
169

 32:929 Ј  С  М.(093.2)
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Мирослав Лазић, Милена Ђорић

Избори за народне посланике
у Подунавском срезу 1938. године

A с рак : Рад покушава да реконструише политички жи-
вот у Подунавском срезу у време парламентарних избо-
ра за народне посланике Народне скупштине Краљевине 
Југославије 1938. године. Специфичност политичког жи-
вота манифестује се постојањем доминантне политичке 
снаге у Подунавском срезу оличене у Димитрију Љотићу, 
вођи Југословенског народног покрета „Збор“ и носиоцу 
истоимене листе. Убедљива победа његовог кандидата 
Жи во те То до ро ви ћа у Смедереву, и занемарљиво низак 
про це нат укупно освојених гласова листе Југословенског 
на род ног покрета „Збор“ на нивоу државе, издваја Смеде-
рево од осталих срезова. Осим поменуте листе  „Збор“, 
на изборима су учествовали представници следећих ли-
ста: владајуће Југословенске радикалне заједнице – , у 
Смедереву предвођене утицајном јавном и политичком 
фигуром какав је Милан Јовановић Стојимировић био, 
као и Удружене опозиције – листа др Владимира Мачека. 
У раду су приказани начини вођења политичке кампање, 
пар тиј ска инструментализација државних инстутуција, 
по ли ти чки дискурс и заоштрена реторика, као и зло у по-
тре ба медија.

Кључне речи: Смедерево, Подунавски срез, скуп штин-
ски избори за народне посланике Краљевине Ју го сла ви је 
1938. године, Милан Јовановић Стојимировић, Ди ми три је 
Љотић, Југословенска радикална заједница – , Ју го-
сло вен ски народни покрет „Збор“, Удружена опозиција…
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Град Смедерево и Подунавски срез, и живот у њему, пре свега онај из 
до ме на политике, у време одржавања избора за народне посланике На-
род не скупштине Краљевине Југославије 1938. године тема је нашег рада. 
У раду се бавимо политичким животом у околностима ожи вља ва ња пар-
ла мен тар ног живота након неколико година прво отворене, Ше сто ја ну-
ар ске (1929–1935), а онда и прикривене диктатуре једне државне партије 
(1935-1938).
У време избора 1938. године Смедерево је град са специфичностима 

које га, оправдано је то рећи, издвајају од многобројних других градова и 
вароши тадашње Србије и Краљевине Југославије. Међу многим другим 
поменућемо једну политичку посебност града Смедерева – изванредан 
утицај политичке личности каква је био Димитрије Љотић (1891–1945), 
адвокат и политичар родом из старе и угледне смедеревске породице 
Љотића. Оцене личности Д. Љотића и његовог друштвено-политичког 
деловања су двојаке. Након Другог светског рата, историчари, социолози 
и политички теоретичари приказују га у светлу његовог ангажовања то-
ком окупације Србије за време Другог светског рата, тачније као из дај ни-
ка и колаборационисту, блиског сарадника окупатора, верског фанатика, 
чак антисемиту и идеолога фашизма, што се у великој мери одра зи ло и 
на валоризацију његовог политичког деловања пре рата; са друге стра-
не, новији радови, настали прво у иностранству, а у последње време и 
код нас, пренаглашавају његову политичку принципијелност, духовност, 
по жрт во ва ност и доследност, као и аскетизам, духовност и по бож ност1.
Његов отац, Владимир Љотић, био је српски конзул у Солуну, народ-

ни посланик и сенатор, док је у локалној политици био истакнут и као 
председник смедеревске општине2. Сâм Д. Љотић био је нeкадашњи 
члан Народне радикалне странке3 и кратотрајни министар правде4. У 
годинама након одласка са места министра правде Д. Љотић се поли-

1 Небојша Јовановић, Сме ерево је ило о ро о новљено. Дими рије Љо ић и 
ела нос  Изванре но  комесарија а 1941–1944, Смедерево 2001, стр. 11–14.

2 Ратко Парежанин, Дру и све ски ра  и Дими рије Љо ић, Минхен 1971, стр. 
118–119. 

3 Р. Парежанин, нав. ело, стр. 119–120.
4 По позиву краља Александра I Карађорђевића постаје министар правде 

16. 2. 1931. године, али из принципијелних разлога – није усвојен његов предлог 
Устава Краљевине Југославије – убрзо подноси оставку. Краљ Александар I 
Карађорђевић прихватиће оставку на аудијенцији Д. Љотића 2. 9. 1931. године 
(Младен Стефановић, З ор Дими рија Љо ића, Београд 1984, стр. 20–21).
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тички ангажује, и са истомишљеницима покреће листове О аџ ина, 
Буђење и З ор5. На Бадње вече 1935. у Загребу је званично оформљен 
Југословенски народни покрет „Збор“ (у даљем тексту  „Збор“ или 
само „Збор“), политички покрет који је резултирао као тековина прет-
ходних друштава, а за председника је изабран Д. Љотић.
Тема рада временски спада у новије раздобље историје града Смеде-

рева. Међутим, упркос доступности не тако бројне, али свакако корисне 
извор не историјске грађе, овај, али и уопште нешто дужи период од 1918. 
до 1941. године, остао је недовољно истражен или је касније интерпрети-
ран у складу са идеолошким потребама послератног времена. Говорећи 
о архивској грађи интересантној за проучавање наше теме, пре свега мо-
рамо поћи од грађе из заоставштине Милана Јовановића Стојимировића 
(1898–1960). Познат још и као Бата, М. Ј. Стојимировић представља све-
страну и значајну историјску личност. Рођен је у Смедереву 1898. године, 
у породици угледног занатлије Светозара Јовановића6, а мајка Јелена ро-
дом је била из старе породичне задруге Стојимироваца7. Као веома млад 
остао је без оца, „те га је прихватио ујак, др Душан Стојимировић, чувени 
београдски неуропсихијатар, чије је презиме из захвалности додао свом 
презимену по оцу“8. Био је „заљубљеник у Смедерево, правник, новинар, 
књижевник, песник, преводилац, сакупљач старина и уметничких дела“9 
и, наравно, политичар од изузетног поверења председника тадашње 
Владе др Милана Стојадиновића10.

5 Ратко Парежанин, један од истакнутих чланова  „Збор“ из Херцеговине, 
објашњава акроним : „  је наша стара народна реч. Она је нешто слично 
што и сабор. Уједно, представља крилатицу од појмова који изражавају битне 
тачке програма, делатности и тежњи покрета. Према томе З значи з ружена, Б 
значи ор ена, О значи ор анизација и Р значи ра а ( ).“ (Р. Парежанин, нав. 
ело, стр. 33)

6 Светозар Јовановић био је опанчар и трговац, „али и главни благајник Радикалне 
странке за округ смедеревски и врло близак Пашићев сарадник“ (Гордана 
Ранковић et al., Уз арје Милану Јовановићу С ојимировићу, Смедерево 2002, стр. 
11).

7 Снежана Цветковић, Ос авш ина Милана Јовановића С ојимировића у 
Уме ничком о ељењу Музеја у Сме ереву, Смедерево 2010, стр. 16.

8 Ibidem, стр. 16.
9 Г. Ранковић et al., нав. ело, стр. 11.
10 За кратко време изузетно је напредовао – од места шефа Публицистичког одсека 

Централног пресбироа у Београду (фебруар 1935. г.), преко покретача и уредника 
Самоу раве, главног органа Југословенске радикалне заједнице (децембар 
1935. г.) до директора Агенције Авала и народног посланика на листи  за 
Подунавски срез (Ibidem, стр. 18–19).
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За овај рад од непроцењиве важности су фондови М. Ј. Стојимировића 
у Историјском архиву у Смедереву, Народној библиотеци у Смедереву и, 
свакако, грађа у Музеју у Смедереву. Разноврсност и обимност заостав-
штине овог, не само за Смедерево изузетно значајног човека, превази-
лази нашу тему. Поред тога, коришћена је и грађа Архива Југославије, 
фонд Централног пресбироа и заоставштина Милана Стојадиновића.
Као важан извор коришћена је, свакако, и савремена штампа. Тридесе-

те године  века су време снажног утицаја штампе на живот људи, како 
политички тако и свакодневни. Штампа је често у служби одређених по-
литичких интереса, али на страницама штампе можемо пронаћи теме 
значајне за локалну заједницу. Смедеревски недељници Глас По унавља 
и Сме еревски журнал, у једној узаврелој политичкој атмосфери, жи-
вим бојама сликају политички и друштвени пејзаж града Смедерева и 
његове непосредне околине. Глас По унавља био је отворено наклоњен 
Д. Љотићу и веома критички настројен према Југословенској радикалној 
заједници (у даљем тексту ) и представницима других политичких 
опција. Чињеница да су одређени бројеви овог недељника били за бра-
њи ва ни говори нам о томе да критика владине политике није прошла 
нео па же но и да је локална власт користила инструменте принуде не би 
ли гушила опозициона писања. У Народној библиотеци у Смедереву на-
лазе се сачувани бројеви до 13. фебруара 1938. године, што представља 
хендикеп за наше истраживање, јер би анализа овог листа помогла у 
сагледавању опозиционих ставова уочи избора. Постоје наводи да је овај 

Сл. 1. Фотографија 
Милана Јовановића 
Стојимировића у 
кабинету, Историјски 
архив Смедерево 
(фотографија је већ 
публикована у књизи: 
Гордана Ранковић 
et al., Уз арје 
Милану Јовановићу 
С ојимировићу, 
Смедерево 2002, стр. 
43)
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лист излазио све до 1940. године11. Са друге стране, Сме еревски журнал 
је био лист владајуће странке , недељник који је наменски обновио 
управо М. Ј. Стоимировић уочи скупштинских избора 1938. године, и 
који се недуго потом угасио12.
Политички избори имплицирају много више од пописа кандидата, 

