
I и]ки шкоро 

ЛИЦА КОЈА СУ СТРЕЉАЛИ 
ЉОТИЋЕВЦИ 

Трећи ђачки добровољачки одред формирао је у Пожеги 
"српску команду места" и затражио од општинске управе списак 
чланова КПЈ, партизана и оних "који су као цивилно грађанство 
помагали партизанима". Општинска управа је сачинила један 
такав списак учесника НОП-а и њихових сарадника из Пожеге, 
који је обухватао 113 лица. Такође, сачињен је списак од 18 Сло-
венаца, избеглица,- за које се сматрало да су сарађивали са НОП-
ом. Председник општине Драгољуб Костић у пропратном акту од 
8. децембра 1941. уз овај списак напомиње да нико од наведених 
лица није заслужио смртну казну, "јер прави комунисти, идеолози 
и они, који су као водеће личности биле, умакле су", а за људе са 
списка каже да су заведени, да су сарађивали са НОП-ом ради своје 
исхране и породице и тражио је "да се поштеде животи означених 
лица". 

Десети добровољачки одред са 250 војника дошао је 
почетком децембра 1941. у ужички крај. Његов командант био је 
Немац Хенрих Лаутнер, који је узео име Милош Војиновић. Његов 
заменик био је капетан Здравковић, иследни официр поручник 
Торшевић. Одред је учествовао у неколико акција и стрељања у 
околини Ужица, а касније у Бајиној Башти. 

Б О Ж О В И Ћ БОЖИДАР, партизански борац; заробљен и 
стрељан у Крчагову 5. децембра 1941, (Цветови у огњу, 18). > 

БОЖОВИЋ С. МИОДРАГ РОВОВАЦ, рођен 1916. у Ужицу, 
машин-бравар Ложионице у Ужицу, борац Ужичког партизанског 
одреда, заробљен и стрељан у Крчагову 5. децембра 1941, (Цветови 
у оГњу, 19). 

ВУЛЕТИЋ С. ДРАГАН, свирач, рођен 1922. у Ужицу, борац 
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Ужичког партизанског одреда, заробљен и стрељан у Крчагову 5. 
децембра 1941, (Цветови у огњу, 27). 

ГАВРОВИЋ (Светозара) ВОЈО, адвокат, рођен 1903. у 
Ужицу, живео у Чачку. У данима припрема за устанак сарађивао 
на организацији чете и позадине у Радобуђи и Ариљу, затим 
прешао на рад у Штаб Ужичког партизанског одреда "Димитрије 
Туцовић" у Ужице. Заробљен и стрељан у Крчагову 5. децембра 
1941, (Цветови у огњу, 28). 

ГАЗДИЋ В. МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1924. у Гос-
тиници; борац Ужичког партизанског одреда; заробљен и стрељан 
у Крчагову, 5. децембра 1941, (Цветови у огњу, 184). 

БОСНИЋ, П. МИЛЕНКО, ученик гимназије, рођен 1921. у 
Брчком, живео у Ужицу; члан КПЈ, борац Ужичког партизанског 
одреда; приликом повлачења заробљен на Белој Земљи и дотеран 
у затвор у Ужице; стрељан у Крчагову, 5. децембра 1941, (Цветови 
у оГњу, 20). 

ЈОКСИМОВИЋ Ф. ЖИВОТА БРКО, железничар, рођен 1892. 
у Влакчи код Крагујевца, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона 
Ужичког партизанског одреда; заробљен и стрељан у Крчагову 5. 
децембра 1941, (Цветови у оГњу, 62). 

КРСТОВИЋ М. РАДОШ, земљорадник, рођен 1921. у Пони-
ковици; стрељан у Ужицу 5. децембра 1941, (Цветови у огњу, 247). 

КОВАЧЕВИЋ Л. РАТКО КРЊО, пекарски радник, рођен 
1911. у Доброселици, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона 
Ужичког партизанског одреда; заробљен приликом повлачења на 
Златибору и дотеран у Ужице; стрељали га добровољци из 10. 
добровољачког одреда у Крчагову 13. децембра 1941, (АЈ, Др-
жавна комисија, дос. 4406). 

ЉУБИЧИЋ (Радомира) БУЛЕ, чиновник техничког одељка, 
рођен 1910. у Ужицу; борац Ужичког партизанског одреда; заробљен 
и стрељан у Крчагову 5. децембра 1941. (Цветови у оГњу, 77). 
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МАРТИЋ НИКОЈ1А, пружни радник на железници, рођен 
1911. у Беранама у Црној Гори; живео у Ужицу; борац Железничке 
чете Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; заробљен и 
стрељан у Крчагову 5. децембра 1941, (Цветови у огњу, 141). 

