције. Када је први пут 
практично употребљена за испаљивање почасног 
плотуна на сахрани Узун Мирка Апостоловића, више 
од половине пушака је слагало. Након овог инцидента, 
капетан Љубомир Апостоловић - Узунмирковић 
је предложио реконструкцију Гриновача. Ипак 
настављена је њихова израда, премда није познато 
колико их је укупно направљено. Напомињемо и 
чињеницу да је на почетку рата 1877. године било 
24573 пушака система Грин, те је вероватно да је већ 
до 1871. године преправљен највећи део од 27000 
предвиђених Лоренцових пушака, ако не и све.19

Да би се ситуација бар делимично поправила, нови 
министар војни Јован Бели Марковић је 14/26. апри-
ла 1869. године затражио кредит од 4 милиона гроша 
за куповину патента новог затварача и неопходних 
уређаја и машина за конверзију и израду одговарајуће 
муниције.20 Након низа тестова извршених у Доњем 
граду Београдске тврђаве одабрано је решење бостон-
ског конструктора оружја Хенрија Пибодија (Henry A. 
Peabody, US patent 35947 од 22. јула 1862. и 10. децем-
бра 1867. године), базиран на једноделној муницији 
14,8×35R. Патентна права су откупљена од хамбуршке 
куће J. R. McDоnаlds & Cо (европски заступник аме-
ричке компаније Providence Tool Co. Rhode Island). 
Затварачи су наручени у Бечу и Берлину код Томаса 
Седерлеа. Контролу и пријем затварача у Немачкој и 
Аустрији су вршили официри Павле Хорстиг, Коста 
Протић и Павле Шафарик и контролор крагујевачке 

19  Иncоgnиtус, Српска народна мисао и М. Пироћанаца, Београд 1895, 45 – 47; 
Ј. М. В. бригадни ђенерал, Прилог историји развића српске артиљерије, Ратник 
XI/1934,  Београд 1934, 68-77
20  Архив Србије, М. Но. 2717 од 26. априла 1869; Савет бр. 158 од 8. маја 1869; 
Савет бр. 267

Пушкарнице Петар Матић.21 Намесници су цео посао 
око преправке пушака препустили познатом фабри-
канту Томасу Седерлеу који је своју производну линију 
инсталирао у старом Арсеналу у Доњем граду Београд-
ске тврђаве и пустио је у погон почетком 1871. године. 
До 1872. године на Пибодијев систем М.1870 адапти-
ране су све саксонске (француске пушке) - 28000 ко-
мада.22 Следећих година је један мањи број гриновача 
преправљен у пибодуше, при чему је извршено и пре-
калибрисање на калибар 14,8 мм. До 1876. године није 
преправљено сигурно више од 3 до 4 хиљаде гриновача.

По званичним подацима, на почетку рата 1877. 
године српска војска је располагала, у јединицама, 
са 38526 пушака острагуша система Пибоди, 21644 
пушке острагуше система Грин и 69021 спредпу-
нећом пушком (руске и венсанке). Треба навести да 
су овде скупно дате пушке и карабини.23 Међу пушка-
ма Пибоди је и 9000 пушака Пибоди калибра 13,9 мм 
и 1000 карабина Пибоди калибра 11 мм, набављених 
решењем Министра војног од 28. септембра/10. ок-
тобра 1878. године код фабриканта Томаса Седерлеа 
у Бечу.24 Током рата 1877/78. године, у Пушкарници 
је преправљено 2308 гриновача у пибодуше.25 Током 
рата је трупама издато још 3058 пибодуша (од којих је 
2308 преправљених гриновача), 621 гриновача, 2500 
руских спредњача и 20 камербихсли.26 Ове последње 
су почеле да се издају када више није било других 
спредпунећих пушака за издавање, што значи да је 
српска војска на почетку рата 1877/78. године распо-
лагала са 39276 пибодуша, 24573 пушке система Грин 
и 71521 спредпунећом пушком, без камербихсли. 

Прописом АНо. 1760/А. Бр. 2746 од 1. јула 1882. го-
дине извршено је пренаоружавање српске пешадије, 

21  Dr Reinhold Günther, Allgemeine geschichte der Handfeuerwaff en, Leipzig 1909, 
66; Б. Шкеровић, н. д, 77, 81, 83
22  С. Грујић, Војна организација Србије, Крагујевац 1874, 119-120; Д. Динић, 
Историјски развој и постанак Тополивнице у Крагујевцу, Војнотехнички гласник 
бр. 12/1953, 65
23  Министарство војно, Извештај о радњи у рату 1877 и 1878 године - III 
Артиљеријско одељење, Београд 1878, 13-14
24  Министарство војно, н. д, 4
25  Министарство војно, н. д, 19. Само то нису гриноваче које су узете из 
јединица већ које су се налазиле у Пушкарници.
26  Министарство војно, н. д, 22



146
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОДИ У СРБИЈИ – ПРИМЕР 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ЗАВОДА ПОЖАРЕВАЦ, ЗАБЕЛА 1918-1945 – КЊИГА ДРУГА

тако да су пушке Пибоди убрзано из стајаће војске пре-
даване Народној војсци (II и III позив), док су стајаће 
трупе опремане трофејним пушкама Хенри Мартини. 
Коњица I позива је све до 1885. године задржала у свом 
наоружању карабине система Пибоди, да би исти те 
године заменила карабином са ножем система Маузер 
М.1884, који је добила и артиљерија (али без ножа). 
Српска влада је у циљу набавке новог наоружања 
1882. године код Англо банке закључила зајам на 
износ 5.600.000 динара “који је требало исплатити у 
року од 15 година у ком периоду је и држава уступила 
монопол Англо банци за извоз соли у тој вредности.”27

Опис пушке и муниције Пибодијевог система28

Цев је код аустриског модела била од кованог гво-
жђа или челика, а код француског од доброг кованог 
гвожђа. Дужина цеви аустријског модела је износи-
ла 0,863 м а француског 0,945 м. У изолученом делу 
душе цеви налазила су се 4 олука, који се окрећу с 
лева у десно тако да на 2 м праве један обртај. Олуци 
су били дубоки 0,2 мм, а широки 1,85 мм.

