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На те ри то ри ји Кра ље ви не Ср би је по чет ком 20. ве ка ме ђу 
зло гла сним за тво ри ма ис ти ца ли су се Бе о град ски ка зне ни 
за вод у Бе о град ској твр ђа ви, Ни шки за твор као и гу би ли
ште на Ка ра бур ми бли зу Пан че вач ког мо ста, где су све до 

КРИСТИНА ЈОРГИЋ



14

КРИСТИНА ЈОРГИЋ

1903. го ди не вр ше на по гу бље ња. Ме ђу тим, у но вој др жа
ви, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, пред ност је сте
кла згра да по ли ци је у Упра ви гра да Бе о гра да, по зна ти ја као 
Глав ња ча. Згра да Упра ве из ра ђе на је у пе ри о ду 18631864. 
го ди не на Ве ли ком, од но сно Кра ље вом тр гу.1 У њој је би ло 
сме ште но ад ми ни стра тив но и кри вич но оде ље ње по ли ци је, 
с тим да је кри вич ном оде ље њу при па дао при твор. У по дру
му објек та на ла зи ле су се ће ли је (ап са не), ме ђу ко ји ма су 
нај по зна ти је би ле Глав ња ча и Ћор ка. Глав ња ча је и до би ла 
име као нај ве ћа, глав на, ће ли ја. Пре ма опи су из 1911. го ди не 
об у хва та ла је ,,је дан ни зак про стор, чи ја је та ва ни ца све де на 
на лук та ко да се (...) са ста је са зад њим зи дом, пра ве ћи ве
ли ки угао. Мо жда 6 ме та ра ду гач ка и 4 ши ро ка. Од по ло ви
не па до стра жњег зи да по ди же се је дан ба нак по кри вен, од 
сил на ле жа ња већ са свим угла ча ним да ска ма: јед на ве ли ка 
те зга: то им је сви ма за јед нич ка по сте ља.’’2

Исто ри ја Глав ња че нео спор но има ви ше фа за, с тим да је 
њи хо ва основ на ка рак те ри сти ка при су ство по ли тич ких за
тво ре ни ка. Већ у пр вој фа зи у њој су бо ра ви ли атен та то ри 
на кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа (1868) као и осу ђе ни ци у 
То пол ској (1877) и Ти моч кој бу ни (1883).  Ме ђу тим, осу ђе
ни ци би убр зо по сле пре су де би ли пре ме ште ни у ка за ма те 
Бе о град ске твр ђа ве та ко да ће Глав ња ча нај че шће пред ста
вља ти си но ним за об ра чун са ко му ни сти ма то ком ме ђу рат не 
Ју го сла ви је. Пред мет овог ра да ни је ис тра жи ва ње по ло жа
ја и/или трет ма на по ли тич ких про тив ни ка ре жи ма у пе ри
о ду Кра ље ви не већ по сту па ње са ли ци ма ко ја су би ла део 
обич ног све та, с тим да је њи хо ва тор ту ра не рет ко иза зи ва ла 
огром ну па жњу јав но сти те је о њи ма чак и ме диј ски из ве
шта ва но.

У но вој др жа ви, Кра ље ви ни СХС, оп те ре ће ној мно гим по
ли тич ким, на ци о нал ним, со ци јал ним и вер ским пи та њи ма, 
ста нов ни штво је би ло да ле ко хе те ро ге ни је и че сто ра ди кал
ни је у сво јим зах те ви ма и не сла га њи ма. Пре крет ни цу у по ја
ча њу ре пре си је у Глав ња чи пред ста вља до но ше ње Об зна не 
у де цем бру 1920. го ди не и За ко на о за шти ти држа ве у ав гу
сту на ред не го ди не. Ба ти ња ња и дру ги об ли ци фи зич ке тор
ту те над при тво ре ни ци ма по ста ју сва ко днев на по ја ва, што, 
ја сно је, не зна чи да ових по ја ва ни је би ло у претходном 

1 Ми сли се на са да шњи Сту дент ски трг, ко ји овај на зив има од 1946. го
ди не. По сма тра но хро но ло шки, од 1872. го ди не трг се на зи вао Велики, а 
од 1896. го ди не Краљевтрг. Ви де ти: Бо гу но вић, С. (2005) Архитектон
скаенциклопедијаБеоградаXIXиXXвека, Бе о град: Бе о град ска књи га,  
стр. 400.