ЋЕТЕНОВИЋ В. АДАМ, железничар, рођен у Ковиљу код 
Ивањице; живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког 
партизанског одреда; заробљен и стрељан у Крчагову 5. децембра 
1941, (Цветови у огњу, 141). 

ФАЧЕТИ Н. ФРАНЧЕСКО ФРАЊА ФРАНЦ, браварски 
радник у Ткачкој радионици, рођен 1925. у Ужицу; борац Ужичког 
партизанског одреда; заробљен и стрељан у Крчагову, 5. децембра 
1941, (Цветови у оГњу, 143). 

ЈАНКОВИЋ СТРАЈИН, столар из Ужица; стрељали га Немци 
у Крчагову 5. децембра 1941, (АЈ, Државна комисија дос. бр. 4301). 

Н. Н., партизан, стрељали га немачки војници и припадници 
10. добровољачког одреда у Крчагову 5. децембра 1941, (Г. Ш., Те-
рор и злочини, 64). 

Н. Н., партизан, стрељали га немачки војници и припадници 
10. добровољачког одреда у Крчагову 5. децембра 1941, (Г. Ш., Те-
рор и злочини, 64). 

Н. Н., партизан, стрељали га немачки војници и припадници 
10. добровољачког одреда у Крчагову 5. децембра 1941, (Г. Ш., Те-
рор и злочини, 64). 

ПЕТРОВИЋ (Милуна) АЛЕКСИЈЕ, земљорадник, рођен 1920. 
у Мачкату; борац ужичког партизанског одреда; стрељали га љо-
тићевци у Шаторњи (Златибор, 341). 

ВИШИЋ ДУШАН, студент технике, рођен 1919. у Ђурђевцу 
код Ваљева; живео у Ужицу; један од организатора устанка у ужи-
чком крају; политички комесар Прве рачанске партизанске чете; 
касније батаљона, приликом повлачења тешко рањени Вишић је 
заробљен и спроведен у ужички затвор; стрељали га љотићевци у 
Ужицу 6. децембра 1941, (Цветови у огњу, 25). 
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МАРКОВИЋ М. МИЛОШ, земљорадник, рођен 1895. у Св-
рачкову; живео у Вранама, сарадник НОП-а; стрељали га љоти-
ћевци у Пожеги 11. децембра 1941. (Ариљска споменииа, 60). 

У зору, 13. децембра 1941. на гробљу у Пожеги из групе од 
100 партизана које је заробио Трећи добровољачки одред - љоти-
ћевци, стрељана су следећа лица: 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги, 13. де-
цембра 1941, (ЗБ. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36, НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36 НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36 НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
цембра 1941, (36 НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-
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цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 
Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-

цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 
Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-

цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 
Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-

цембра 1941, (36 НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 
Н. Н, партизан, стрељали га љотићевци у Пожеги 13. де-

цембра 1941, (36. НОР-а, т. 12, књ. 1, стр. 762-763). 

Немачки војници и добровољци из 10. добровољачког од-
реда, стрељали су 13. децембра 1941. у Ужицу 15 заробљених пар-
тизана и њихових сарадника. Стрељања су вршили добровољци, а 
немачки официр пуцао из машинске пушке у оне који су давали 
знаке живота. (АЈ, Државна комисија, дос, 4406). 

ПОПОВИЋ М. МИОДРАГ ЧЕНГИЈА, месарски радник, ро-
ђен 1918, командир коњичког ескадрона Ужичког партизанског 
одреда; заробљен, стрељали га добровољци из 10. добровољачког од-
реда у Крчагову 13. децембра 1941, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ЂОКОВИЋ К. МИЈ1ЕНКО, железничар-радник Ложионице 
у Ужицу (једно време био градски стражар); рођен 1909. у Севојну; 
борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; за-
робљен, стрељали га добровољци 10. добровољачког одреда у 
Крчагову 13. децембра 1941, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ГЕГИЋ ДРАГИ, пушкарски радник, рођен 1893; живео у Ужи-
цу (у АЈ стоји да је по занимању кафеџија). Стрељади га добровољци 
10. добровољачког одреда у Крчагову 13. децембра 1941, (АЈ, Држа-
вна комисија, дос. 4406). 