Бајонет је био направљен од челика и дугачак је 
код аустријског модела 0,47 м а код француског 0,43 
м. Код француског модела убадач је имао 3 а код 
аустриског 4 оштрице.

Табан је служио за то, да произведе нужан удар на 
упаљач. Аустријски модел је имао табан са 2 лука, а 
француски, табан са 1 луком.

 Таблица брисаног пута на разним даљинама (кад стрелац 
гађа стојећи)

О
дс

то
ја

њ
е

у
ко

р
ац

и
м

а

Брисани простор

Висина главе 
(0.30 м)

Висина пешака 
(1.80 м)

Висина коњаника 
(2.50 м)

пред 
нишаном

иза 
нишана

свега
пред 

нишаном
иза 

нишана
свега

пред 
нишаном

иза 
нишана

свега

300 25 24 49 80 80 160 цео 80 380
400 18 21 39 75 70 145 цео 70 470
600 12 10 22 45 40 85 95 40 135
800 5 8 13 17 20 37 35 20 55

27  Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, Београд 1934, 388 
28  Опис пушке и муниције Пибодијевог система и руковање истим, Београд 1874.

Пушке Бердан No 2

 No. 5509 (30. новембар/12 децембар 1882. године). 
Тако је законодавац био приморан да 30. јула/11. 
августа 1884. године пропише засебну Уредбу о 
формацији, наоружању, оделу, спреми, дужности 
и настави жандармерије Ф/Ђ. No. 5132. Сваки 
пешадијски жандарм задужио је “једну магацинку” 
(уредбом је био предвиђен артиљеријски седмометни 
карабин 10,15 мм система Маузер М.1884, али 
жандарми су добили пешадијске једнометне пушке 
10,15 мм система Маузер – Миловановић –“кокинке” 
М.1880) са ножем, 1 револвер (франкот), потребну 
муницију (и) две фишеклије. Коњички жандарми 
добили су и  сабљу, као у коњици сталног кадра”.29  

Током 1901. године донет је нови Устав који је 
признавао само општинску самоуправу. Само две 
године касније, 5. јуна 1903. године, дошло је до 
реконструкције Устава из 1888. године, тако да су 
поново предвиђене окружне и среске самоуправе. 
У том духу, 18. марта 1905. године донет је и нови 
Закон о уређењу округа и срезова. Према прелазним 
одредбама, Закон је требало да заживи до краја 
текуће године; у међувремену, на снази је остао 
стари Закон о окружним и среским скупштинама од 
1. јула 1890. године. Указом од 2. јула 1905. године, 
избори окружних посланика најављени су за 7. 
август, а прве окружне скупштине састале су се 
20. септембра исте године.30 У духу ових промена 
Влада је још 31. јануара/13. фебруара 1905. године 
издала нови Закон о јавној безбедности, по којем 
су полицијске и општинске власти чиниле државна 
жандармерија, окружна жандармерија, државни 
служитељи (пандури) и општински стражари. Да би 
разјаснио принадлежности побројаних категорија,

29  СВЛ, бр. 30, Београд, 2. август 1884, 973-976; Полиција, бр. 11-12, год. II, 
Београд, 29. мај 1911, 290. Уговор о изради 4000 коњичких и 4000 артиљеријских 
карабина М.1884 потписан је са фабриком ”Waff enfabrik Mauser Oberndorf a/N, 
Würtenberg„  21. јула/2. августа 1884; последњи контигент оружја у Србију 
стигао је тек 16/28. октобра 1885. Зато су жандармерији подељене пешадијске 
једнометке. B. Bogdanović, PUŠKE – dva veka pušaka na teritoriji Jugoslavije, 
Beograd, 1990, 86 – 87.
30  Д. Ј. Ранковић, Окружне самоуправе у Србији, Полиција, бр. 19-20, год. XXIII,  
Београд, октобар 1936,  1054 – 1057.
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министар унутрашњих дела је 30. марта/12. априла 
исте године, новом Допуном  П.Бр. 8212, децидирао 
да су ноћни стражари у Београду саставни део 
жандармерије.31 Међутим, општински ноћни 
стражари у унутрашњости никада нису у потпуности 
били изједначени са полицијском, односно окружном 
жандармеријом. Треба имати на уму да су по члану 
95 закона о општинама, “о реду и безбедности лица и 
имања” у свим местима Србије бринули општински 
судови, односно општинска полиција.32 У суштини, 
општине су извршне органе јавне безбедности све 
до 1915. године организовале према Уредби В.No. 
2553 од 9. јануара 1862. године. Особље општинске 
полиције чинили су деловођа кривичног одељења, 
писар, “практикант” (приправник), позивар, 
“апсанџија” (затворски чувар), “квартаљници” (у 
зависности од броја квартова у граду) и “позорници” 
– у ствари, општински ноћни стражари.33 Иако 
је њихова униформа 1903. године изједначена са 
жандармеријском (препознавали су се само по 
различитој службеној значки), по обуци и наоружању 
перманентно су били у инфериорном положају. 
Примера ради, крагујевачки општински позорници 
(ОНС) су 1911. године још увек дужили кратке 
једнометне пушке пибоди и револвере франкот
(наоружање позорника, односно ноћних стражара 
зависило је од могућнсти општинског буџета).34