њихових програма, предизборних активности и броја гласова које су 
прикупили, метода политичке борбе и злоупотреба које их прате. Пар-
ламентарни избори нам помажу да скицирамо и дух једног друштва. 
Политички живот Смедерева био је одређен деловањем малог броја ве-
ома утицајних људи, чији политички ангажман превазилази уске оквире 
локалне историје. При том, пре свега мислимо на Димитрија В. Љотића 
и Милана Ј. Стоимировића, двојицу Смедереваца који су у политичким 
про це си ма Смедерева и Подунавског среза свакако играли најважнију 
улогу. Они су много више од кандидата за посланике, парадигма су једног 
дру штва бре ме ни тог поделама, корупцијом, сиромаштвом, политичком 
де ма го ги јом, не до вр ше ном демократизацијом и крхког политичког си-
стема. Њи хо ва аутобиографска, програмска, као и дела мемоарско-днев-
ни чког карактера намећу се као незаобилазна грађа за разматрање теме. 
Она нам пружају увид у њихове политичке програме, жеље, интересе, 
ам би ци је, надања и страхове. У том смислу, Дневник 1936–1941 Милана 
Јо ва но ви ћа Стоимировића13 важан је историјски извор.
Поред поменутог Дневника М. Ј. Стоимировића, ради бољег ра зу ме-

ва ња политичког програма других важних актера на политичкој позор-
ници Смедерева и околине, важна су и дела Д. Љотића – Закони живо а, 
као и О а рана ела. Међутим, Д. Љотић је водио једну ширу политику 
промовисања своје идеологије на нивоу целе Краљевине Југославије и по-
литичку кампању је прилагођавао томе. Због тога, у његовим објављеним 
књигама, говорима и чланцима мало места је посвећено конкретним 
догађајима у Смедереву, а више општим државним проблемима и смер-
ницама  „Збор“.

11 Леонтије Павловић, Славко Домазет, Сме еревске новине 1875–1995, Смедерево 
1995, стр. 16.

12 М. С. Јовановић је у Смедереву 28. августа 1921. године покренуо Сме еревски 
журнал, „независан информационо економско-политички лист“, који је у првом 
наврату излазио само током 1921. године, да би 1938. године био оживљен као 
медијска подршка његовој кандидатури на изборима 11. децембра 1938. године. 
Последњи број листа штампан је пред Божић 1939. године ( Г. Ранковић et al., нав. 
ело, стр. 15, стр. 37, стр. 39–40).

13 Милан Јовановић Стоимировић, Дневник 1936–1941, приредили Стојан Трећаков 
и Владимир Шовљански, Нови Сад 2000.
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1. У  11.  1938. 

Време одржавања избора 1938. године карактерише веома комплексна и 
заоштрена политичка атмосфера унутар Краљевине Југославије, којој су 
допринели како унутрашњи политички сукоби изазвани дугогодишњом 
отвореном, а онда и прикривеном диктатуром, питање Конкордата са 
Ватиканом, затим заоштравање националних питања, нарочито пробле-
ми на релацији хрватске опозиције и владајуће странке – Југословенске 
радикалне заједнице ( ). Ни спољнополитичка ситуација Краљевини 
Југославији није ишла у прилог. Дотадашња позиција битно је измењена 
услед снажења Хитлеровог Трећег рајха и Мусолонијеве Италије, као и 
уру ша ва њем Мале Антанте и политичким променама у земљама у окру-
же њу. У таквим околностима 10. октобра 1938. године распуштена је На-
родна скупштина и расписани су парламентарни избори за народне по-
сланике Краљевине Југославије за 11. децембар 1938. године. Убрзо потом, 
започела је предизборна кампања три листе: , Удружене опозиције 
(у даљем тексту ) и  „Збор“.
У годинама које су претходиле изборној, 1938. години, издвојила су се 

двојица водећих политичара као главни протагонисти и политички про-
тивници: др Милан Стојадиновић, председник Владе и „вођа“ владајуће 
странке  и др Владимир Мачек, дугогодишњи предводник блока раз-
нородне и идеолошко-политички некохерентне опозиције. У односу на 
поменуте две листе,  „Збор“ је нудио један специфичан програм за 
југословенске просторе, који није успевао да привуче већи број гласача.
Д. Љотић је у оквиру „Збора“ располагао сразмерно малим бројем чла-

нова, „по некој процени, 5000–6000 чланова, укључујући и омла дин ску 
секцију Бели орлови“14. Неки аутори новијих историографских син те за 
истичу како је „Збор“ био „пандан усташком покрету“ и да је под ма ском 
интегралног југословенства вршена мобилизације српства15, док дру ги 
сматрају како су Д. Љотић и следбеници „његовог малог Збора нај ви ше 
личили на фашистички покрет“16. Разлоге слабој по пу лар но сти можемо 
тражити и у кокетирању Д. Љотића са фашистичким и на цио нал со ци-
ја ли сти чким програмом, обележјима и оштром политичком реториком, 
који, резултати избора ће показати, још увек нису имали утемељење у 
бирачком телу Краљевине Југославије.

14 Холм Зундхаусен, Ис орија Ср ије о  19. о 21. века, Београд 2009, стр. 314.
15 Ibidem.
16 Стеван К. Павловић, Ср ија ис орија иза имена, Београд 2004, стр. 174.
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Иако са југословенским предзнаком у називу странке, „Збор“ је нај-
снажнију подршку бирача генерисао у Дунавској бановини, тачније По-
дунавском срезу. Овде је Д. Љотић имао надмоћну гласачку већину, и тај 
крај савремени извори владајуће странке називају „Љотићева Вандеја“17. 
Разлог томе налазимо у чињеници да је покрет предводио Д. Љотић, 
иначе пореклом из ових крајева.
Избори у Подунавском срезу одвијали су се сасвим другачијим током 

него у другим срезовима Србије и Краљевине Југославије. Методе про-
паганде владајуће странке нису успевале да уроде плодом, док  није 
успела да окупи значајнију подршку бирача. Иако је „Збор“ на изборима 
1938. године представљао трећу политичку опцију, она је на крају и пре-
вагнула у Подунавском срезу. Чињеница да је Љотићев „Збор“, у односу 
на остале изборне јединице Краљевине Југославије, само у Смедереву 
и околини успео да направи резултат којим је далеко иза себе оставио 
две највеће политичке странке присутне на овим изборима, представља 
разлог више да проучавамо изборе 11. децембра 1938. и откријемо узроке 
уцртавања Подунавског среза као „љотићевског“ на политичкој мапи 
Краљевине Југославије.
Подунавски срез је 1938. године обухватао град Смедерево, који је био 

центар среза, као и села: Шалинац, Удовице, Суводол, Скобаљ, Сеоне, 
Раљу, Радинац, Петријево, Осипаоницу, Михајловац, Мало Орашје, Малу 
Крсну, Лугавчину, Липе, Ландол, Коларе, Друговац, Добри Дол, Вучак, 
Врбовац, Враново, Водањ, Биновац и Бадљевицу. По подацима из јануара 
1939. године тадашњи Подунавски срез је имао 58 376 становника, од чега 
је укупно 44 376 чинило сеоско становништво18. Са својих 14 000 станов-
ника, Смедерево је било центар Подунавског среза.
Замах индустријализације у Краљевини Југославији учинио је да се 

број радника у фабрикама повећава, што се наравно односи и на само 
Смедерево – од индустријских предузећа, у овом периоду најзначајнија 
су била , „Економ“ и Државна железничка радионица. Поред 
радника, занатлија и привредника, у Смедереву је у већем броју живе-

17 Ову формулацију, којом описује доминантну друштвено-политичку улогу Д. 
Љотића у Смедереву и околини, М. Ј. Стоимировић је употребио у неколико 
наврата, а овде конкретно у молби упућеној Богољубу Кујунџићу у вези са 
премештајем. Ту између осталог каже: „Сем тога, он је одушевљени присталица 
наше странке, а као одличан организатор врло много би ми помогао око 
учвршћивања и ширења идеологије  у Подунављу, Љотићевој Вандеји“ 
(Историјски архив у Смедереву, Фонд Милана Јовановића Стојимировића, кутија 

).
18 Народна библиотека у Смедереву, Заоставштина Милана Ј. Стојимировића.
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ла и интелигенција. Међутим, сеоско становништво Подунавског среза 
било је неколико пута бројније од градског и заправо је представљало 
праву гласачку снагу на коју су политичари морали да се ослањају. Због 
тога је село било подручје најживље политичке активности, а локални 
политичари били су принуђени да обрате пажњу на проблеме села. У 
позну јесен 1938. године, уочи избора, ако је веровати савременој штам-
пи и Дневнику М. Ј. Стојимировића, слика смедеревских села била је 
опскурна: запуштени путеви, недостатак воде за пиће, појава трбушног 
тифуса у три села, док је у Годомину забележена маларија19. С обзиром 
на чињеницу да опис потиче из времена предизборне кампање, можемо 
претпоставити да је приказ вероватно преувеличан. Међутим, на основу 
каснијих молби из споменутих села, може се видети да је ситуација по 
селима била веома тешка.
У годинама које су претходиле изборима, проблемима сељака се у нај-

већој мери посветио Д. Љотић, нарочито кроз задружно деловање. Важ-
на тачка његовог политичког програма базирала се на давању значаја 
сељаштву у процесу општег препорода државе. Тенденција ми то ло ги-
зи ра ња села присутна је у политичком дискурсу Србије још од средине 
19. века на обе стране политичког спектра20. Ова тенденција другачијег 
поимања „народа“ карактеристична је за политичаре или политичке 
тео ре ти ча ре различите провенијенције, од Светозара Марковића до Ди-
ми три ја Љотића и Милана Недића21. Према историчару Зундхаусену, 

„на ро  је за њих имао друкчије значење него за Доситеја Обрадовића“, 
који је, у „просветитељско-јозефинском смислу под наро ом схватао 
за по ста вље ну већину народа коју треба просветити и прикључити за-
пад но ев роп ској цивилизацији“22. Популистички политичари, који су се 
не по сред но обраћали махом необразованим сељацима, користили су 
тер мин „народ“ како би њиме означили здраву и чисту основу друштва, 
нешто што је супротно од „(не)цивилизације која све разара, нивелише 
и гло ба ли зу је“23, а која погубно делује на село које је темељ државе. Д. 
Љо тић је вешто комбиновао овакву реторику, лични и породични углед 
са кон крет ним делањем поводом проблема на селу. Због тога је он сте-

19 „Партијско кретање; предизборна ситуација у Смедереву“, Сме еревски журнал, 
бр. 2, 5. 11. 1938, стр. 4.