2 Ано ним, (24. 03. 1911) У по ли циј ским по дру ми ма: Јед на по се та то мру ка 
Глав не По ли ци је у Бе о гра ду, Политика, стр. 3.
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пе ри о ду. Бро шу ра бе о град ског адво ка та и ко му ни сте Рај ка 
Јо ва но ви ћа, ,,Глав ња ча као си стем’’, по ку ша ла је да ука же 
на све ре пре сив не ме ре ко је је власт пред у зи ма ла про тив 
по ли тич ких про тив ни ка. Пре ма Јо ва но ви ћу, са мо је у то ку 
1921. го ди не кроз Глав ња чу про шло око 15.000 рад ни ка. Од 
тех ни ка му че ња и зло ста вља ња из дво јио је: раз не вр сте ба
ти ња ња, укљу чу ју ћи и та ба не (тзв. фа ла ка), за тва ра ње при
тво ре них у оџа ке, сек су ал но зло ста вља ње при тво ре ни ца и 
дру ге стра хо те. Ука зу ју ћи на не ка жњи вост по ли циј ских аге
на та и по ли ца ја цаза твор ских рад ни ка, Јо ва но вић је за кљу
чио да је бе о град ска Глав ња ча са мо ,,ма ти ца’’ и да су сву да 
ње не ,,фи ли ја ле’’.3

Слу чај ко ји је Глав ња чу пла си рао у но ви не сре ди ном 20их 
го ди на и ко ји је уз др мао јав ност би ла је смрт Љу би це Љу
би чић, бу ду ћи да је по сто ја ла осно ва на сум ња да је два де
сет дво го ди шња де вој ка пре ми ну ла од по сле ди ца пре би ја ња 
у по ли ци ји.4 На и ме, ова ,,вр ло мир на и по ву че на’’ де вој ка 
ра ди ла је у Фа бри ци тек сти ла ко ја је 1. апри ла 1924. го ди не 
под не ла при ја ву о кра ђи 25 ме та ра плат на. Осум њи че на од 
стра не ше фа про дав ни це за кра ђу, по ли ци ја ју је истог да на 
у ве чер њим ча со ви ма при ве ла. По што је не ги ра ла кри ви цу 
и кле ла се да о кра ђи плат на не зна ни шта, при ве де на је у 
бе о град ску Глав ња чу. Ме ђу тим, већ 4. апри ла спро ве де на је 
у при твор ско оде ље ње бол ни це да би за пар са ти би ла пре
ба че на на хи рур шко оде ље ње Др жав не бол ни це. Па ци јент
ки ња Ан ка Т. и бол ни чар ка Ста ни мир ка Јеч ме ни ца из ја ви ле 
су да је Љу би чи ће ва до не та на оде ље ње ско ро по лу мр тва. 
,,Из гле да ла је стра шно: ле во око би ло јој је иза шло за чи та
вих пет сан ти ме та ра из ду пље и би ло је сво кр ва во. Ви ше 
ње га, баш из над обр ве би ла је ве ли ка ра на ко ју је би ло стра
хо ви то по гле да ти. Ли це јој је би ло уна ка же но од још све
жих по вре да, а по це лом те лу би ла је мо дра. Уста су јој би ла 
пу на уси ре не кр ви и нео пра на, а го то во сви пред њи зу би 
би ли су јој по љу ља ни. Ко са из над ра не по чу па на, те се ви ди 
го ла ло ба ња.’’ Док тор Ми тро вић од мах је уо чио и ма сни це 
,,ко је су пре ла зи ле у ши ро ким пру га ма пре ко це лих ле ђа, 
пре ко пле ћа и ра ме на. На ро чи то су јој би ле гро зне ма сни це 
по сла би на ма.’’5 Од за до би је них по вре да Љу би ца го то во да 
ни је мо гла ни да го во ри, са мо је у бу ни лу по на вља ла да ни је 

3 Јо ва но вић, Р. (1928) Главњача као систем, За греб: За шти та чо вје ка,  
стр. 10.