Задржали смо се мало на наоружању жандармерије 
и полиције крајем XIX и почетком XX века да би 
скренули пажњу на то да су за разлику од споменутих 
органа реда чувари у Казненом заводу добили сасвим 
друге пушке – Бердан No 2.

Крајем XIX века војска Краљевине Србије је имала 
у наоружању 100.000 одличних једнометних пушака 
(острагуша) система Маузер Кока М.1880 калибра 
10,15 мм. Биле су то изванредне пушке, по општем 
мишљењу најбоље једнометне пушке на свету, али их 

31  Зборник бр. 60 за 1905, Београд, 1907, 28,  210.
32  У надлежности жандармерије налазили су се окрузи, а једино је Београд 
уживао посебан статус.
33  Полиција, бр. 12,  год. 2, Београд, 15. јули 1911,  482-484.
34  Исто

није било довољно за опремање целокупне војске. Још 
увек је значајан део оперативних трупа био наоружан 
потпуно застарелим једнометним пушкама система 
Пибоди М.1870.35 Србија, пре свега из финансијских 
разлога, није могла да набави модерне брзометне 
пушке, а и војни кругови су сматрали да оне нису 
још довољно усавршене што је било и добрим делом 
истина. Управо тада је завршено преонаружавање 
пољске артиљерије одличним остраганима Де Банж 
М.85 калибра 80 мм и државне финансије су биле 
преоптерећене њиховом отплатом.

Тада је добијена понуда Русије о продаји, по ми-
нималној цени, 100.000 пушака Бердан Но.2 ка-
либра 10,67 мм. Током 1890. године у Петроград је 
отпутовао председник Скупштине да на лицу места 
потпише уговор о куповини 76.000 Берданки.36 Ко-
мисија је пушке и муницију примила крајем 1890. 
године и већ 22. децембра 1890. године претседник 
Владе Сава Грујић је поднео њен извештај Влади. 
Том приликом је предложено да се одликују извесни 
Руси чланови комисије.37 Нешто раније, на седни-
ци Министарског савета одржаној 22. новембра/4. 
децембра 1890. године претседник Сава Грујић је 
предложио да се II позив народне војске наоружа 
са берданкама а спредњаче да пређу онима са преко 
50 година. Истовремено, предложио је да се пушке I 
позива разместе у батаљонске магацине. Министар-
ски савет је одлучио да се размисли о овоме.38 Већ 
током 1891. године берданке су подељене трупама у 

35  Прописом А/Ц Бр.2341 од 18. јула 1883. године пибодушама је наоружана 
пешадија II позива, артиљерија, болничари, возари и муницијске колоне I 
позива. Коњица оба позива и даље је задржала Пибоди карабине све до 1885. 
године. Пушка Пибоди је служила за наоружање помоћних трупа све до 1902. 
Ггдине. Тек наредбом А/Ц Но 5332 од 10. октобра 1902. године она је избачена из 
наоружања. Б. Богдановић, Пушке - Два века пушака на територији Југославије, 
Београд 1990, 61. Коњица II позива је била наоружана са 3375 карабина Пибоди 
чак 1. априла 1902. године. За ове пушке располагало се са 1.636.800 метака. Војни 
архив, кутија 9, фасцикла 5, бр.19/9, Преглед бројног стања оружја, оружног 
прибора, и муниције целокупне краљевске војске на дан 1. априла 1902. године.
36  У изворима се не даје тачан број испоручених пушака, али марта 1904. 
године било их је 75.916 у наоружању, због тога се са сигурношћу може рећи 
да их је било 76.000. Архив Војно-историјског института, кутија 9, фасцикла 5, 
бр.19/9. Преглед бројног стања оружја, оружног прибора, и муниције целокупне 
краљевске војске на дан 31. марта 1904. године. 
37  Н. Шкеровић, н. д, 447 бр.1058
38  Н. Шкеровић, н. д, 445 бр.1051
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земљи. Нешто касније су у Крагујевцу израђене ка-
није за бајонете које су војници носили о виску на 
појасу. У исто време Руси и Црногорци су бајонете 
стално носили монтиране на пушци. Када су уведе-
не у наоружање брзометне пушке система Маузер 
М.99 калибра 7 мм, пушке Бердан су почетком овог 
века предате III позиву, док су пушке кокинке дате 
II позиву. Српски III позив је 1.априла 1902. године 
располагао са 75908 пушака Бердан и са 39.000.000 
метака за њих.39 Тешко је рећи, за сада, зашто је убр-
зо након тога дошло до промене па је II позив нао-
ружан берданкама, а III позив кокинкама. Углавном, 
31.марта 1904. године II позив је располагао са 90019 
брзометних пушака М.99, II позив са 75916 пушака 
Бердан и III позив са 93132 кокинки.40 Пошто су ко-
кинке непосредно пред Балканске ратове делимич-
но преправљене у брзометне, берданке су остале као 
једине једнометке у српском наоружању. Пред Бал-
канске ратове Србија је располагала са 193.000 брзо-
метних пушака, 10.000 брзометних карабина и око 
75.000 једнометних берданки.41 Берданкама је био 
наоружан III позив све до Крфа када су и трећепо-
зивци пренаоружани.