20 Х. Зундхаусен, нав. ело, 214–215.
21 Ibidem, стр. 214.
22 Ibidem, стр. 214–215.
23 Ibidem, стр. 214.
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као велико поверење сељака и остао, може се рећи, права легенда међу 
сељацима у смедеревском крају.
Поред тога, Д. Љотић није запостављао ни град Смедерево, где је де-

ловао у више праваца и остварио изузетне резултате: основао је Народни 
универзитет, на коме је и сам предавао, Репарски савез и Обласни савез 
земљорадничких задруга, подигао силос, док је, оснивајући Годомин-
ску водну задругу, обезбедио Годоминско поље од сталних поплава24. 
У једном летку је пронађен податак да је основао и фабрику конопље у 
Годомину25. Поред ових његових привредних успеха које нам предочава 
литература и извори несумњиво наклоњени Љотићу, треба напоменути 
да се његова задружна делатност често налазила на мети критике, при 
чему се нарочито спомињала тзв. афера са Техничком унијом26.
Осим његовог личног залагања и нарочите харизме, већ смо истакли 

да је важан подстицај Љотићеве популарности у Подунавском срезу до-
лазио од његовог породичног наслеђа. Изгледно је и то да је Љотићево 
порекло било један од важних разлога народног поверења. Упркос ма-
лом броју регистрованих чланова и поразним резултатима „Збора“ на из-
борима 1935. и 1938. године, „Љотићев утицај није био баш занемарљив, 
јер је имао чврсте везе с истакнутим српским националистима, међу 
њима и с будућим колаборационистима нациста Миланом Аћимовићем, 
Миланом Недићем и Велибором Јонићем, као и с владиком Николајем 
Велимировићем“27.
Свестан чињенице колика је популарност Д. Љотића у Подунавском 

срезу, Милан Стојадиновић је морао да му супротстави одговарајућег 
политичког противника, рођеног Смедеревца, али довољно чувеног да 
би по, свом значају и популарности, могао да парира Д. Љотићу. Уједно, 
водило се рачуна да кандидат буде личност која би била поуздана и одана 
странци која га кандидује. Таквог кандидата је М. Стојадиновић нашао у 
М. Ј. Стојимировићу. Он је постао главни кандидат владајуће странке  
за Подунавски срез. За разлику од Д. Љотића, М. Ј. Стојимировић – Бата 
није могао да се похвали превише добрим породичним залеђем, будући 

24 Р. Парежанин, нав. ело, стр. 117–118.
25 Летак „Зашто је ухапшен Димитрије Љотић“, Архив Југославије ( ), збирка 

Милана Стојадиновића (37), 21–152.
26 Радило се о оснивању увозно-извозне фирме у сарадњи са Немачком. Д. Љотић 

је овом приликом оптужен да део прихода од фирме одлази у благајну „Збора“, 
као и да  добија новац од нацистичке Немачке за ширење пропаганде (М. 
Стефановић, нав. ело, стр. 66).

27 Х. Зундхаусен, нав. ело, стр. 315; Н. Јовановић, нав. ело, стр. 132.
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Сл. 2. Новине Сме еревски журнал, нова серија бр. 2, 5. новембар 1938, стр. 1, 
Историјска збирка Музеја у Смедереву, инв. бр. 1162
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да му је отац био занатлија, опанчар, те је свој углед и положај морао сам 
да гради. Такође, за разлику од Д. Љотића, који је већ имао финансијску 
базу иза себе, и који је захваљујући томе могао комотније да се бави по-
литиком, то се не може рећи за М. Ј. Стојимировића. У његовом Дневнику 
неретко се помиње забринутост због ангажовања на предстојећим из-
борима, нарочито поводом финансија28. Стиче се утисак да је он заправо 
не толико својом колико вољом М. Стојадиновића постао посланички 
кандидат  за Подунавски срез29.
У Подунавском срезу, на скупштинским изборима 1938. године било је 

укупно седам кандидата, по три кандидата на листама  и  и један 
кандидат на листи  „Збор“. На листи др Милана Стојадиновића били 
су М. Ј. Стојимировић, Никола Смодлака и Драгиша Томанић. На листи 

 др Владимира Мачека кандидати су били Милан Глишић, Богдан М. 
Јанковић и Миливоје Перић. Листа Д. Љотића је овде, као уосталом и 
у сваком изборном срезу, имала само једног кандидата. У Подунавском 
срезу је то био Живота Тодоровић.
М. Ј. Стојимировић је био главни кандидат . Његов заменик на 

овим изборима био је Бранко Милосављевић, поседник из села Друговац. 
Лекар Никола Смодлака, угледни смедеревски апотекар, али и човек који 
је у једном периоду био под истрагом30, био је кандидат Југословенске на-
родне странке Светислава Хођере. Његов заменик био је Петар Крстић, 
трговац из Београда. Драгиша Томанић је примљен за кандидата на ли-
сти др Милана Стојадиновића 12. новембра 193831. Д. Томанић је био из 
Београда и припадник Радничке социјалистичке партије32, а као заменик 
му је додељен Стеван Вукашиновић из Смедерева.33

28 „Изводим закључак да ја апсолутно не треба да се кандидујем тамо. Мене би 
то сатрло нервно, финансијски и на све друге начине. Али коме то причати!? 
Стојадиновић би то схватио као бекство и кукавичлук…“ (М. Ј. Стоимировић, нав. 
ело, стр. 44).

29 Ibidem, стр. 198.
30 У Гласу По унавља најављује се суђење споменутом Николи Смодлаки, 

Живадину Стефановићу Сомборцу и власнику штампарије у којој се штампао 
Глас По унавља због оптужбе државног тужиоца у Смедереву, по члану 4 Закона 
о јавној безбедности („Суђење г. г. др. Ж. Стефановићу, др. Николи Смодлаки, 
Животи Станојевићу и Бран. Маринковићу“, Глас По унавља, бр. 271, 3. 5. 1936, 
стр. 3). Међутим, сви оптужени су ослобођени „оптужбе по Зак. о штампи у вези 
Закона о заштити државе“ 14. маја 1938. године, како наводи кратка вест без 
наслова (Глас По унавља, бр. 277, 14. 6. 1936, стр. 3).

31 Писмо Драгише Томанића Милану Стојадиновићу 23. новембра 1938, , 37–4–30.
32 Листа кандидата по изборним окрузима, , 37–4–27.
33 Милена Ђорић, Ску ш ински из ори 1938. о ине у По унавском срезу, необја вљен 

дипломски рад, одбрањен на Филозофском факултету у Београду 2010, стр. 38.
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Кандидат  М. Глишић био је земљорадник из Доброг Дола и канди-
дат Демократске странке. Он се и на претходним скупштинским избори-
ма 1935. године кандидовао на листи др В. Мачека. Његов заменик био 
је Милоје Сретеновић, такође земљорадник из Михајловца. Кандидат Б. 
Јанковић био је машински инжењер из Скобаља, док му је заменик био 
Божидар Петровић, адвокатски приправник из Смедерева. Од кандида-
та  најпознатији је био М. Перић, из Смедерева. Он је већ био народ-
ни посланик, изабран на петомајским изборима 1935. године на листи 
Богољуба Јевтића. По занимању је био адвокат, а као његов заменик на 
изборној листи нашао се Душан Савић, индустријалац из Осипаонице.34

Кандидат  „Збор“ Живота Тодоровић такође је био политички 
афир ми са на и позната личност и већ се опробао на изборима. Као и на 
из бо ри ма 1935. године, Ж. Тодоровић се и овог пута кандидовао на листи 
Д. Љотића. Био је председник смедеревске општине све до априла 1936. 
године35, када је смењен, а недуго потом и изведен пред суд36. По за ни-
ма њу био је трговац, потомак једне угледне смедеревске породице и зет 
Д. Љотића. Био је један од познатијих Љотићеваца у смедеревском крају. 
Његов заменик је био Милан Рашковић, земљорадник из Осипаонице37.
Као главни кандидати, у предизборној борби 1938. године издвајала 

су се три имена – М. Ј. Стојимировић, М. Перић и Ж. Тодоровић, па су 
управо ови људи били у центру предизборне кампање. Судећи по тексто-
вима, њима се највише бавила тадашња штампа, али и остали сачувани 
извори, попут летака, прогласа и писама.

34 Ibidem, стр. 39.
35 Ж. Тодоровић је смењен у марту 1936. године, вероватно 27. марта, јер је ова вест 

објављена у Гласу По унавља 29. марта, где се каже „…у петак у 11 часова дошла 
је смена градског поглаварства у Смедереву“, а како је 29. март била недеља, 
уколико је реч о последњем петку, то је било 27. марта („Код нас опет смена“, 
Глас По унавља, бр. 266, 29. 3. 1936, стр. 2). Након ове смене под неразјашњеним 
околностима, Ж. Тодоровића замењује Живадин Стефановић Сомборац и на тај 
начин започиње јачање владајуће партије  у Смедереву.

36 Глас По унавља најављује суђење Ж. Тодоровићу због клевете, при чему су 
тужиоци били Коста Кумануди, бивши министар и народни посланик, и 
Љубомир Видаковић, сенатор, који су сматрали да им је начињена увреда 
билтенима Ж. Тодоровића о раду бивших општинских управа (рубрика „Наше 
вести“, Глас По унавља, бр. 277, 3. 5. 1936, стр. 3). Вести о овом суђењу још једном 
су се нашле на страницама овог листа, у тексту где се наводи да ће ново суђење 

„по штампарској кривици“ на примедбу Касационог суда бити „ускоро“ одржано 
(рубрика „Наше вести“, Глас По унавља, бр. 199, 15. 11. 1936, стр. 3).

