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ПРЕГЛЕД БРОЈА ЖРТАВА 
У УЖИЧКОМ ОКРУГУ 19414945. 
ГОДИНЕ 

У ужички ратни округ спадали су следећи срезови: ариљски, 
рачански (Бајина Башта), моравички (Ивањица), црногорски (Кос-
јерић), пожешки, ужички, златиборски (Чајетина) и град Ужице. 

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1950 
Период 

1945-1954 УКУПНО 

Лица која су 
стрељали 
српска 
жандармерија 
и недићевци 

81 10 3 1 95 

Лица која су 

стрељали 
љотићевци 

57 22 16 2 97 

Лица сградала 

од четника 305 183 320 241 3 1052 

З а р о б љ е н и 

парткзани 
ко је су 
четници 
предали 

Н е м ц и м а 

225 67 17 2 1 

312 

Лица која су 

сгрељам 
народноосло-
бодмачка 

војска и органи 
власги 

78 7 9 62 88 7 1 252 Лица која су 

сгрељам 
народноосло-
бодмачка 

војска и органи 
власги 

Страдали јатади четничких 
одметничких група 
(период 1945-1954) 

127 127 

Лица која су 
страдала од 
четничких 
одметничких 
фупа после 
ослобођења 
ужичког 
округа 

32 2 2 2 1 39 

Укупно 
у години 

746 289 365 308 124 9 3 2 1 127 1974 

255 



I ОјКО Шкоро 

Из табеларног прегледа се види да је укупно страдало 1.974 
лица, и то: од жандармерије и Недићевих снага 95, од љотићеваца 
97, од четника 1052, 312 лица је страдало које су четници предали 
Немцима, 252 лица су страдала од НОВ и органа власти од 1941 до 
1947. године, а 127 лица - јатака четничких одметничких група 
страдало је од 1945 до 1954. године и 39 лица убиле су четничке 
одметничке групе. 47 

У једном броју објављених публикација пише за више лица: 
"заробљен и упућен у концентрациони логор где је стрељан", а не 
наводи са ко га је заробио, која војна формација итд. Такве податке 
нисам могао да "дешифрујем". 

Аутор располаже са више имена и презимена личности о 
којим је податке тражио од њихове родбине, али без успеха. Сте-
као се утисак да родбина не жели да се у књизи нађу имена њи-
хових сродника било да су страдали од "левице", или "деснице" из 
само њима познатих разлога. 

47 Због недостатка података, имена четничких јатака нису евидентирана у овој 
књизи па нису исказана по годинама 
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