Након Првог светског рата преостале берданке 
су задржане у ратној резерви војске Краљевине СХС 
под ознаком М.1873 и М.1873а. Друга ознака се одно-
сила на оружје адаптирано у Крагујевцу на муницију 
Верндл М.1877 или Гра М.1874 калибра 11 мм. Треба 
знати да је један део ових пушака у Краљевину СХС 
доспео преко Аустроугарске. Наиме армија Двојне 
монархије је запленила већу количину пушака Бер-
дан на руском фронту и увела их наоружање својих 
позадинских јединица. При распаду Аустроугарске 
монархије српске трупе су заплениле значајну коли-
чину ових пушака.

39  Архив Војно-историјског института, кутија 9, фасцикла 5, бр.19/9, Преглед 
бројног стања оружја, оружног прибора, и муниције целокупне краљевске 
војске на дан 1. априла 1902. године.
40  За берданке је било 38.887.447 бојевих метака. Архив Војно-историјског 
института, кутија 9, фасцикла 5, бр.19/9, Преглед бројног стања оружја, оружног 
прибора, и муниције целокупне краљевске војске на дан 31. марта 1904. године.
41  Н. Ђокић, Савезничка помоћ техничкој модернизацији Српске војске 1915. 
године, Зборник Матице српске за историју 55, Нови Сад 1997, (даље: Савезничка 
помоћ модернизацији Српске војске 1915), 184

О стању оружја којим су били наоружани чува-
ри у Забели најбоље говори неколико докумената из 
периода август 1908. године – фебруар 1909. године. 
Премда су документи већ публиковани поново ћемо 
их овде објавити јер су врло битни за наш рад.

УПРАВА ПОЖАРЕВАЧКОГ КАЗНЕНОГ ЗА-
ВОДА 

Бр 1946 1. Августа 1908 године Пожаревац 
Господину Министру Правде,  
Код ове Управе налазе се 12 комада бер-

данијевих пушака, 10 комада пибодовача, 1 
капислара и 137 метака за исте. Све ове пуш-
ке дугом употребом су толико искварене, да 
поједини делови механизма не функционишу 
правилно, те према томе су апсолутно неупо-
требљиве. Да су ове пушке неупотребљиве 
показало је се у више прилика раније, а и јуче 
приликом покушаја бегства једног осуђеника, 
за ким су чувари покушали да пуцају, па од 5-6 
метака ни један није упалио, јер је игла удара-
ла у капслу веома слабо и час лево час десно, 
те према томе настаје опасност за саму Управу, 
јер у случају каквог нереда и побуне у заводу 
или бегства осуђеника, Управа ће бити до-
ведена у веома критичан положај са оваквим 
оружјем. Тако исто и находећа се муниција код 
ове Управе неваља и није за употребу. С’тога 
Управи је част молити Господина Министра 
за решење, да се налазеће се пушке код ове уп-
раве, замене новим пушкама маузер кокином 
модела 1880 гоине, са муницијом, а да се доса-
дање пушке са муницијом расходују. 

Заступа Управника Завода 
Рачуновођа М. Маровић

КРАЉЕВСКО-СРПСКО МИНИСТАРСТВО 
ПРАВДЕ

У Београду, 1908 год . 
Пушке траже: Беогр. Казнени Завод 50 ко-

мада Нишки -//- .//- 35 Пожаревачки -//- -//- 22 
Свега 107 -//- Београдски Казнени Завод тражи 
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и 50 револвера. 107 ком. пушака по 75 чини - 
- 8025 50 -//- револвера -//- 72 -//- 3600 Свега 
11.625 дин.

УПРАВА ПОЖАРЕВАЧКОГ КАЗНЕНОГ ЗА-
ВОДА  

Бр 2515 
8. Септембра 1908 године Пожаревац 
Господину Министру Правде Представком 

својом од 1. Августа т. г. Н: 1946, Управа ова 
известила је Господина Министра о неисправ-
ности оружја са којима су снабдевени чувари 
заводски, па је молила да се набаве и Управи 
што пре пошаљу 22 комада нових пушака ма-
узер кокиних мод 80 год. Понављајучи горње 
Управи је част и овом приликом известити 
Господина Министра, да је ова Управа са доса-
дањим оружјем у критичном положају у погле-
ду чувања осуђеника и могућих побуна, па је 
прека и необходна потреба да се Управа снабде 
са исправним оружјем и муницијом, јер су и 
сами осуђеници, приликом покушака бегства 
једног осуђеника , приметили неисправност 
оружја, па је бојазан, да ову прилику осуђени-
ци не употребе и разбегну се а Управа је у не-
могућности код оваквог оружја бегство спре-
чити, стога и моли да се набавка пушака што 
пре изврши. 