37 М. Ђорић, нав. ело, стр. 39.
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Убрзо након расписивања скупштинских избора, у јесен 1938. године 
отпочела је предизборна кампања која је усталасала борбу за сваки глас. 
Влада је користила инструменте моћи који су јој били на располагању: 
финансије, државну структуру и чиновнике, као и пропагандну ма ши-
не ри ју. У односу на , извесно је да је опозиција морала бити знатно 
ограниченија, барем што се тиче финансијских, али и других средстава 
за вођење политичке кампање. Међутим, специфичност Подунавског 
среза, као средине у којој је Д. Љотић представљао водећу политичку 
фигуру, условљавала је да предизборна кампања заузме ток другачији  
него у остатку државе. Чињеница да је Д. Љотић са својим покретом 

„Збор“ на овим просторима уживао велику подршку у народу пружала је 
могућност да и он наступи радикалније и покуша да демонстрира своју 
политичку премоћ у овом крају. Имајући ово у виду, као и сам начин 
вођења кампање, није депласирано рећи да се у Подунавском срезу сва-
како радило о политичкој „борби“ у правом смислу те речи.
Година која је претходила изборној, 1938. години, представљала је на 

неки начин увертиру у све заоштреније политичке сукобе између стра-
нака у Подунавском срезу, пре свега љотићеваца са представницима вла-
да ју ће . Забрањивање политичких скупова, зборашког пропаганд-

Сл. 3. Проглас Главног 
Одбора Демократске 
странке у Београду, 
из Оставштине 
Милана Јовановића 
Стојимировића у 
Завичајном одељењу 
Народне библиотеке 
Смедерево
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ног материјала, па и главног зборашког листа О аџ ина, изазивали 
су Д. Љотића и повећавали његову својеглавост и одлучност у борби 
против режима. Постоји више примера сукоба збораша и представника 
владајуће  који су далеко премашили просте страначке размирице и 
прерасли у праве физичке сукобе. Један од већих сукоба избио је пово-
дом скупа у Смедереву у мају 1937. године38.

2.1. О  амфле а о за аљиве ре орике, о  оли ичких ле ака
о реше ака

Наредна, 1938. година, донела је још веће заоштравање политичких од-
носа у Смедереву. Неспреман на борбу свим средствима, а суочен са не-
очекиваним методама политичких напада не само на странку већ и на 
његову личност, Бата Стојимировић је бивао све мање сигуран у исправ-
ност своје кандидатуре и све више свестан безизлазне ситуације у којој се 
нашао. У његовом Дневнику може се уочити известан страх од Љотићеве 
личности, који се појачавао како је политичка ситуација постајала све 
напетија. М. Ј. Стојимировић пише о камионима пуним људи које Љотић 
шаље на скупове, као и о бројним нередима које ти исти људи изазивају. 
Типичан пример скупова праћених насиљем био је политички митинг 

 у селу Лугавчини, на коме је дошло до велике туче између збораша 
и Јерезиних присталица39.
Деловање збораша, и нарочито јавна иступања њиховог вође Д. Љо-

ти ћа, у којима су пласиране многобројне оптужбе на рачун Милана 
Сто ја ди но ви ћа40, довели су до тога да 26. октобра 1938. године органи 
Упра ве града Београда упадну у просторије „Збора“ у Београду и ухапсе 
Д. Љотића са сарадницима. Затварање вође политичке странке која се 

38 М. Стефановић, нав. ело, стр. 48; Писмо Живадина Стефановића Сомборца 
Милану Стојадиновићу, , 37–58–371; Р. Парежанин, нав. ело, стр. 134.

39 М. Ј. Стојимировић, нав. ело, стр. 198; Бил ен бр. 1, 15. 8. 1938, , 37–21–153.
40 Треба овом приликом нагласити да је сукоб Д. Љотића и М. Стојадиновића 

имао своју предисторију – осим што је М. Стојадиновић, као председник владе, 
забрањивао јавно испољавање идеологије „Збора“, до сукоба је долазило и 
због питања Конкордата, потом су се међусобно оптуживали  да се приклањају 
фашистичкој идеологији, а затим је један део збораша, због сумње да су 
сарађивали са М. Стојадиновићем, избациван из „Збора“ у два наврата, 1935. и 
1937. године. Напоменимо да су неки од избачених чланова „Збора“ касније 
заузели истакнуте функције, посредно или непосредно везане за  (М. 
Стефановић, нав. ело, стр. 52–55; Димитрије Љотић, Са рана ела, Београд 
2003,  књига , „Анекдота“, стр. 120–121; Д. Љотић, нав. ело, књига , „Порука 
фашистичком шегрту“, стр. 132–143).
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кан ди до ва ла на изборима, у јеку изборне кампање, била је дра сти чна 
мера. Власт је овим потезом хтела да демонстрира снагу и одлучност, али 
и да покуша да амортизује оштру опозициону реторику. Међутим, био 
је то мач са две оштрице. Овакав чин власти могао је да од Д. Љотића 
на пра ви жртву политичког прогона власти, што је зборашка пропаган-
да вешто користила. У Сме еревском журналу је поводом овог догађаја 
иза шао низ чланака у којима се оправдава затварање Д. Љотића41. О томе 
како су на хапшење Д. Љотића реаговали збораши, говори један ле так 
Омладине „Збора“. У њему се истиче да је Д. Љотић ухапшен без ика-
квог разлога, зато што је „рекао насилницима истину у очи“, а потом 
се упућују претње и тешке речи владајућој странци, попут „насилни-
ци, руљо, бескичмењаци“42 и слично. Постоји још један сачуван летак 

„Збо ра“, али се у њему одмеренијим тоном изражавало незадовољство 
по во дом хапшења, и заправо тај чин представљао као још једно у низу 
кр ше ња људских слобода43. Напоменимо и то како је народ у Смедереву 
реа го вао на хапшење – према наводима из Дневника М. Ј. Стојимировића, 
хап ше ње није изазвало никакву пометњу међу становништвом, па се и 
он лично чудио томе.44

Затварањем једног од најгласнијих опозиционара, напади на Д. Љо-
ти ћа нису били окончани. Поред затварања, његово име се провлачило 
по ло кал ној провладиној штампи углавном у негативном контексту. Како 
би га додатно дискредитовали, он је био оптуживан: за наводну сарадњу 
са В. Мачеком и прилажење његовој коалицији45, затим за лошу задруж-
ну делатност којом је „оштетио сељаке овог краја“46, за „неспособност и 
огромно задужење Годоминске водне задруге“47, али и за неактивност 

41 „Недозвољени манири; закони се морају поштовати“, Сме еревски журнал, бр. 
1, 31. 10. 1938, стр. 2; „То није поштено! … Истина ће победити!“, Сме еревски 
журнал, бр. 2, 3. 11. 1938, стр. 2.

42 Летак омладине „Збора“, Народна библиотека у Смедереву, заоставштина 
Милана Јовановића Стојимировића.

43 Летак „Зашто је Димитрије Љотић ухапшен?“, , 37–21–152.
44 М. Ј. Стојимировић, нав . ело, стр. 214.
45 „Како се то зове Мачек, Пера Живковић, Перић и Љотић“, Сме еревски журнал, 

бр. 2, 5. 11. 1938, стр. 2; „Скок у мрак“, Сме еревски журнал, бр. 4, 19. 11. 1938, стр. 3; 
Неименовани летак датиран 21. октобра 1938, Народна библиотека у Смедереву, 
заоставштина Милана Јовановића Стојимировића.

46 „Цифре имају реч; Крај једне илузије“, Сме еревски журнал, бр. 3, 12. 11. 1938, стр. 
2;  „Јавна говорница; Шта то би са репарским задругама?“, Сме еревски журнал, 
бр. 3, 12. 11. 1938, стр. 3.

47 „Годоминска водна задруга – 22 000 000 дуга!“, Сме еревски журнал, бр 5, 
23. 1. 1938, стр. 2.
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поводом помоћи Смедереву и Подунавском срезу, које је жртвовао зарад 
вођења „велике и идеолошке политике“48.
Кандидат владајуће странке М. Ј. Стојимировић према свом карактеру 

био је потпуна супротност Д. Љотићу – био је оличење грађанске кул-
ту ре, кретао се у високим политичким и друштвеним круговима, благ, 
по ву чен и осећајна личност, ненавикнут на методе политичке борбе који 
им пли ци рају много тога што припада свакодневном миљеу живота на 
се лу или фа брич ким кру го ви ма. Стога можемо рећи да није одговарао 

48 „Радосна појава; народ подунавског среза осуђује неморалне политичке 
споразуме и себичан рад бивших политичара“, Сме еревски журнал, бр. 5, 
23. 11. 1938, стр. 3.