ТОМАНОВИЋ М. ЈАНКО ПУСТА, кафеџија, рођен 1911. у 
Дубоком; живео у Ужицу; командир чете за обезбеђење Градског 
НОО-а у Ужицу (у саставу Ужичког партизанског одреда); заро-
бљен, стрељали га добровољци, 10. добровољачког одреда у Крча-
гову 13. децембра 1941, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 
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ДАМЊАНОВИЋ Р. СТРАЈИН, опанчарски радник, рођен 
1904. у Скржутима; живео у Ужицу; борац Ужичког партизанског 
одреда; заробљен, стрељали га добровољци, 10. добровољачког од-
реда у Крчагову 13. децембра 1941, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ЈОВАНОВИЋ П. СИМО, обућар, рођен 1897. у Ужицу, члан 
КПЈ, борац Ужичког партизанског одреда; заробљен, стрељали га 
добровољци, 10. добровољачког одреда у Крчагову 13. децембра 
1941, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ДУДИЋ А. БОЖО БАЈРАМ, бравар, рођен 1915; живео у Ужи-
цу; борац Ужичког партизанског одреда; стрељали га добровољци у 
Крчагову 13. децембра 1941, (Цветови у огњу, 39). 

ТОДОРОВИЋ Ј. ЉУБИНКО, металостругар у Ложионици у 
Ужицу, рођен 1917. у Ужицу; борац Ужичког партизанског одреда; 
стрељали га добровољци 10. добровољачког одреда 13. децембра 
1941. године у Крчагову, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ТОМИЋ МИЛАН, железнички чиновник, рођен 1913. у Ка-
меници код Пожеге; живео у Чачку и Биоски; члан КПЈ, коман-
дант места у Биоски у јесен 1941; заробили га Немци и доброво-
љци; стрељали га добровољци 10. добровољачког одреда 13. де-
цембра 1941. године у Крчагову, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, чиновник железничке ста-
нице у Биоски, заробили га Немци и добровољци; стрељали га 
добровољци из 10. добровољачког одреда 13. децембра 1941. го-
дине у Крчагову. (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ЖИВКОВИЋ СТЕВАН, заробили га Немци и добровољци 
10. добровољачког одреда и стрељали у Крчагову 13. децембра 
1941, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

ВУЈИЋ ЧЕДОМИР, подофицир из Јасенице (Ваљево); стре-
љали га добровољци 10. добровољачког одреда 13. децембра 1941. 
године у Крчагову, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

Н. Н., партизан, заробили га Немци и добровољци; стрељали 
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га добровољци из 10. добровољачког одреда 13. децембра 1941. 
године у Крчагову, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

Н. Н, партизан, заробили га Немци и добровољци; стрељали 
га добровољци из 10. добровољачког одреда 13. децембра 1941. 
године у Крчагову, (АЈ, Државна комисија, дос. 4406). 

НЕДЕЉКОВИЋ (Тихомира) ДРАГОЉУБ ДРАГАНЧЕ, 
обућар, рођен 1907. у Дружетићима; живео у Чачку; заробили га 
Немци и љотићевци на Златибору као борца Чачанског парти-
занског одреда; стрељали га у Крчагову 19. децембра 1941, (Ча-
чански крај у НОБ, 382). 

ЧУГУРОВИЋ (Николе) МИЛКА, рођена 1927. у Костојеви-
ћима; убили је припадници 10. добровољачког одреда у Костојевићима 
21. децембра 1941, (Г. Ш., Рачански цветови у огњу, рукопис 126). 

Н. Н, отац једног погинулог партизана из јединице Посавско-
таковског одреда. На подручју Раче ухваћен је као рањеник, љоти-
ћевци су га, после мучења, стрељали на мосту на Дрини, (ИАУ МГ, 
бр. 239, Хроника Раче). 

МИЛОСАВЉЕВИЋ (Цветка) БОГОМИР БОШКО, земљо-
радник, рођен 1920. у Пилици; борац 3. рачанске партизанске чете; 
после прве непријатељске офанзиве одвели су га од куће при-
падници 10. добровољачког одреда и од тада му се губи сваки траг, 
(Г. Ш., Рачански цветови у оГњу, рукопис 156). 

Н. Н, партизан, заробио га Чедомир Радивојевић са својим 
четницима у Јеловој Гори, а капетан Здравковић из 10. добровољач-
ког одреда из Бајине Баште, га стрељао 13. јануара 1942, (АВИИ, 
Нда, МУП к. 29, бр. рег. 38/1). 