Управник Завода 
Анд. Н. Димић

УПРАВА ПОЖАРЕВАЧКОГ КАЗНЕНОГ ЗА-
ВОДА  

Бр 509 
6. Фебруара 1909 године Пожаревац 
Господину Министру Правде 
Представком својом од 1. Августа прошле 

године Nо 1946, Управа је известила Господина 
Министра о неис - правности оружја са којим 
су наоружани чувари завод - ски, па је молила 
да се набаве и Управи пошаљу 22. кома - да но-
вих пушака маузер кокинки мод. 80 год. Пис-

мом својим од 8. Септембра прошле године Nо 
2515, Управа је поновила своје тражење за на-
бавку оружја, а ради наоружања својих чувара, 
па исто ни до данас није добила, међутим са-
дање оружје, које је код чу - вара, неупотребљи-
во је и невредеће, нити је наоружање чувара 
једнобразно, те је овим и сама Управа доведе-
на у веома критичан положај у погледу чувања 
осуђеника. С тога Управи је част понова умо-
лити Господина Ми - нистра за наређење, да се 
тражено оружје за чуваре ове Управе набави и 
управи овој пошаље. Хитно је. 

Управник Завода Анд. Н. Димић

Као што видимо 1908. године чувари у Забели су 
располагали са 23 пушке од којих су се само 12 бер-
данки могло сматрати употребљивим, 10 Пибоди пу-
шака само условно употребљивим док је капислара 
била неупотребљива. Једино чуди да су берданке биле 
у тако лошем стању јер су се у то време налазиле у 
наоружању и II и III позива Српске војске.  

Пушке 10,15 мм система Маузер – Миловановић 
М. 80

Полицијско одељење, односно полицијска 
жандармерија, 1911. године повећана је на 1350 
људи и до краја године комплетно је преоружана 
унификованим материјалом: модерним петометкама 
7 мм Маузер М.1899 и револверима 7,5 мм Наган 
М.1891. Осим тога, према  Ратној служби  (ФЂБр. 
2742) од 26. марта 1911. уведен је и појам пољске 
жандармерије, односно пољске жандармеријске 
команде, која је била у надлежности Врховне команде, 
армијских команди и надзорника пољских путева. 
Пољска жандармерија је de facto представљала војну 
полицију; била је задужена ''да отправља полицијску 
службу код оперативне војске и на војним путевима... 
[Њен]... делокруг рада првенствено [је био] у позадини 
војске која се бори''.42  

42  Привремена ратна служба, Београд, 1922, 504 – 505.
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Српска пушка острагуша 10,15 мм М 1880

Обртај жљебова цеви ишао је с лева на десно, жље-
бови су били по дужини клинасти тј позади код ле-
жишта метка шири но на устима цеви. Зрна су била 
изливена од тврдог олова (93% олова и 7% калаја). 
Стални нишан је одговарао даљини гађања од 400 ко-
рака и на тој даљини путања зрна је имала максимал-
ну ординату од 69 цм. Преко задњег нишана, са поме-
рањем гајке, гађало се од 500 до до 2700 корака (2025 
м). Преклапач је био тако удешен да је задњи нишан 
урачунавао деривацију зрна у десно. Највећи домет је 
био 3250 м и на том одстојању зрно је могло да продре 
у природну, тврду и здраву земљу читавих 20 цм.43

Затварач је био уздужан, поправљен Маузеров од 
1878. г. који се састојао од 10 врло простих, издржљи-
вих делова. Цев и украси на пушци су били оцрње-
ни. Уз сваку пушку ишао је и нож, сличан јатагану са 
кожном канијом.44

Средња брзина гађања, код добро извежбаног 
стрелца, износила је 18 метака/минути.45

Тактичко технички подаци
1)

Калибар мм 10,15
Број жљебова 4
Угао нагиба жљеба 30 19’ 5”
Дужина увијутка мм 550
Укупна дужина пушке без ножа мм 1295
Дужина визирне линије мм 665
Маса пушке без ножа кг 4,5
Маса зрна гр 22,1
Маса пуњења (динебершког барута) гр 4,8
Маса убојног метка (фишека) гр 39,5
Почетна брзина са 4,8 гр динебершког барута м/с 512
Почетна брзина са 5 гр страгарског барута м/с 460
Попречно оптерећење зрна гр/цм2 27,86

1) Наша нова пушка, СВЛ бр. 23 од 6. јуна 1881. г., с. 488

43  Наша нова пушка, СВЛ бр. 23 од 6. јуна 1881, 488 – 492
44  Наша нова пушка, СВЛ бр. 23 од 6. јуна 1881, 488 – 492
45  Наша нова пушка, СВЛ бр. 23 од 6. јуна 1881, 488 – 492

Наоружање чувара казнених завода у време 
Краљевине СХС/Југославије

Председник министарског савета и министар 
унутрашњих послова, генерал Петар Живковић, 29. 
априла 1931. године, на основу §4 Закона о државним 
полицијским извршним службеницима, прописао je 
и Уредбу о службеном оделу и наоружању државних 
полицијских извршних службеника (III бр.23.631). 
Редовно наоружање чиновника страже и надстражара 
чинила је официрска сабља М.1920 (§8-16,18) и “ау-
томатски” (полуаутоматски) пиштољ калибра 7,65 
– 9 мм (XI-§31). Пиштољ се носио са једним пуним 
резервним оквиром у футроли светлокестењасте боје, 
припасан позади, са десне стране на струку, испод 
блузе или мундира. Стражари су били опремљени 
гуменом палицом, сабљом или ножем, пиштољем 
калибра од 7,65 мм до 9 мм (исто оружје дужили су и 
агенти и њихови надзорни чиновници) и карабином 
(ређе пушком; најчешће су дужили чехословачки 
карабин 7,9 мм Маузер М.24а или адаптирани 
аустријски карабин 7,9 мм Манлихер М.95М) (X-
§28, §29). Гумена палица била је израђена од црне 
гуме у коју је било уливено спирално увијено ланено 
платно. Пречник палице био је 30 – 35 мм, а дужина 
– 450 – 500 мм. Један крај палице био је усађен у капу 
од тамно брунираног метала, на којој је био урезан 
серијски број. Кроз капу је био провучен каишић 
(темњак), о коме се палица носила око зглавка руке 
или са леве стране, о “карабину” опасача.46