Сл. 4. Проглас 
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ти пу по ли ти чара који би на адекватан начин могао да се супротстави 
по ли ти ци Д. Љотића и његовим методама политичке, али и повремено 
на сил не борбе.
Па ипак, иза њега је стајала велика машинерија владајуће странке, 

која му је на сваки начин обезбеђивала помоћ у вођењу предизборне 
кам па ње. Првенствено је то била предност јавних гласила којима је на 
лак начин  приступала бирачима. Већ су спомињани напади локал-
не штампе на Д. Љотића, али треба споменути и нападе на још једног 
политичког опонента у Подунавском срезу – М. Перића. Њега је, као 
бив шег народног посланика и истакнуту политичку личност, штампа 
углав ном нападала због неспособности и неактивности. Управо због 
тога се сугерисало гласачима да народ овог краја не треба више да гласа 
за њега, будући да за све време бављења политиком није успео да по-
могне свом крају и изведе га из заосталости49. Осим тога, М. Перић је 
нај ви ше нападан због политичког лицемерства, јер је у време претход-
них скупштинских избора, у мају 1935. године, био велики противник 
Вла ди ми ра Мачека, кога је тада називао сепаратистом, а његове приста-
лице издајницима, а сада се, на изборима 1938. године, као представник 
Удру же не опозиције, нашао на његовој листи50. Треба овом приликом 
на гла си ти да, за разлику од Д. Љотића, који је био најчешћа мета Сме е-
ревско  журнала, М. Перић није толико често нападан у локалној штам-
пи. Међутим, тон којим се говорило о М. Перићу био је јако оштар и, за 
раз ли ку од чланака посвећених Д. Љотићу, нису се бирале речи којима 
би се његов углед дискредитовао. Понекад су новински чланци ишли до 
гра ни це исмевања – при чему су му давани епитети као што су „народни 
трибун“51, „несуђени Демостен“52 и слично.

49 „Држава изнад свега! Зашто се врше ови избори“, Сме еревски журнал, бр. 1, 
31. 10. 1938, стр. 1; „Наша прва дужност; Ми Смедеревци увек смо били за државу!“, 
Сме еревски журнал, бр. 2, 5. 11. 1938, стр. 1; „Изгледи“, Сме еревски журнал, бр. 5, 
23. 11. 1938, стр. 1.

50 „Финансијски преглед; Политичка заборавност Миливоја Перића“, Сме еревски 
журнал, бр. 3, 12. 11. 1938, стр. 2. Називом „финансијски преглед“ алудирало се 
на Перићеве финансијске активности, што је уочљиво на самом крају чланка: 

„Г. Перићу, вратите се ви у своју банку, гледајте да народу помогнете кредитима, 
баците своје капитале на стварање једне велике електричне централе у 
Смедереву, да сва индустрија добије струје а Ви својих 7,5 %“; „Ако коза лаже рог 
не лаже! Велико страданије ‘трибуна’ М. Перића у селу Водњу“, Сме еревски 
журнал, бр. 4, 19. 11. 1938, стр. 2.

51 „Ако коза лаже рог не лаже! Велико страданије ‘трибуна’ М. Перића у селу Водњу“, 
Сме еревски журнал, бр. 4, 19. 11. 1938, стр. 2.

52 „Убајатило се; Због чега је то важно?“, Сме еревски журнал, бр. 2, 5. 11. 1938, стр. 3.
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2.2. Инс румен ализација ржавних с рук ура у ре из орној кам ањи

Осим медијске подршке локалних листова, важан сегмент предиз бор не 
политичке кампање владајуће  огледао се у партијској ин стру мен-
та ли за ци ји дела државних структура и професионалних и струковних 
ор га ни за ци ја, које су по природи посла упућене на државни буџет. Усло-
вља ва ње чиновника и државних службеника била је важна предност 
кан ди да ту ре М. Ј. Стојимировића као кандидата владине странке. Овом 
приликом издвајамо чињеницу да је јавно запрећено чиновницима да 
ће своје позиције довести у незгодан положај ако не гласају за владину 
листу, као и да су прављени спискови гласача за све чиновникеи служ-
бенике по срезовима.
Одређеном броју незапослених посао је условљаван гласањам за 53. 

Такав је случај био и са Подунавским срезом. Постоје сведочанства рад-
ника Државне железничке радионице да им је наређено да гласају за 
М. Ј. Стојимировића54. У том смислу значајан је и летак После ња из-
орна зрнца, у којем се „Бата са два презимена“ оптужује како је вршио 
при тисак на раднике у Државној железничкој радионици, -у 
и „Економу“. Наводно, М. Ј. Стојимировић је „несуђеном председнику 
смедеревске општине Стеви Јовановићу“55 платио 50 000 динара као на-
граду за његов „агитаторски рад“56 – тачније, M. Ј. Стојимировић је на-
водно писао претећа писма која су упућивана државним службеницима 
и радницима, са циљем да их примора да гласају за .
Под руководством  у Смедереву је била сазвана конференција у 

Градском поглаварству на којој су учествовали представници свих при-
вредних грана и изразили „једнодушну жељу да њихов кандидат буде г. 
Милан Ј. Стоимировић“57. На конференцији су осим М. Ј. Стојимировића 
говорили и Ж. Стефановић Сомборац, бивши председник смедеревске 
општине и бивши председник среске организације , као и Милорад 

53 Драган Тешић, Ју ословенска ра икална заје ница у Ср ији 1935–1939, Београд 
1994, стр. 214 и стр. 217–220.

54 Музеј у Смедереву, О на ре ном окре у у Сме ереву 1919–1941, за штампу 
припремљен текст, заснован на анкети коју је у име Историјског архива   
Србије обавила Велика Бенић, 13, 14. и 15. 10. 1958. године, према изјави Аранђела 
Јонића, стр. 70.

55 Непотписани проглас „Последња изборна зрнца“, Фонд Милана Јовановића 
Стојимировића, Историјски архив у Смедереву

56 Ibidem.
57 „Смедеревски привредници у престојећим изборима“, Сме еревски журнал, бр. 1, 

31. 10. 1938, стр. 3.
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Жи ва но вић, директор фабрике „Економ“ и Милан Рајаковић, бански 
већ ник и директор Стругаре58. Осим привредника, и учитељи59 и за на-
тли је60 Подунавског среза су, путем својих удружења, пружили своју по-
др шку кандидатури М. Ј. Стојимировића.
Поред споменутих предности владајуће странке на овим изборима, 

важан адут представљале су могућности обезбеђивања финансијских 
сред ста ва из државног буџета за деловање током кампање. Извори до-
носе велики број података о ономе шта је владајућа странка обећала, 
али и извршила у Подунавском срезу. Тако се говори о „кредиту од пола 
ми ли она динара за обнову Тврђаве“61, потом кредиту од 200 000 динара 
за помоћ селима Подунавског среза62 у обнови инфраструктуре, школа, 
цр ка ва, али и за пољопривредну помоћ63. Осим споменутих средстава, 
Сме еревски журнал је наводио и додатну суму од 300 000 динара „за по-
требе среза Подунавског“, као и додатни кредит из фонда за подизање ас-
фалт не калдрме и помоћ Годоминској водној задрузи од 20 000 динара64. 
Кам па ња  по селима је ишла чак дотле да се предлагало заустављање 
наплате пореза по селима „јер се ту компромитује наша Влада и наша 
Странка . . “65.

58 Ibidem.
59 Учитељи Подунавског среза су основали посебан клуб  још 7. децембра 1937. 

године (Народна библиотека у Смедереву, Заоставштина Милана Јовановића 
Стојимировића, писмо среском одбору ).

60 Занатлије су на посебној конференцији одржаној уочи избора своју подршку 
отворено пружили М. Ј. Стојимировићу („Једна важна одлука“, Сме еревски 
журнал, бр. 7, 7. 12. 1938, стр. 4).

61 „Шта је урадила Југословенска радикална заједница за наш крај? Милионски 
кредити за уређење Смедеревског Града и јавне радове у целом подунавском 
срезу“, Сме еревски журнал, бр. 2, 5. 11. 1938, стр. 2.

62 Значајно је писмо из Малог Орашја у којем аутор тражи да се не шаље новац 
актуелној сеоској управи док се не смене Љотићеви људи и не „дођу други наши 
људи на управи општинској“ (Народна библиотека Смедерево, Заоставштина 
Милана Јовановића Стојимировића).

63 Писмо упућено бану Дунавске бановине 28. октобра 1938. године, Народна 
библиотека у Смедереву, Заоставштина Милана Јовановића Стојимировића.

64 „Шта је урадила Југословенска радикална заједница за наш крај? Милионски 
кредити за уређење Смедеревског Града и јавне радове у целом подунавском 
срезу“, Сме еревски журнал, бр. 2, 5. 11. 1938, стр. 2.

65 Писмо из Малог Орашја, Народна библиотека у Смедереву, Заоставштина 
Милана Јовановића Стојимировића.
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2.3. Гушење сло о е ш ам е и ал ерна ивни ви ови оли ичке 
ро а ан е

При разматрању изборне кампање у Подунавском срезу, требало би узе-
ти у обзир чињеницу да недостатак сачуваних бројева опозиционе штам-
пе за период којим се бави овај рад, пре свега Гласа По унавља, оте жа ва 
са гле да ва ње теме у пуном обиму. Међутим, како је Сме еревски жур нал 
на својим страницама, с времена на време, користио прилику да се иро-
ни чним тоном осврне на супарнички лист и његово писање, то донекле 
оста вља могућност да се делимично реконструише писање Гласа По у-
на вља.
Из Сме еревско  журнала може се претпоставити да је Глас По унавља 

критиковао кандидата  М. Ј. Стојимировића, а Смедерево због акту-
елне општинске управе називало уклетим градом66. Овом приликом тре-
ба напоменути да је приликом истраживачког рада у Архиву Југославије 
пронађен један примерак Гласа По унавља, издање од 23. 10. 1938. године, 
које је било забрањено. Из овог броја се, заправо, може сазнати да је и 
опозиција имала сличне замерке на актуелну политичку ситуацију као и 
присталице владајуће странке – сметала јој је неактивност и стагнација 
у Подунавском срезу, неспособност и корупција, али људи на власти. 
Поред тога, као главну кочницу развоја града истицали су апатију и не-
заинтересованост грађана да промене ситуацију67.
Значајно је да се у јеку предизборне борбе појавио још један опози-

циони лист, Ис ина, о чему сазнајемо из четвртог броја Сме еревско  
журнала. Уредник овог листа био је Бранислав Маринковић, који је из-
давао и Глас По унавља, па можемо претпоставити да је споменути лист 
имао афинитета према политици Д. Љотића. Из једног документа који се 
чува у Архиву Југославије сазнајемо да је већ први број листа Ис ина био 
забрањен 12. новембра 1938. године, и то због чланака „Промена духа као 
основно начело Збора“ и „Слободоумље господиново“68. Лист се у чланку 
Сме еревско  журнала иронично назива „Неистина“. У овом чланку, за 
разлику од осталих који су посвећени нападима на опозициону штампу 
и политичаре, приметан је оштрији тон критике. Сме еревски журнал је 

66 „У лажи је плитко дно; Мало одговора Гласу По унавља“, Сме еревски журнал, 
бр. 1, 31. 10. 1938, стр. 2; „Кукумавке; ко је уклет?“, Сме еревски журнал, бр. 1, 
31. 10. 1938, стр. 2.