4 Ано ним, (20. 04. 1924) Тај не бе о град ске глав ња че, Политика, стр. 5; 
Ано ним, (22. 04. 1924) Смрт Љу би це Љу би чић: по ли ци ја де ман ту је, али 
сви зна ци го во ре да је Љу би ца Љу би чић пре ту че на у бе о град ској Глав
ња чи и од то га гро зном смр ћу умр ла, Политика, стр. 3.

5 Ано ним, (23. 04. 1924) Шта ка же же на ко ја је с Љу би цом би ла и у за тво
ру и у бол ни ци, Политика, стр. 5.



16

КРИСТИНА ЈОРГИЋ

кри ва и мо ли ла да је не ту ку.6 Не срећ на де вој ка пре ми ну ла 
је истог да на а др По по вић, ко ји је при мио де вој ку, од мах 
је пи сао су ду и тра жио об дук ци о ни на лаз, из ра зив ши ја сну 
сум њу да је де вој ка пре ми ну ла од по сле ди ца фи зич ке тор
ту ре. Слу чај је бр зо до спео на на слов не стра не, по ли ци ја се 
на шла на уда ру та ко да је ми ни стар уну тра шњих по сло ва 
по вео ,,енер гич ну ис тра гу’’, вр ше ћи при ти сак на ме ди је да 
тачно из ве шта ва ју. Ме ђу тим, об дук ци о ни на лаз утвр дио је 
да је смрт Љу би чи ће ве на сту пи ла на сил но и да је по сле ди ца 
озле да. Ка да је јав ност, шо ки ра на и уз не ми ре на, по ста ви
ла пи та ње где је и ка ко Љу би ца за до би ла по вре де, по ли ци ја 
је да ва ла раз ли чи те из ја ве – од те да је Љу би ца бо ло ва ла 
од епи леп си је те да се по вре ди ла при па ду, иа ко је Поли
тика пи са ла да има све до ке ко ји зна ју име на Љу би чи них 
му чи ла ца, све до то га да је би ла др ска при хап ше њу и да је 
од би ја ла да се ле ги ти ми ше, као да ни је дан жан дарм ни је ту
као ухап ше ну ни ти ви део не ког ко ле гу да је ту че.7 Са дру ге 
стра не, Фа бри ка тек сти ла по сла ла је са оп ште ње Политици 
да Љу би ца Љу би чић ни ка да ни је би ла за по сле на у њи хо вој 
фа бри ци, као и да им ни ка да ни је не ста ло плат но ни ти да су 
под не ли при ја ву по во дом кра ђе. Иа ко је Упра ва гра да Бе о
гра да има ла по да так да је Љу би ца две пу не го ди не ра ди ла у 
овој фа бри ци, слу чај је ти ме за тво рен.8

У ме ђу вре ме ну се дру га де вој ка, Ле по са ва Пе тро вић, 
студент ки ња фар ма ци је из По жа рев ца, отро ва ла у За гре бу, 
30. апри ла 1924. године. Овај слу чај не би при ву као па жњу 
да се по За гре бу ни је про не ла при ча о то ме да је за смрт ове 
де вој ке та ко ђе кри ва по ли ци ја, од но сно ,,оде ље ње за чу ва ње 
мо ра ла’’. Украт ко, за гре бач ка по ли ци ја из да ла је са оп ште ње 
да је при ја вље на из ве сна Ле по са ва Пе тро вић, ко ја је има ла 
љу бав ну афе ру са оже ње ним му шкар цем и од ко га је има ла 
фи нан сиј ску ко рист, у ци љу да се по ро ди ца овог му шкар ца 
са чу ва од про па сти. Ле ги ти ми са на је и у по ли ци ју од ве де
на по гре шна осо ба истог име на и пре зи ме на, али је пред
став ник по ли ци је из ја вио да се ,,ни је де си ло ни шта што би 
је мо гло то ли ко по тре сти да се би оду зме жи вот’’.9 У исто 
вре ме, чу ле су се гла си не ка ко је оже ње ни му шка рац за пра
во син јед ног ми ни стра, чи ја љу бав ни ца је би ла из ве сна ар
тист ки ња. У сва ком слу ча ју, чи ње ни ца је да се сту дент ки ња 