Одело државних извршних полицијских служ-
беника постало је донекле практичније и модерније 
захваљујући  Допунама и изменама од 11. маја 1938, 
према којима је полиција савремене униформе до-
била знатно пре војске, односно жандармерије.47 У 
другом делу Уредбе детаљно је било побројано наору-
жање полиције. У редовно наоружање надзорних чи-

46  Службене новине, Београд, 1931, 696-702. ''Pendrek za stražare, promjera 35 mm  
i duljine 460 mm'', између два рата продавала је и хрватска трговачко-занатска 
радња ''M. Drucker'', Zagreb, Ilica 39 (београдска филијала, тзв. ''Београдска 
Спортска Радња'', налазила се у улици Кнеза Михаила бр.32).
47  Uredba o službenom odelu i naoružanju državnih policijskih službenika od 29. 
aprila 1931. godine sa dopunama od 11. maja 1938 .godine, Beograd, 1938.
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новника и надстражара спадала је официрска сабља 
М.1920, пешадијска подофицирска сабља М.1895, 
коњичка подофицирска сабља са две алке (француска 
сабља М.1822) и (полу)аутоматски пиштољ калибра 7, 
65 мм. Пиштољ се носио са једним пуним резервним 
оквиром у футроли од коже кестењасте боје, позади 
са десне стране, испод блузе или мундира. Редовно 
наоружање стражара чинила је гумена палица, сабља 
или нож бајонет), (полу)аутоматски пиштољ калибра 
7,65 или 9×17 мм и, само по наредби, карабин, изузет-
но пушка. Пиштољ се носио са једним пуним резерв-
ним оквиром у кожној футроли боје опасача, на дес-
ном боку. У случају да се дужила пушка или карабин, 
стражар је добијао једну или две фишеклије са по 10 
до 20 бојевих метака. Гумена палица је била израђена 
од црне гуме у коју је било убачено спирално упреде-
но ланено платно. Пречник палице износио је 30 до 
35, а дужина – 450 до 500 mm. Један крај палице био је 
усађен у капу од брунираног метала, на чијем темену 
јсе налазио утиснут редни број. Кроз капу је био про-
вучен каишић (темњак), о коме се палица носила око 
зглавка руке или са леве стране опасача. По посебној 
одлуци Министра унутрашњих послова, полиција је 
могла задужити и пушкомитраљезе, бомбе или нека 
друга средства.

У међувремену, jош 1919. године приликом посете 
делегациjе Воjске Краљевине СХС Чехословачкоj jа-
вила се први пут идеjа да се за обе армиjе изабере исти 
тип пушке коjи би се сериjски производио у Чехосло-
вачкоj.48 Чехословаци су негде почетком 1922. године 
дефинитивно одлучили да за своjу стандардну пуш-
ку усвоjе Маузеров систем, али да за њу развију нови 
нешто јачи метак од стандардног немачког метка. По-
сле неколико прелазних модела,49 коначно септембра 
48  Н. Ђокић, Војно-техничка сарадња Републике Пољске и Краљевине СХС/
Југославије, Токови историје 1-2/2008, 173
49  Пушка је најпре означавана као krátká puška vz. 98, затим vzor 98/23 да би 
1923. године ушла у серијску производњу као puška vz. 23. На састанку комисије 
7. фебруара 1924. године усвојене су коначне измене на пушци да би тако 
модификована пушка ушла у серијску производњу као puška vz. 24. До 1937. 
године пушка се производила само у Брну, а од тада и у месту Považské Bystrici. 
У пролеће 1939. године имала је чехословачка армија 762.000 пушака vzor 24. 
Под окупацијом Немци су до 1942. године произвели још 330.050 комада ових 
пушака. Детаљније видети у: M. Šáda, Československé ruční palné zbraně a kulomety, 
Naše Vojsko Prag 1971.

1924. године званично jе усвоjена пушка 7,9 мм vz. 
24 коjа jе ушла у масовну сериjску производњу као и 
нови метак.50 Вероватно негде у зиму 1922/23. године 
и у Краљевини СХС jе одлучено да се за стандардну 
пушку усвоjи Маузеров систем, али са стандардним 
немачким метком са SS зрном. Када су 1923. године у 
Белгиjи у комапниjи FN (Fabrique Nationale) купљени 
пиштољи Браунинг стручњаци из Краљевине СХС су 
се уверили у квалитете нове белгиjске пушке система 
Маузер. Убрзо затим представници Краљевине СХС 
су током 1924. године потписали уговор у Херсталу 
(Fabrique Nationale) о куповини лиценце за ту пуш-
ку коjа jе код нас добила ознаку 7,9 mm М. 24. Том 
приликом jе и из белгиjске фабрике наручено 100.000 
истих пушака и 110 милиона метака, мање више 
идентичних стандардном немачком метку са SS зр-
ном.51 Међутим да би се ова наруџбина реализовала 
имале су да прођу године. Прва пушка у Крагуjевцу 
биће произведена тек 22. марта 1928. године, премда 
ће пушке из Белгиjе стићи нешто раниjе.52 Ниjе било 
времена за чекање па се зато покушало са набавкама 
на тржишту сличних Маузерових пушака у калибру 
7,9 мм. Наjпре jе 1923. године купљено 50.000 дугих 
пушака Маузер М 98 у Чехословачкоj (из тзв бавар-
ског контигента).53 Марта 1925. године краљ Алек-
сандар, министар иностраних послова др Момчило 