67 Чланак потписан са Спартакус, „Смедерево пред новим облацима“, Глас 
По унавља, бр. 368, 23. 10. 1938, стр. 1, , фонд Централног пресбироа (38) 85–210.

68 , 38–85–210.
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директно нападао и осуђивао лист „који кипти од лажи и будалаштина“, 
лист „који пуне глупљи и покваренији“ од споменутог Маринковића, јер 
„он је неписмен човек уосталом“69.
Како је владајућа  имала преимућство у вођењу кампање, поли-

тичка средства као што су леци нису јој била толико неопходна. Са друге 
стране, опозиција, пре свега „Збор“, покушавала је да на сваки начин, у 
условима када су њихова јавна гласила била забрањивана, искаже своје 
мишљење. Осим летака „Збора“ поводом хапшења Д. Љотића и наводне 
корупције , постоји још један сачуван летак који је директно нападао 
М. Ј. Стојимировића и који је позивао народ да не гласа за њега, док се 
на полеђини истог летка сугерисало да народ гласа за „поштење, прав-
ду и истину Димитрија Љотића“70. Што се Удружене опозиције тиче, у 
Народној бибилотеци у Смедереву налази се неколико летака по све-
ће них кан ди да ту ри М. Глишића. Приметан је потпуно другачији, од-
ме ре ни ји тон ових летака у којима су се, не нападајући никога, гласачи 
по зи ва ли да се гласа за М. Глишића.
Као додатак изборној кампањи требало би придодати и састављање 

шаљивих стихова, песмица и епиграма. У савременој штампи појавило 
се неколико шаљивих стихова на рачун политичких противника71. Циљ 
оваквог вида политичке пропаганде имао је да изазове сличан ефекат као 
и карикатура: акцентовати лоше стране политичких опонената, прика-
зати их на шаљив и људима лако пријемчив начин. Тако се демонстри-
рала надмоћ сопствених кандидата и инфериорност противника.

2.4. Поли ички ску ови као о ворене манифес ације
и кору ција као рикривени ви  оли ичко  еловања

Како би анализа предизборне кампање била потпунија, треба узети у об-
зир и страначке зборове и конференције. Сачувана штампа, као и Днев-
ник М. Ј. Стојимировића, доносе доста података о скуповима који су се, 
како се дан избора ближио, одржавали готово свакодневно и то широм 
Подунавског среза. Иако су локалне новине величале обим и успех ових 

69 Чланак потписан са „ст. ј“, „Интриге…“, Сме еревски журнал, бр. 4, 19. 11. 1938, 
стр. 2.

70 Летак „Збора“, Народна библиотека у Смедереву, Заоставштина Милана 
Јовановића Стојимировића.

71 Рубрика „Наш рабош“, Глас По унавља, бр. 368, 23. 10. 1938, стр. 2, , 38–85–368; 
„Епиграм: на адресу “, Сме еревски журнал, бр. 3, 12. 11. 1938, стр. 2; „Епиграм на 
адресу З ора“, Сме еревски журнал, бр. 4, 19. 11. 1938, стр. 2.
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зборова72, М. Ј. Стојимировић је репортерски, понекад и помало патетич-
но, описивао ток кампање, који по  није био повољан. То је приказ 
подунавских села и сељака, њиховог изгледа73, али и понашања, као на 
примеру скупа у Михајловцу74, које је могло да буде наговештај по  
неповољних изборних резултата у овом крају.
Оно што је, међутим, у овом периоду изборне кампање било упе чат-

љи во, јесте велика распрострањеност корупције. Постојање великог 
броја људи који су нудили свој глас за новац додатно је распаљивало 
ку по ви ну гласова. Ако је веровати писању у његовом Дневнику, самом 
М. Ј. Стојимировићу била је мрска помисао да се на овај начин долази до 
гла со ва. Ипак, он је на крају морао да попусти, будући да је записао да је 
на сам изборни дан његов брат Иван исплатио око 20–30 000 динара за 
не ко ли ко сати75. У једном сачуваном писму М. Ј. Стојимировић пише да 
му због „Цигана“ дуж моравских села, попут Осипаонице, Лугавчине и 
Вра нова, треба преко 20 000 динара, јер су их љотићевци корумпирали 
да не гласају „без поклона“76.
Поред овог писма, постоје још неки наводи да је „Збор“ поткупљивао 

бираче и у селу Липе77. Поводом поткупљивања бирача огласила се и 
опозиција, о чему говори један сачуван, али нажалост непотписан летак, 
који је, судећи по садржају, вероватно зборашки. У њему се оптуживао 
председник месне организације  у Водњу за корупцију78. Постоји још 
један летак који је оптуживао владајућу странку, , да је на територији 
Подунавског среза ангажовала извесног Голубјева да поткупљује људе и 
исплаћује по 200 динара за глас79.

72 „Конференција по селима у подунавском срезу; активност нашега кандидата 
г. Јовановића–Стоимировића“, Сме еревски журнал, бр. 4, 19. 11. 1938, стр. 2; 

„Предизборна кампања; Велика активност Југословенске радикалне заједнице 
у нашем срезу“, Сме еревски журнал, бр. 5, 23. 11. 1938, стр. 1; „Предизборна 
кампања у Подунављу; Г. Милан С. Јовановић, посланички кандидат . . . 
за срез подунавски, одржао је у току прошле недеље низ врло успешних 
конференција“, Сме еревски журнал, бр. 6, за новембар, стр. 1.

73 М. Ј. Стојимировић, нав. ело, стр. 218.
74 Ibidem, стр. 219.
75 Ibidem.
76 , 37–75–468.
77 Музеј у Смедереву, О на ре ном окре у у Сме ереву 1919–1941, анкета коју је у 

име Историјског архива   Србије обавила Велика Бенић 13, 14. и 15. 10. 1958. 
године, према изјави Животе Станојевића, стр. 70.

78 Народна библиотека у Смедереву, Заоставштина Милана Јовановића 
Стојимировића.

79 Летак „Збора“ „Навали народе – пропада Је-ре-за!“, Народна библиотека у 
Смедереву, Заоставштина Милана Јовановића Стојимировића.
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3. Р   11.  1938.    
П      С   К  
Ј

Дан за гласање, 11. децембар 1938. године, протекао је са доста несугла-
сица, па чак и насиља. Описујући дан избора, М. Ј. Стојимировић је го-
ворио о насилном понашању збораша и о томе како су љотићевци тукли 
гласаче80. О наведеним догађајима говорио је и Сме еревски журнал у 
свом последњем броју, штампаном након избора, где је зборашким те-
рором правдан лош резултат , тј. изборна победа „Збора“81. Ипак, ма 
колико владајућа странка оспоравала углед и значај „Збора“ у овом крају, 
изборна победа „Збора“ се не може свести само на претњу и терорисање 
људи који се нису слагали са њиховом политиком. Након избора, у свом 
Дневнику М. Ј. Стојимировић је, између осталог, напоменуо како је „… од-
су ство организације и људи убијало нашу ствар. Улицама су јурили љо-
ти ће вци и викали ‘Доле Је-ре-за, живео Љотић!’“82.
Без обзира на субјективно мишљење актера избора, резултати су не-

умитни. Табела која приказује број гласова које су кандидати добили 
по општинама сведочи о томе колико је била велика, али и равномерна 
подршка „Збору“ у Подунавском срезу.
Анализом података из табеле може се извести неколико закључака. 

Пођимо прво од резултата владиног кандидата М. Ј. Стојимировића. Он 
је, као главни кандидат , забележио скоро 30 пута више гласова од 
осталих кандидата који су се кандидовали на листи , што је јасан 
показатељ да је од гласача препознат као најупечатљивији кандидат вла-
дине листе, као и да се у његову кампању заправо највише улагало. Осим 
тога, несумњиво је да су и Стојимировићеве личне вредности допринеле 
да освоји велики број гласова, што је нарочито приметно у смедеревској 
вароши – где је М. Ј. Стојимировић сâм освојио више гласова од свих 
осталих кандидата, тачније 1245 гласова.
Што се тиче Удружене опозиције, М. Перић је једини кандидат који је 

освојио већи број гласова, укупно 1447 гласова. Овакав резултат можемо 
тумачити његовим претходним посланичким стажом, али и поверењем 
његових бирача. Међутим, уколико упоредимо овај број освојених гла-
сова са резултатима претходних парламентарних избора – петомајских 

80 М. Ј. Стојимировић, нав. ело, стр. 219.
81 „После 11. децембра… Исход избора са локалне, чисто смедеревске тачке 

гледишта“, Сме еревски журнал, бр. 9, 7. 1. 1939, стр. 1.
82 , 37–75–468.
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избора 1935. године, када је Миливоје Перић био кандидат на владиној 
листи Богољуба Јевтића, уочићемо да је он више него преполовио своју 
подршку гласача. Тада, 1935. године, освојио је 323083, а три године ка-

83 Мирослав Лазић, Поли ички живо  у Сме ереву и околини о  1935. о 1939. 
о ине, необјављен дипломски рад, одбрањен на Филозофском факултету 2002. 
године, стр. 12–13.