6 Ано ним, (20. 04. 1924) Тај не бе о град ске глав ња че, Политика, стр. 5.
7 Ано ним, (24. 04. 1924) Уби ство Љу би це Љу би чић: по ли ци ја упо ла при

зна је,Политика, стр. 3.
8 Ано ним, (22. 04. 1924) Смрт Љу би це Љу би чић: по ли ци ја де ман ту је, али 

сви зна ци го во ре да је Љу би ца Љу би чић пре ту че на у бе о град ској глав
ња чи и од то га гро зном смр ћу умр ла, Политика, стр. 34.

9 Ано ним, (05. 05. 1924) Смрт Ле по са ве Пе тро вић, Политика, стр. 5.
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Лепоса ва ја ви ла у по ли циј ску ста ни цу, где је про ве ла два са
та, на кон че га је пу ште на. Бра ту је при зна ла да је под врг ну
та са ни тет ском, од но сно ги не ко ло шком пре гле ду. Ме ђу тим, 
од та да су за по че ли нер вни на па ди; де вој ка ви ше ни је на
пу шта ла сво ју со бу. Отро ва ла се мор фи ју мом и пре ми ну ла.

Ова два слу ча ја ни су по ка за ла са мо сву стра хо ту трет ма на 
де во ја ка у по ли ци ји и њи хо ву ра њи вост, већ и спрем ност 
жен ских ор га ни за ци ја да ука жу на про пу сте, че сто фа тал
не и са тра гич ним ис хо дом, ко ји су из вр ше ни над же на ма 
од стра не пред став ни ка по ли ци је ши ром зе мље. Удру же
ње сту дент ки ња бе о град ског уни вер зи те та ор га ни зо ва ло је 
збор 11. ма ја 1924. го ди не нај пре по во дом смр ти ко ле ги ни
це, Ле по са ве Пе тро вић, али се и те ка ко освр ну ло и на слу
чај Љу би це Љу би чић. Прем да им За гре бач ко удру же ње сту
дент ки ња ни је од го во ри ло на мол бу да исто вре ме но одр же 
збор, бе о град ске сту дент ки ње су ин си сти ра ле да се по ша ље 
ја сна по ру ка да по ли ци ја мо ра пре ста ти са вр ше њем на си
ља над ухап ше ни ма и при тво ре ни ма, без об зи ра на пол.10 
Био је ово ва жан мо ме нат у исто ри ји жен ске еман ци па ци је 
у до ба Кра ље ви не, јер је јед на жен ска ор га ни за ци ја ја сно 
уста ла про тив кон крет ног си стем ског про бле ма у др жа ви. 
При ти сци јав но сти ре зул ти ра ли су из ја вом та да шњег ми ни
стра уну тра шњих по сло ва, ра ди ка ла Ми ла на Ср шки ћа, да 
је лич но на ре дио ,,нај е нер гич ни ју ис тра гу’’ и обе ћао да ће 
се при ме ни ти ,,пу на за кон ска ме ра пре ма крив ци ма, ако ис
тра га бу де утвр ди ла да их има’’.11 На жа лост, крив ци ни ка да 
ни су утвр ђе ни.