50  Пушка vz 24 је произвођена до 1942. године. Много ових пушака је пре 
Другог светског рата извезено, поред Југославије и у Боливију (101000), Бразил 
(15000), Кину (195000), Колумбију (10000), Еквадор (30000), Естонију, Гватемалу, 
Иран (30000), Јапан (40000), Летонију, Литванију (15000), Мексико, Никарагву, 
Парагвај, Перу, Румунију (750000), Салвадор, Сијам, Шпанију (40000), Турску 
(40000) и Венецуелу. Премда је највећи број пушака vz 24 произведен у калибру 
7,92×57 мм било је и оних произведених у калибрима 7×57 мм или 7,65×53 мм. 
Иран је у својој фабрици оружја у Mosalsalsasi производио маузерке развијене 
из чехословачке верзије. Немци су током Другог светског рата користили пушке 
vz 24 под ознаком Gew.24 (t). M. Šáda, Československé ruční palné zbraně a kulomety, 
Naše Vojsko Prag 1971, на више места; Н. Ђокић, Војно-техничка сарадња 
Републике Пољске и Краљевине СХС/Југославије, Токови историје 1-2/2008, 173-4.
51  У Белгиjи jе од компаниjе ФН (FN) купљено 60.000 пиштоља типа Браунинг 
(Browning). Ž. Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji 1921-1930, Zagreb 1986, 
278; Н. Ђокић, Војно-техничка сарадња Републике Пољске и Краљевине СХС/
Југославије, Токови историје 1-2/2008, 174
52  Н. Ђокић, Војно-техничка сарадња Републике Пољске и Краљевине СХС/
Југославије, Токови историје 1-2/2008, 174
53  Пушке су испоручене током 1924. године. Ž. Avramovski, Britanci o Kraljevini 
Jugoslaviji 1921-1930, Zagreb 1986, 217, 278; Н. Ђокић, Војно-техничка сарадња 
Републике Пољске и Краљевине СХС/Југославије, Токови историје 1-2/2008, 174



152
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОДИ У СРБИЈИ – ПРИМЕР 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ЗАВОДА ПОЖАРЕВАЦ, ЗАБЕЛА 1918-1945 – КЊИГА ДРУГА

Нинчић и министар воjни ђенерал Петар Пешић 
поднели су захтев чехословачком амбасадору Jану 
Шеби захтев за испоруку 100.000 нових пушака и 100 
милиона метака. Но Чехословачка ниjе била у стању 
да одмах удовољи овом захтеву. Преговори су траjа-
ли до новембра 1925. године када jе захтев смањен на 
50-60.000 пушака. У договору са фабриком Зброjовка 
из Брна Чехословачка jе Краљевини СХС испоручила 
свих 15.000 пушака vz 24 из треће сериjе (наручене 
октобра 1925. године) коjе су већ биле готове и че-
кале испоруку чехословачкој армиjи и свих 27.000 из 
четврте сериjе (наруџбина за чехословачку армиjу из 
новембра 1925. године). Поред тога испоручено jе и 
20.000 оригиналних немачких дугих маузерки М 98 
(из тзв. “холандског” контигента)54 коjе су као ратна 
резерва чуване у чехословачким магацинима у Пир-
картицама. Све ове пушке су испоручене до средине 
1926. године.55 Споменимо да jе управо у то време у 
Чехословачкоj набављена и мунициjа за топове.

Међутим, производња пушака М. 24, у Крагујевцу, 
је каснила. Прва пушка је израђена у ВТЗ-у тек 22. 
марта 1928. године.  Због овога је још једном 1928. 
године наручено у Чехословачкој 50.000 пушака 
система Маузер vz. 24 и 10 милиона метака.56

Тако је из Чехословачке од 1923. па до негде 1928. 
или 1929. године набављено 70.000 старих немачких 
дугих маузерки М. 98 и 92.000 нових чехословачких 
кратких пушака vz. 24 (такође система Маузер).