Н. Н, партизан, заробио га Чедомир Радивојевић са својим чет-
ницима у Јеловој Гори, а капетан Здравковић из 10. добровољачког 
одреда из Бајине Баште, га стрељао 13. јануара 1942, (АВИИ, Нда, 
МУП к. 29, бр. рег. 38/1). 
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Н. Н, партизан, заробио га Чедомир Радивојевић са својим 
четницима у Јеловој Гори, а капетан Здравковић из 10. добровољач-
ког одреда из Бајине Баште, га стрељао 13. јануара 1942, (АВИИ, 
Нда, МУП к. 29, бр. рег. 38/1). 

Н. Н, партизан, заробио га Чедомир Радивојевић са својим 
четницима у Јеловој Гори, а капетан Здравковић из 10. добровољач-
ког одреда из Бајине Баште, га стрељао 13. јануара 1942, (АВИИ, 
Нда, МУП к. 29, бр. рег. 38/1). 

Н. Н, партизан, заробио га Чедомир Радивојевић са својим 
четницима у Јеловој Гори, а капетан Здравковић из 10. добровољач-
ког одреда из Бајине Баште, га стрељао 13. јануара 1942, (АВИИ, 
Нда, МУП к. 29, бр. рег. 38/1). 

АКАНОВИЋ (Хасана) Аљо, ватрогасац, рођен 1923. у Лоз-
ници; живео у Бајиној Башти; борац 4. рачанске партизанске чете. 
После прве непријатељске офанзиве ухватили га припадници 10. 
добровољачког одреда и стрељали у Лугу 22. јануара 1942, (Г. Ш., 
Рачански иветови у огњу, рукопис 23). 

БЕШЛИЋ Р. ДРАГОЉУБ ШАБАН, трговачки помоћник, 
рођен у Бајиној Башти; борац 1. рачанске партизанске чете. После 
прве непријатељске офанзиве ухватили га припадници 10. 
добровољачког одреда и стрељали у Лугу 22. јануара 1942, (Г. Ш., 
Рачански цветови у огњу, рукопис 127). 

ПЕТРОВИЋ (Радована) ДУШАН, земљорадник, рођен 1920. 
У Љештанском; активни сарадник НОП-а. Стрељали га при-
падници 10. добровољачког одреда у Бајиној Башти 22. марта 1942, 
а потом бацили у Дрину код Рогачице (Г. Ш., Рачански цветови у 
огњу, рукопис 133). 

ЈОВАНОВИЋ И. МИЛАН, кафеџија, рођен 1888. у Карану, 
живео у Ужицу; убили га љотићевци у Ужицу 7. маја 1942, 
(Цветови у оГњу, 58). 

СИМЕУНОВИЋ (Јевта) ЂОРЂЕ, радник, рођен 1911. у Пап-
ратишту; симпатизер НОП-а, убили га љотићевци у Јелен Долу 16. 

57 



ГИ^ 1 ПП/Л ЈС. Ј' пм с,ппт/\ 

јула 1942, (Јован Радовановић, Пожега, 547). 

ПЕТРОВИЋ Т. ЖАРКО, земљорадник, рођен 1906. у Пони-
ковици; ухватили га љотићевци и предали Немцима, који су га 
стрељали у Ужицу деце.мбра 1942, (Цветови у огњу, 248). 

ЈЕРЕМИЋ (Марка) БОГОЉУБ, земљорадник, рођен 1919. у 
Пониковици; у Добротину; убили га припадници Српског доб-
ровољачког корпуса (СДК) у Добротину неутврђеног датума 1942, 
(Г. Ш., Рачански иветови у оГњу, рукопис 85). 

ПОПОВИЋ В. СТАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1897. у 
Кремнима; убили га љотићевци на Боровој глави 20. априла 1943, 
(Цветови у оГњу), 223). 

ЈЕВТИЋ (Милорада) ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1902. 
у Вишесави; стрељали га добровољци у Вишесави 25. априла 1943, 
(Г. Ш., Рачански иветови у оГњу, рукопис ). 

ЈОВИЋЕВИЋ (Вуја) ВИДА, домаћица, рођена 1906. у Доњој 
Добрињи, живела у Лорету; убили је љотићевци у Гугљу 21. јула 
1943, (Јован Радовановић, Пожега, 535). 

ЈОВИЋЕВИЋ (Вуја) ЈАНКО, земљорадник, рођен 1925. у 
Лорету; убили га љотићевци у Гугљу 21. јула 1943, (Јован Радо-
вановић, ПожеГа, 535). 