Носиоци листа Др Милан Стојадиновић Др Владимир Влатко Мачек Димитрије Љотић
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Бадљевица 51 - - - - 45 76
Бадљевица 63 5 1 - - 20 87
Водањ 50 1 - 2 - 48 148
Враново 33 5 - 1 6 31 233
Врбовац 30 - - 1 26 37 196
Вучак 27 - - 2 2 14 128
Добри Дол 50 - 1 77 2 54 157
Друговац 367 2 1 - - 58 153
Колари 63 - - 1 - 9 74
Ландол 78 - - 3 1 24 165
Липе 269 2 1 1 6 31 422
Лугавчина 131 4 - 9 23 103 521
Мала Крсна 118 1 - - 6 7 136
Мало Орашје 94 2 - 2 - 35 181
Михајловац 13 1 - 20 - 267 505
Осипаоница 111 4 - - 24 277 430
Петријево 32 1 - 5 - 54 87
Радинац 69 - - - 4 25 233
Раља 45 - - 3 20 6 114
Сеоне 30 2 1 1 - 10 147
Скобаљ 111 5 - 5 35 27 195
Суводол 87 2 - 1 2 26 148
Удовице 35 2 - 10 1 47 234
Шалинац 32 - - 4 - 22 212
Смедерево 1245 27 8 48 51 170 849

укупно 3234 66 13 196 209 1447 5831

Та ела 1. Број гласова које су кандидати освојили по општинама (по подацима из 
Народне библиотеке у Смедереву, Заоставштина Милана Јовановића Стојимировића)
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сни је, на изборима 11. децембра 1938. године, само 1447 гласова. Још један 
кан ди дат на листи Удружене опозиције био је актер избора 1935. године 

– Милан Глишић. За разлику од М. Перића, који је некада био кандидат 
владајуће странке, М. Глишић је и тада, као и 1938. године, био представ-
ник опозиционе листе. Међутим, он је са 773 гласа бирача Подунавског 
среза84 сада спао на свега 196. Опадање броја гласача за оба поменута кан-
дидата можемо тумачити као оправдано, јер су деловали из опозиције и 
нису користили политичке методе својих опонената.
Издвојићемо и податак да је листа др Влатка Мачека 1935. године, иако 

у нешто другачијим условима оживљавања парламентарног живота и са 
другачијим актерима коалиције, освојила тек 773 гласа85, а 1938. године 
знатно увећала подршку међу бирачима Подунавског среза на респекта-
билна 1852 гласа. Међутим, због специфичности изборног закона, који је 
фаворизовао победника, Удружена опозиција у Подунавском срезу није 
освојила ниједан посланички мандат86.
Неспорно је да је једини кандидат „Збора“, Живота Тодоровић, освојио 

огромну већину гласова у свим изборним јединицама, осим у Смедереву 
и Друговцу. Имајући у виду да је заменик М. Ј. Стојимировића, Бранко 
Милосављевић, родом био из Друговца, не треба да чуди што је  у 
овом селу успела да победи  „Збор“. У Смедереву, пак, убедљиву по-
беду М. Ј. Стојимировића (а тиме и ) над Ж. Тодоровићем можемо 
тумачити структуром становништва – већи број интелектуалаца, рад-
ника и чиновника који су из убеђења, али и услед јавног гласања и стра-
ха од губитка посла у јавним службама, били на страни . Већ смо 
раније разматрали импликације специфичног приступа Д. Љотића селу 
и тумачењу улоге „народа“. Разлоге за убедљив тријумф Д. Љотића на 
селу можемо тражити у пропаганди  „Збор“, која је представљала Д. 
Љотића као борца за социјално и економско ослобођење „малог човека“. 

84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Од 4 080 256 уписаних бирача на изборе је изашао 3 039 041 гласач (74,48%). 

Према званичним подацима листа Југословенске радикалне заједнице – , ова 
странка добила је 1 643 783 гласа (54,09%), Листа Удружене опозиције 1 364 524 гласа 
(44,9%) и Листа Збора освојила је 30 734 гласа (1,01%). Према тадашњем изборном 
закону, владина листа је добила 306 посланика у Народној скупштини, док 
је Листа Удружене опозиције добила 67 посланика. Листа Збора остала је без 
посланика (Бранко Петрановић, Ис орија Ју ославије 1918–1988, књига , Београд 
1988, стр 284); Оваквим исходом није био задовољан ни кнез Павле, јер је и он 
очекивао нешто већу разлику између две листе и сматрао је да је влада изгубила 
легитимитет (Милан Стојадиновић, Ни ра  ни ак , Ријека 1970, стр 507).
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У оквиру његовог политичког програма важну улогу имала је задруга, а 
запаљива реторика и оштар тон критике владајуће  лакше је пролазио 
код мање образованог сеоског становништва.
Изборна победа Животе Тодоровића, а тиме и листе  „Збор“ – Ди-

ми три је Љотић, на изборима у Подунавском срезу неспорна је и убед-
љи ва. Ж. Тодоровић је добио више гласова него сви остали кан ди да ти 
заједно – освојио је 5831 глас, док су остали кандидати освојили уку пно 
5165 гла со ва, од тога  3313, а Удружена опозиција 1852 гласа. У усло ви ма 
политичког притиска власти и заоштрене политичке борбе,  „Збор“ 
је у По ду нав ском срезу чак и увећао број гласача. „Збор“ је у свим из бор-
ним општинама, осим спомињаних Друговца и Смедерева, добио више 
од 40% гласова, а у 19 од 25 општина забележио преко 50% гласова. Нај-
убед љи ви ју победу „Збор“ је однео у селима Шалинац, Сеоне и Враново.

Сл. 6. Предизборни плакат 
Среског одбора Југословенске 
радикалне заједнице за 
Подунавски срез, Историјска 
збирка Музеја у Смедереву
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На већ поменутим петомајским изборима 1935. године, исти канди-
дат  „Збор“, Ж. Тодоровић, био је и тада победник избора. Он је 
1935. године освојио 5250 гласова87, што нам оправдава раније поменуту 
Стојимировићеву анализу да је Смедерево „Љотићева Вандеја“. Носилац 
победничке листе, Д. Љотић и његов  „Збор“, такође су, у односу на 
изборе 1935, увећали број гласача – од 25 705 освојених гласова на избо-
рима 1935. године88, он је стигао до 30 734 гласа на нивоу државе89. Иако 
бројке говоре о тренду увећања подршке, можемо рећи да је резултат ве-
ома скроман у поређењу са друге две листе. Разумљиво је што Д. Љотић 
ни тада, 1935. године, баш као ни 1938. године, није могао да рачуна на 
посланичко место.

4. „Х   ,     “. З  

Уколико су резултати избора, тачније број добијених гласова основа за 
закључивање, онда несумњиво можемо говорити о отвореном не за до-
вољ ству како политком локалног руководства, тако и политиком владе 
др Милана Стојадиновића. У односу на резултате прошлих парламентар-
них избора, тј. број гласова који су освојили 5. маја 1935. године, Љо ти-
ћев кандидат је изборио десетак процената више гласова, а кандидати 
на листи др Влатка Мачека чак педесетак процената више од тада осво-
је них гласова. Овакав резултат је, изнад свега, доказ о неповерењу гла-
сача Подунавског среза према програму владајуће , али је уједно и 
све до чан ство о потврђеној снази и ауторитету Д. Љотића и политичких 
са рад ни ка у његовом завичају.
У светлу пост фестум догађаја, тачније пада Милана Стојадиновића, 

значајне су белешке новог народног посланика у последњој Народној 
скупштини Краљевине Југославије М. Ј. Стојимировића. У свом Днев-
нику, М. Ј. Стојимировић је забележио иступање Д. Љотића у јавности 
поводом ускраћивања подршке кнеза Павла М. Стојадиновићу: „Хајдук 
је пао, власт су узели његови јатаци“90.
Упркос томе што је напустио М. Стојадиновића, Бати Стојимировићу 

је, као заоставштина некадашње верности Стојадиновићевом режиму, 
остао посланички мандат. М. Ј. Стојимировић је касније писао како је за 

87 М. Лазић, нав. ело, стр. 12.
88 Ibidem, стр. 13.
89 Ibidem, стр. 47.
90 М. Ј. Стојимировић, нав. ело, стр 248.
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своје напредовање у великој мери дуговао баш М. Стојадиновићу, чији 
је блиски сарадник био неколико година, и да га сада гризе савест због 
напуштања некада „великог вође“. „Те црне мисли ми не дају мира… је 
ли то грижа савести што сам га (М. Стојадиновића – прим. аут.) оставио 
или што сам га уопште служио“, записаће о овој теми у своме Дневнику 
24. маја 1939. године91.
Јасно је да владајућа  од оснивања градског одбора у Смедереву 

и укључивања политичких представника у локалне инстутуције није 
успела да генерише значајнију подршку бирача, нарочито на селу. У том 
светлу написи попут оних у Сме еревском журналу објављеном на сам 
дан избора – „Избори се спроводе у реду. Листа г. Стојадиновића води“92 

– нису помогли много, нити су могли да поправе горак укус пораза код 
самог М. Ј. Стојимировића. У деветом броју Сме еревско  журнала он из-
борни исход анализира са „локалне, чисто смедеревске тачке гледишта“93 
и покушава да свој пораз оправда преко штампе износећи податак да 
чак 4000 уписаних бирача није гласало, објашњавајући апстиненцију 
одсуством жеље код гласача да гласају за В. Мачека. Уједно, апстиненте 
са избора оцењује као људе који нису смели гласати због постојања из-
борног терора који су спроводили људи из Љотићевог „Збора“, као и да се 
због већ поменутог терора и притисака тих 3300 људи који су гласали за 

 „морају сматрати честитим и куражним људима“94. Правдајући соп-
ствени пораз, М. Ј. Стојимировић је одмах након избора преко страница 
Сме еревско  журнала поручивао да је на управо завршеним изборима 

 имала да се бори са три противника – „два јавна и једним тајним“95. 
Јавни су били мачековци и збораши, а тајни комунисти.
Упркос покушајима да посредством јавности оправда пораз, M. J. Сто-