Након опредељења за пушку Маузер М 24, Ми-
нистарство војске и морнарице се одлучило да на 
калибар 7,9 мм преправи и део постојећих пушака 
у другим калибрима. Сходно томе приступило се и 
адаптацији (бивших) аустроуграских пушака Ман-
лихер 8 мм М 95М и италијанских М 91И. Истовре-
мено се кренуло и са преправкама аустроугарских 

54  Чехословачка је у Холандији, пре 1921. године, набавила 40.000 пушака 
Маузер М. 98. M. Šáda, Československé ruční palné zbraně a kulomety, Naše Vojsko 
Prag 1971.
55  Н. Ђокић, Војно-техничка сарадња Републике Пољске и Краљевине СХС/
Југославије, Токови историје 1-2/2008, 174
56  SHAT, 7N 3188, Генерал Розет министру рата, 10. јун 1929. године, о опреми 
нарученој у Чехословачкој на основу кредита из 1928. године. Mile Bjelajac,
Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922 – 1935, Beograd 1994, 119

карабина Манлихер М 90М и М 95М.57 На оружју су 
уграђене нове цеви и нишани М 24, а сви затварачи 
појединачно су шперовани како би одговарали муни-
цији 7,9 мм. На аустроугарским пушкама у кутијасте 
магацине трајно је фиксиран стари рам облика пара-
лелограма, тако да се оружје могло пунити помоћу 
Маузеровог оквира. За тако преправљене манлихерке 
7,9 мм М 95М крагујевачки завод је израдио и нове 
ножеве, конструисане по узору на домаће бајонете 
М 24. Ови ножеви су имали дршке за 25 мм краће од 
стандардних М 24, па су деловали крајње диспропор-
ционално.58

Преправљене аустроугарске манлихерке се у југо-
словенским војним евиденцијама јављају под три 
различите ознаке: М 95М (већина познатих пушака у 
калибру 7,9 мм на глави сандука носи ту сигнатуру), 
М 95/24 и М 24М.

Адаптација манлихерки била је поверена како кра-
гујевачком ВТЗ, тако и ужичком ФОМУ. Као што није 
познат тачан број заплењених и наслеђених пушака и 
карабина Манлихер нису познати ни тачни подаци о 
количини адаптираних пушака.59

Истовремено кад и манлихерке, преправљене су 
на калибар 7,9 мм и бивше италијанске пушке Ман-
лихер – Каркано 6,5 мм М 91И. Њих није било много 
и све су преправљене у Крагујевцу. Код њих није било 
примењиво решење са трајном уградњом рама па су 
се оне након адаптације могле пунити само јединач-
но. На њима су били промењени и везови.60

У Крагујевцу је адапатиран и мањи број старих ка-
рабина 10,15 мм М 84 Маузер. С обзиром да је, по Ди-
нићу, Српска војска у Први светски рат ушла са само 
126 коњичких и 815 артљијеријских карабина овог 
модела јасно је да је њихов број у војскци Краљевине 
Југославије морао бити минималан. Ипак, из неких 

57  Старије верзије манлихерки М 88/90М су, у оригиналном калибру 8 мм, 
одмах наком Првог светског рата, предате соколским стрељачким дружинама 
и тамо су остале у употреби све до 1937. године. B. Bogdanović, Puške – Dva veka 
pušaka na teritoriji Jugoslavije, Beograd  1990, 92
58  B. Bogdanović, Puške – Dva veka pušaka na teritoriji Jugoslavije, Beograd  1990, 91
59  По О. Пезу само је ужички ФОМУ до 1941. године адаптирао 10.000 
манлихерки на калибар 7,9 мм. O. Pezo, Vojna industrija Jugoslavije, Beograd 1983.
60  B. Bogdanović, Puške – Dva veka pušaka na teritoriji Jugoslavije, Beograd  1990, 92
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нама тешко разумљивих разлога, одлучено је да се и 
тај минималан број адаптира у Крагујевцу за фран-
цуску Граову муницију калибра 11 мм М 74. Из “Про-
писа о ратном наоружању Краљевине Југославије 
(Артиљеријско техничка грана)” из 1937. године саз-
најемо да је ово оружје остало у наоружању бар до те 
године и то под новим називом карабин 11 мм М.84С. 
Овако преправљено оружје је са десне стране главе 
кундака носило ознаку ПР/11 мм док је с леве стране 
сандука, на обе верзије карабина, остала оригинал-
на сигнатура произвођача “МАУЗЕРОВА ОР.ФАБ.
ОБЕРНДОРФ н/н ВИРТЕМБЕРГ”.

Вероватно негде у исто време преправљене су и 
малобројне преостале пушке 10,15 мм М.80 Маузер 
Кока на метак 11 мм Гра. И ово овако преправљено 
оружје је са десне стране кундака било жигосано оз-
наком ПР/11 мм.

У наоружање војске Краљевине СХС ушао је и 
значајан број старих аустроугарских карабина са ту-
буларним магацином 11 мм М 1881 Кропачек.61 Кро-
пачекови карабини су у Крагујевцу адаптирани са 
оригиналног аустријског Верндловог метка 11 мм на 
француски метак (истог калибра) 11 мм Гра. Овако 
адаптирани карабин није могао више да користи де-
сетометни тубуларни магацин већ се могао пунити 
само са једним метком. У југословенској номенклату-
ри Кропачекови карабини су вођени као Штајер ка-
рабин 11 мм М.80 или 11 мм М.80Ш.62

Уместо епилога

Након Другог светског рата, од почетка педесетих 
година XX века па и до почетка овог века, стандард-
но наоружање чувара казнено-поправних завода у 
ФНРЈ, СФРЈ и СРЈ била је чувена пушка 7,9 мм М 48. 
Пошто је реч о добро познатом оружју није неопход-
но да га овде детаљније приказујемо.

61  Премда је вероватно било и Кропачекових пушака 11 мм М 1893 које је увела 
у наоружање посада торпедних бродова аустроугарска ратна морнарица.
62  B. Bogdanović, Puške – Dva veka pušaka na teritoriji Jugoslavije, Beograd  1990, 85
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