АНДРИЋ СРЕЋКО, земљорадник, рођен у Гугљу; убили га 
љотићевци 21. јула 1943, (Јован Радованобић, ПожеГа, 515). 

НИКОЛИЋ (Ђура) САВО, земљорадник, рођен 1926. у Гу-
гљу; убили га љотићевци на жетви у Гугљу 21. јула 1943, (Јован 
Радовановић, ПожеГа, 516). 

НИКОЛИЋ (Добросава) МИЛУН, земљорадник, рођен 1910. 
у Гугљу; убили га љотићевци на жетви у Гугљу 21. јула 1943, (Јован 
Радовановић, ПожеГа, 516). 

НИКОЛИЋ (Николе) МИЛКА, домаћица, рођена 1927. у 
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Гугљу; убили је љотићевци на жетви у Гугљу 21. јула 1943, (Јово 
Радовановић, Пожега, 516). 

ЈГУКОВИЋ Ђ. МИЛАН, земљорадник, рођен 1897. у Лат-
вици; убили га љотићевци у Латвици 5. септембра 1943, (.Ариљска 
споменииа, 80). 

ЂОРЂЕВИЋ Р. МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1927. у 
Радобуђи; учесник "дечје страже" у Радобуђи 1941. године. Убили 
га љотићевци 17. септембра 1943. у Радобуђи, (АВИИ, Нда, МУП, 
Команда СДС, телеграм шефа СДБ, пов. бр. 2262 од 18.9.1943, к. 26 
II, бр. рег. 439-1). 

МИТРОВИЋ М. РАДОЊА, дете од осам година, рођено у 
Подгорици, живело у Пожеги; убили га љотићевци у Пожеги 25. 
октобра 1943, (Г. Ш., Терор и злочини, 166). 

СПАСОЈЕВИЋ Р. СТРАЈИН, земљорадник, рођен 1896. у 
Богојевићима; у лето 1943. ухватили га љотићевци и стрељали у 
Београду у јесен 1943, (Ариљска споменица, 43). 

ТРИФУНОВИЋ (Милана) МИЛИЈАН, земљорадник, рођен 
1921. у Речицама; борац 1. пожешке партизанске чете, ухватили га 
љотићевци и предали Немцима, 26. децембра 1941. спроведен у 
концентрациони логор на Бањици; 15. фебруара 1942. упућен 
Окружном начелству у Ужицу ради извођења пред преки суд; пуш-
тен на слободу, стрељан у Ужицу 23. јуна 1943, (Ј. Радовановић, 
Пожега, 587). 

ЈЕЛИЋ (Драгутина) ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 1918; 
љотићевци га ранили у стомак и од рана умро у болници у Ужицу 
15. августа 1944, (Цвешови у огњу, 55). 

ЧОЛИЋ С. СЛОБОДАН, земљорадник, рођен 1927. у Сево-
јну; ухватили га љотићевци и потерали у логор; убијен приликом 
покушаја бекства из воза у септембру 1944, (Цветови у огњу, 269). 

ВАСИЛИЈЕВИЋ (Радомира) РАДОВАН, земљорадник из 
Богојевића, рођен 1892. у Богојевићима, љотићевци га предали 
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Немцима, који су га упутили у Бањички логор 26. августа 1943. 
године, где је стрељан 1. октобра 1943, (ИАУ КИ 1729). 

ЖУНИЋ (Перкана) ДОБРИВОЈЕ, ђак, рођен 1921. у Доњој 
Белој Реци; два разреда гимназије завршио у Новој Вароши; једну 
ипо годину учио опанчарски занат у Ариљу, а затим је отишао у 
Шабац код стричева Бранислава и Игњата где је завршио занат. 
Приметио га је један љотићевац и пријавио Немцима, који су га 
стрељали у Шапцу 2. фебруара 1942, (ИАУ КИ 2681). 

ЈОКИЋ (Милоша) СТОЈАН, земљорадник из Качера, рођен 
1873. у Качеру. Припадник НОП-а, био одборник НОО-а 1941. 
Ухапсили га добровољци и предали Немцима, који су га упутили у 
Бањички логор 26. децембра 1941, где је убијен 9. марта 1942, 
(ИАУ КИ 277; Г. Ш., Бањиш, 128, 238). 