ји ми ро вић је свестан да је поражен и зато се у свом Дневнику јада: „За-
тим навали чаршија да честита. Али мени дође тешко и би ме стид“96. 
На истом месту он се разочарано пита: „Зар само 3200 гласова? Зар то 
народна захвалност режиму који га је раздужио97, који му подигао при-
вреду98, чувао мир? Зар то награда за оне говоре, муке, интервенције и 

91 Ibidem, стр 282.
92 Сме еревски журнал, бр. 8, 11. 12. 1938, стр 1.
93 „После 11. децембра“, Сме еревски журнал, бр. 9, Божић 1939, стр. 1
94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 М. Ј. Стојимировић, нав. ело, стр 219–220.
97 М. Ј. Стојимировић напомиње како је, на његово залагање, преко  извршена 

конверзија општинског дуга, (Ibidem, стр 242).
98 У чланку „После 11. децембра“, Сме еревски журнал, бр. 9, Божић 1939, стр 1, 
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Сл. 7. Новине Сме еревски журнал, нова серија бр. 8, ванредно издање, 
11. децембар 1938, стр. 1, Историјска збирка Музеја у Смедереву, инв. бр. 1162
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помоћи?“99. И поред конкретних мера које је предузимао за град Сме-
дерево, свакако да изненађује овакво наивно и идеалистичко гледање 
на политику, и то од стране човека који је био и те како упознат са окол-
ностима које су изазвале незадовољство гласача. Само годину дана пре 
тога у свом Дневнику писао је како је често згађен због корупционаштва 
људи из владе др Милана Стојадиновића100. Поред тога, Стојимировић 
је најбоље знао слабости страначке организације на локалном нивоу. 
Његов Сме еревски журнал је у првом броју након избора признао да 
до октобра 1938. године  у Подунавском срезу „и није имала чврсту 
и солидну организацију“101. Изгледа да је сам М. Ј. Стојимировић и пре 
избора веома добро процењивао колику подршку бирача би владајућа 
странка могла да има – средином новембра 1938. он је писао како може 
да очекује око 4000 гласова, док је за опозицију око 9000 људи102. Уједно, 
М. Ј. Стојимировић тада је веома добро проценио и структуру бирачког 
тела , као индустријалце и интелигенцију103.
Резултати избора 1938. године показали су да је Подунавски срез заиста 

пред ста вљао једну специфичну област на политичкој карти Краљевине 
Ју го сла ви је. Специфичност се, пре свега, огледа у деловању Д. Љотића, 
што је у великој мери допринело разбијању стереотипа политичког жи-
вота какав се појављивао у већем делу Југославије. Захваљујући постојању 
свог специфичног и аутентичног политичког програма каналисаног кроз 

 „Збор“, угледу породице Љотић у друштвеном животу Смедерева и 
околине, као и личној политичкој харизми, Д. Љотић је у живот града 
и околине уносио динамичност, разноврсност, али и негативне појаве 
попут политичке напетости и насиља. Стога су, нарочито владајућа , 
али и , морали да уложе озбиљне напоре, ресурсе, инструментализују 
представнике државног апарата и кандидују политички најквалитетније 
људе не би ли изборили пристојан резултат.
На основу података из савремене штампе и извора сачуваних у Архи-

ву Југославије, Историјском архиву у Смедереву, Народној библиотеци 
Смедерево и Музеју у Смедереву, као и литератури, може се реконструи-

Стојимировић пише о сопственим заслугама за нови мост преко реке Језаве, који 
је подигнут захваљујући 1 000 000 динара које је он издејствовао од министра 
финансија Душана Летице.

99 М. Ј. Стојимировић, нав. ело, стр 219–220.
100 Ibidem, стр 204.
101 „После 11. децембра“, Сме еревски журнал, бр. 9, Божић 1939, стр 1.
102 Писмо Милана Јовановића Стојимировића, , 37–75–468.
103 М. Ђорић, нав. ело, стр. 59.



М  Л , М  Ђ

200

сати слика изборне кампање у Смедереву. Политичка кампања се по свом 
извођењу мало разликовала од осталих делова Краљевине Југославије 

– реализована је пре свега кроз политичке скупове, конвенције и кон фе-
рен ци је, путем медија, и то чланцима у новинама, лецима, памфле ти ма, 
плакатима и прогласима, али и неформалним окупљањима. Ме ђу стра-
на чки и унутарстраначки сукоби били су саставни део кампање која је 
претходила изборима 1938. године. Ту кампању је, међутим, од остат-
ка државе разликовала чињеница да је у већој мери била обележена и 
насиљем, претњама, злоупотребама положаја, и, наравно, чак хапшењем 
и држањем у притвору водеће личности политичког живота Смедерева 
Д. Љотића, што је додатно генерисало политичку и друштвену напетост. 
Избори су се спроводили у политички напетој атмосфери и били су да-
леко чак и од форме демократских избора.
Извори који су коришћени за писање овог рада свакако су разнов-

рсни – од локалне штампе, преко писама, летака, молби, плаката до дне-
вни чко-мемоарске грађе. Ипак, требало би напоменути да су извори 
углавном ограничени на гледиште тада владајуће странке, , док су 
нама доступни извори који осветљавају активности опозиције и гледиш-
та опозиционих партија и листа веома лимитирани. У сваком случају, 
иако је недостатак опозиционих извора донекле ограничио реалније и 
квалитетније сагледавање слике избора за народне посланике у Подуна-
вском срезу 1938. године, важно је истаћи да се покушало да се овај пе-
риод што боље реконструише на основу расположивих извора. Сматра-
мо да овај рад може послужити као полазна основа за даља разматрања 

Сл. 8. Фотографија 
Изборног штаба 
Југословенске радикалне 
заједнице, 11. децембар 
1938. г. у канцеларији 
Александра Динића, 
начелника Подунавског 
среза, власништво Милана 
Динића (фотографија је 
већ публикована у књизи: 
Гордана Ранковић et al., 
Уз арје Милану Јовановићу 
С ојимировићу, 
Смедерево 2002, стр. 43)
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догађаја и личности које су утиснуле важан историјски печат не само у 
политичком животу Смедерева и Подунавског среза већ и много шире, 
а који су, из бројних и већ наведених разлога, били потискивани или 
тенденциозно интерпретирани у историографији.

Белешка о aуторима:
Мирослав Лазић, историчар, Музеј у Смедереву
supergile@yahoo.com
Милена Ђорић, историчар, Смедерево
mileena.didzej@hotmail.com
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Summary

Miroslav Lazić, Milena Djorić

Elections for representatives in national assembly of the 
Kingdom of Yugoslavia in Danubean district in 1938

This work is an attempt to reconstruct political life in Smederevo in the time 
of parliamentary elections for the representatives in the National Assembly 
of the Kingdom of Yugoslavia in the Danubean district in 1938. Studying, fi rst 
of all, hitherto unpublished or partially published archive materials in the 
National Library in Smederevo, Museum in Smederevo and Historic Archive 
in Smederevo the work outlines the social and political life in Smederevo 
and its surroundings shortly before the last parliamentary elections in the 
Kingdom of Yugoslavia. The subject of this work is certainly important for 
the history of Yugoslavia between two world wars as it exceeds the limits of 
the local political history of the town of Smederevo. The distinctiveness of 
political life in Smederevo and its vicinity is characterized by the existence of 
dominant political power personifi ed in Dimitrije Ljotić, leader of Yugoslav 
National Movement  (Jugoslovenski narodni pokret) ‘Zbor’ and leader of 
their election list. The convincing victory of his candidate Života Todorović 
in Smederevo and negligibly small percentage of votes gained by the list of 
Dimitrije Ljotić throughout the country distinguishes Smederevo from other 
districts. Besides the mentioned list, the representatives of the following lists: 
list of the ruling Yugoslav Radical Union (Jugoslovenska radikalna zajednica 

–  in Serbian) whose candidate in Danubean district was respected public 
and political fi gure Milan Jovanović Stojimirović and the list of United op-
position whose leader was Vladimir Maček also took part in political struggle 
before and during elections.

From chronological point of view this work studies short historical period, 
fi rst of all the year 1938, but important events in the period between 1935 and 
1939 in the time of the Government of Milan Stojadinović have also been dis-
cussed. The results of 1938 elections revealed that the Danubean district was 
rather distinct region on the political map of the Kingdom of Yugoslavia. The 
distinctiveness is fi rst of all conspicuous in the activity of D. Ljotić contribut-
ing to the great extent to the breaking of stereotypes in political life, which 
existed in the most of Yugoslavia. Thanks to distinct and authentic political 
program presented by  ‘Zbor’, reputation of the Ljotić family in the social 
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life of Smederevo and its vicinity as well as to personal political charisma D. 
Ljotić introduced to the life of town and its surroundings dynamism, diver-
sity  but also certain negative trends. Very tense political atmosphere shortly 
before and during the elections resulted in drastic situations including over-
excited rhetoric but also physical confl icts and violence particularly by the 
members of  ‘Zbor’.

Therefore, particularly the ruling party  but also United Opposition 
had to invest serious eff orts and resources and to instrumentalize the state 
administration and to nominate the people of highest political signifi cance 
in order to achieve decent result. The candidate of the ruling  party Sme-
derevo-born Milan Jovanović Stojimirović was respected citizen and at the 
same time personifi cation of entirely diff erent politics and methods of po-
litical activity and election campaign than the  ‘Zbor’. Despite intensive 
political campaign and many advantages resulting from the ruling position 
of the party his list was defeated in the 1938 elections. Nevertheless, because 
of the specifi c articles of the election law he became the representative in the 
National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia.

Finally, we would like to mention that this work could be interesting for 
further studies as it concerns the party instrumentalization of the state in-
stitutions, the political discourse of certain period, the abuse of media and 
the distinct methods used in political activity in Smederevo and its vicinity.

About the Authors:
Miroslav Lazić, historian, Museum in Smederevo
supergile@yahoo.com
Milena Djorić, historian, Smederevo
mileena.didzej@hotmail.com
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