Као по сле ди ца уби ства Љу би це Љу би чић мо же се сма тра ти 
и спрем ност дру гих при тво ре ни ка да про го во ре о тор ту ри у 
бе о град ској Глав ња чи. Та ко је из ве стан број љу ди при тво
ре них у Глав ња чи ус пео да усвет про ту ри пи смо ,,ма ко ме 
ли сту’’ у на ди да ће јав ност са зна ти за њи хо ве не да ће. Та ко 
је По ли ти ка из ве шта ва ла да ова гру па му шка ра ца ни је до
би ја ла хра ну од 8. до 11. ма ја, као и да су жан дар ми бр. 05 и 
72 ту кли из ве сног Ду ша на Сте фа но ви ћа Шо фе ра.12 Ко ли ки 
је страх оби чан чо век имао од Глав ња че, нај бо ље све до чи 
слу чај Ата на си ја Тре бу но ва, ко ји је до шао из Ба на та са су
пру гом у Бе о град ка ко би про на шли по сао и из вор при хо да. 
Ме ђу тим, већ пр вог по по дне ва су при ве де ни од стра не жан
дар ма бу ду ћи да ни су има ли ле ги ти ма ци је. Услед ве ли ког 
стра ха од зло ста вља ња у Глав ња чи, Ата на си је је по ку шао да 

10 Ано ним, (12. 05. 1924) Бе о град ске сту дент ки ње про тив по ли ци је,  
Политика, стр. 5. 

11 Ано ним, (24. 04. 1924) Из ја ва управ ни ка гра да о уби ству Љу би це Љу би
чић, Време, стр. 12.

12 Ано ним, (11. 05. 1924) При тво ре ни ци у Глав ња чи,Политика, стр. 7.
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се уби је ско чив ши у Са ву, али су жан дар ми и ла ђа ри ус пе ли 
да га спа су.13

На ред на три ми ни стра уну тра шњих по сло ва, На стас Пе тро
вић, Бо жи дар Мак си мо вић и Ве ли мир Ву ки ће вић, као пред
став ни ци На род не ра ди кал не стран ке ни су се хва та ли у ко
штац са про бле ма ти ком трет ма на при тво ре ни ка и при тво ре
ни ца у Глав ња чи. Ме ђу њи ма се на ро чи то не га тив но ис та као 
Мак си мо вић зва ни Бо жа Кун дак, ко ји је ви ше пу та си лом 
гу шио рад нич ке штрај ко ве и сту дент ске де мон стра ци је.14 
Ка да се Ан тон Ко ро шец из Сло вен ске људ ске стран ке на
шао на че лу по ме ну тог ми ни стар ства фе бру а ра 1928. го ди не 
оче ки ва ња су би ла ве ли ка. Ко ро шец ни је по ре као по сто ја ње 
,,нај го рих зло у по тре ба’’, обе ћао је де таљ ну ис тра гу Глав ња
че из ја вом да се при тво ре ни ци др же ,,у не здра вим и не хи ги
јен ским про сто ри ја ма у по дру му’’ у ко ме има ме ста за до 70 
љу ди, с тим да у вре ме ра ци је број до се же и пет сто ти на.15 
Не рет ки су би ли и из го во ри да је оп шта си ту а ци ја у зе мљи 
те шка, да су у ло шем ста њу и бол ни це, ко је су сва како пре че 
од за тво ра.16 Ме ђу тим, ис тра га по но во ни је по кре ну та.

Ко ли ко је за стра шу ју ћи сим бол ре пре си је Глав ња ча по ста
ла све до че и ис ка зи при тво ре них по дру гим при твор ским 
или за твор ским је ди ни ца ма ши ром Кра ље ви не. На при мер, 
при тво ре ни ци за гре бач ке по ли ци је су се 20их го ди на жа
ли ли на за стра ши ва ње сво јих аге на та ко ји су го во ри ли да 
је Бе о град ,,цр на точ ка’’ и да ће би ти стра хо ви то ту че ни у 
Глав ња чи, ако та мо за вр ше.17