ПАВИЋЕВИЋ (Светислава) РАЈАК, учитељ из Бајине Баш-
те, рођен 1918. у Бајиној Башти. Члан Среског комитета КПЈ за срез 
рачански. Један од најактивних људи који је вршио припреме за 
устанак у рачанском крају. Први командант места у Бајиној Башти у 
јесен 1941, затим командант Рачанског партизанског батаљона 
Ужичког партизанског одреда. Припадници Српске добровљачке 
команде (СДК) - љотићевци - га заробили и предали Немцима, који 
су га 10. марта 1942. упутили у Бањички логор, где је стрељан 31. јула 
1942, (ИАУ КИ 4817; Г. Ш„ Бањииа, 164,245). 

РАНКОВИЋ (Милоша) МИЈ10РАД, земљорадник из Јакља, 
рођен у Јакљу, стар 23 године; заклали га љотићевци на путу за 
Сечу Реку 17. априла 1943, (ИАУ КИ 7400). 

СЕЛАКОВИЋ (Петка) СТАНИЦА, домаћица из Сјеништа, 
рођена у Сјеништима, стара 42 године; стрељали је добровољци у 
Сјеништима 23. јануара 1942, (ИАУ КИ 8751). 

СУМЕУНОВИЋ (Адама) МИЛАН, земљорадник из Заглав-
ка, рођен 1922. у Заглавку; борац 2. рачанске партизанске чете; ухап-
сили га добровољци и предали Немцима, који су га упутили у Бањи-
чки логор 19. фебруара 1942, где је угушен отровним плином у душе-
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губки 9. маја 1942. од Бањичког логора до Јајинаца, (ИАУ КИ 5650; 
Г. Ш., Бањиш, 159, 242). 

ТАДИЋ (Витора) АДАМ, инжењер шумарства из Бајине 
Баште, рођен 1916. у Вишесави, живео у Београду. У јесен 1941. 
радио у Команди места у Бајиној Башти. Ухапсили га добровољци 
и предали Немцима, који су га упутили у Бањички логор 19. 
фебруара 1942, где је 9. маја 1942. угушен отровним плином у 
душегупки од Бањичког логора до Јајинаца, (ИАУ КИ 6061; Г. Ш., 
Бањиш, 160, 242). 

ЧУЧКОВИЋ (Благоја) ДРАГУТИН, кројачки радник из 
Бајине Баште, рођен 1923. у Лугу. Члан СКОЈ-а. Борац 1. рачанске 
партизанске чете. Ухапсили га добровољци и предали Немцима, 
који су га упутили у Бањички логор 10. марта 1942, где је стрељан 
10. августа 1942, (ИАУ КИ 7221; Г. Ш„ Бањииа, 167, 246). 

ЧУЧКОВИЋ (Милутина) БРАНИСЛАВ БРАНКО, трго-
вачки помоћник и поднаредник бивше југословенске војске из Ба-
јине Баште, рођен 1909. у Бајиној Башти; ухапсили га љотићевци и 
предали Немцима, који су га стрељали у Ужицу 28. децембра 1941, 
(ИАУ КИ 6835). 

ЧУЧКОВИЋ (Благоја) РАДОМИР, обућарски радник из 
Бајине Баште, рођен 1919. у Бајиној Башти. Члан КПЈ. Борац 4. 
рачанске партизанске чете. Ухватили га припадници Српске 
добровољачке команде (СДК) - љотићевци - и предали Немцима, 
који су га упутили у Бањички логор 26. јуна 1942, где је стрељан 7. 
јуна 1943, (ИАУ КИ 7220; Г. Ш. Бањиид, 176, 252). . 

ШЕЋЕРИНОВИЋ (Манојла) ЈОВАН, финансијски контро-
лор из Бајине Баште, рођен 1913. у Штипу. Припадник партизанске 
милиције у Бајиној Башти 1941. Ухватили га љотићевци и предали 
Немцима, који су га упутили у Бањички логор 19. фебруара 1942, 
где је 9. маја 1942. угушен отровним плином у душегупки од Бањи-
чког логора до Јајинаца, (ИАУ КИ 7219; Г. Ш„ Бањииа, 160, 243). 

МАРКОВИЋ (Радисава) РАДИША, земљорадник из Љеш-
танског, рођен 1924. у Љештанском. Члан КПЈ, борац 2. рачанске 
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партизанске чете. Ухапсили га припадници СДК (љотићевци) и 
предали Немцима, који су га упутили у Бањички логор, где је 
угушен отровним гасом у душегубки од Бањице до Јајинаца, 9. маја 
1942, (Г. Ш. Бањиш, 158, 242). 
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