Суд ска прак са у Кра ље ви ни СХС и по том Ју го сла ви ји зах
те ва ла је да се оп ту жбе за по ли циј ско зло ста вља ње мо ра ју 
пот кре пи ти по твр да ма ле ка ра, ко је је нај че шће би ло не мо
гу ће до би ти.18 Чак и ка да би ле кар пре гле дао при тво ре ни
ке, углав ном би не ги рао по сто ја ње би ло ка квих по вре да 

13 Ано ним (15. 05. 1924) Страх од Глав ња че,Политика, стр. 5.
14 Ва жио је за двор ског ра ди ка ла и бру тал но се об ра чу на вао са про тив

ни ци ма мо нар хи је и цен тра ли стич ког уре ђе ња др жа ве. Ви де ти: Пе ри
шић, М. (2002) Министарство и министри полиције у Србији 1811–
2011, Бео град: Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је,  
стр. 308–309.

15 Сте но граф ске бе ле шке На род не скуп шти не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, (07. 03. 1928), Бе о град: Штам па ри ја Вла де те С. Ја ни ћи је ви
ћа, стр. 24.

16 Ано ним (25. 11. 1927), нав. де ло, стр. 38. 
17 Is kaz Stje pa na Ma te ko vi ća pred Dr žav nim su dom za zaš ti tu dr ža ve od 2. 5. 

1930., AJ, 135–41–2264/29. 84; Is kaz Iva na Ba na pred Dr žav nim su dom za 
zaš ti tu dr ža ve od 3. 5. 1930., AJ, 135–41– 2264/29. 85; Is kaz Al bi na Gaš
par ca pred Dr žav nim su dom za zaš ti tu dr ža ve od 7. 5. 1930., AJ, 135– 41– 
2264/29.

18 Исто.
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насталих као по сле ди ца пре би ја ња или дру гог об ли ка фи
зич ке тор ту ре. Нај че шће об ја шње ње би ло је то да су по вре
де мо гле би ти на не те на дру ги на чин или да су, пак, ра ни јег 
да ту ма.19

Ме ђу на род на јав ност се та ко ђе упо зна ла са Глав ња чом упра
во у овом пе ри о ду за хва љу ју ћи фран цу ском пи сцу, ле ви ча
ру Ан ри ју Бар би су.20 Иа ко су се те ши ли да је од нос пре ма 
при тво ре ним ли ци ма, пре ма ау то ру, го ри у Бу гар ској не го 
Ју го сла ви ји, ми ни стри су упо зо ра ва ли да се те ма Глав ња че 
екс пло а ти ше ,,на ште ту на ше зе мље’’.21 Штам па је пи са ла да 
нас ,,Г. Бар бис ве ро ват но ви ше не ће по се ти ти, јер се мо жда 
бо ји да стра хо те ко је ми та ко љу бо мор но кри је мо у Глав ња
чи, не по ста ну и за ње га ствар ност,’’ прем да се ипак на гла
ша ва ло да је Бар бис при лич но пре те рао у сво јим опи си ма.22 
Чак и кад су по је ди ни но ви на ри пи са ли са до зом ху мо ра и/
или са ти ре на ову те му,23 би ло је ису ви ше ка сно да се из ме
ни ду бо ко уко ре ње на пред ста ва о Глав ња чи као му чи ли шту. 
Она је та ко у по то њем пе ри о ду по ста ла је дан од сто же ра 
ко му ни стич ке про па ган де.
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Abstract

The police building with the Belgrade City Administration, the 
notorious Glavnjača, was a symbol of repression and retribution against 
political opponents of the state regime in the Kingdom of Yugoslavia. 
The paper presents striking examples of dealing with nonpolitical 
prisoners during the 1920s. Torture of persons with whom it was easy 
to identify, as they were part of the ordinary world, often attracted a lot 
of public attention. The case of Ljubica Ljubičić, a girl who died from 
the consequences of beatings in Glavnjača in 1924, filled the columns 
in the daily newspapers. Although the state showed unwillingness to 
deal with this issue during this period, Glavnjača issues have inspired 
engagement of various individuals and organizations, for example the 

Association of Belgrade Female Students.
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