
С П И С А К 

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РУКОВОДИЛАЦА 25. ДИВИЗИЈЕ* 

1. ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 3. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Црквини код Крушевца, 
рањен 12. јула 1944. год. на Кривој букви у Топлици ( јужна 
Србија) у борби против Бугара; истога дана подлегао ра-
нама и сахрањен на Кривој букви (могуће на Кривој буки 
на Бабичкој гори код Лесковца — прим. ред.). 

2. ЦВЕТАНОВИЋ ЖИВАН, поручник, политички коме-
сар 2. чете 2. батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу Б у -
латовцу код Прокупља, рањен 18. августа 1944. год. у селу 
Плужини код Сврљига у борби против четника; истог дана 
подлегао ранама и сахрањен у Плужини. 

3. РАДЕНКОВШУ РАДЕ, борац 3. чете 2. батаљона 16. 
српске бригаде (вероватно рођен у селу Голешници код Алек-

* У Архиву Војноисторијског института ЈНА кут. РП 34, 
рег. бр. 1/1 сачуван је непотпуни ратни списак погинулих 
бораца и руководилаца 25. српске НОУ дивизије, и то у ори-
гиналу онако како је тада вођен. Оценили смо да је овај спи-
сак потребно објавити из поштовања према животима ових 
нама увек драгих другова и другарица чија ће имена красити 
ову монографију и подсећати на жртве и напоре све оне који 
је буду читали и користили, а посебно њихову на јближу род-
бину и саборце. 

Уверени смо да су изостала још многа славна имена по-
гинулих бораца која нису ушла у овај списак, јер је рат, по 
својој суровости, био јачи од наших ж е љ а и техничке опрем-
љености. Због тога није могло да се убележи свако име оних 
који падоше на бојном пољу. Сигурно да и неки подаци у 
списку нису тачни. Покушавали смо да их, колико је било 
могуће, допунимо, проверимо и исправимо. Али, поред свог 
настојања остао је још понеки податак непотпун или погрешан. 
Зато ћемо бити захвални свима који буду помогли да употпу-
нимо податке и списак погинулих бораца ове дивизије. 
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синца — прим. ред.), р ањен 23. јула 1944. год. у селу Власову 
код Пр°купља у борби против четника; 25. јула 1944. подлегао 
ранама. 

4. М И Л О В А Н О В И Ћ РАТОМИР, заменик команданта 4, 
батаљона 16. српске бригаде, рођен 1914. год. у селу Купцима 
код Александровца, рањен 26. јула 1944. год. близу села Л а ј -
чића код Косовске Каменице у борби против албанских кви -
слинга; истог дана подлегао ранама. 

5. С Т Е Ф А Н О В И Ћ ВЛАСТИМИР, заменик командира 1. 
чете 4. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу 
Каонику код Крушевца , рањен 26. јула 1944. год. близу села 
Л а ј ч и ћ а код Косовске Каменице у борби против албанских 
квислинга ; истог дана подлегао ранама. 

6. П А Л И Ћ ЂОРЂЕ, командант 4. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен 1915. год. у селу Великој Дренови код Трсте-
ника, рањен 18. августа 1944. год. у селу П л у ж и н и код Свр-
љига у борби против четника; истога дана подлегао ранама. 

7. Б У Љ У Г И Ћ ВЛАДИМИР, секретар С К О Ј - а 4. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен 1926. год. у Крушевцу , рањен 
26. јула 1944. год. близу села Л а ј ч и ћ а код Косовске Каменице 
(у борби против албанских квислинга; истог дана подлегао 
ранама. 

8. ЂУРЂЕВИЂ. АТАНАСИЈЕ, борац 1. чете 4. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1911. год. у селу К а п и џ и ј и код 
Крушевца , рањен 2. августа 1944. год. (вероватно у борби у 
близини Врања — прим. ред.); истог дана подлегао ранама. 

9. Ј А К О В Љ Е В И Ћ МИЛОЈКО, политички делегат вода у 
2. чети 1. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1929. год у селу 
Модрици код Крушевца , погинуо ноћу 14/15. септембра 1944. 
год. код Доњег Милановца у борби против Немаца и руских 
белогардејаца; сахрањен у Доњем Милановцу. 

10. НЕДЕЉКОВИЋ. ДАНИЛО, заменик политичког коме-
сара 2. чете 2. батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу 
Поточићу код Прокупља, рањен 26. јула 1944. год. близу села 
Л а ј ч и ћ а код Косовске Каменице у борби против албанских 
квислинга ; истог дана подлегао ранама. 

11. К Р У Н И Ћ СВЕТОМИР, борац 1. чете 2. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Гревцима код Крушевца , ра -
њен 26. јула 1944. год. близу села Л а ј ч и ћ а код Косовске К а -
менице у борби против албанских квислинга; истог дана под-
легао ранама. 
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12. ПЕТРОВИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 1. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Прњавору код Трстеника, 
рањен 26. јула 1944. год. близу села Лајчића код Косовске 
Каменице у борби против албанских квислинга; истог дана 
подлегао ранама. 

13. ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛУН, десетар у 1. чети 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу К р у ш ј у код Алексинца, 
рањен 20. јула 1944. год. у селу Грабовници код Куршумлије 
у борби против Бугара; истог дана подлегао ранама. 

14. ЈАЗАН ВУКСАН, борац 2. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Русној код Дољевца (Ниш), рањен 
5. јула 1944. год. на Трновачкој коси (вероватно на Јастрепцу 
у борби против четника — прим. ред.); истог дана подлегао 
ранама. 

15. МИЛОШЕВИЋ СТОЈИМИР, борац 2. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Дашници код Александров-
ца, погинуо 5. јула 1944. год. у борби на Трновачкој коси 
(вероватно на Јастрепцу у борби против четника — прим. ред.) 
и сахрањен на месту погибије. 

16. МРЂА МИРКО, командир 2. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Русној код Дољевца (Ниш), погинуо 
9. јула 1 9 4 г о д . (могуће 9. августа 1944. — прим. ред.) у борби 
на бугарској граници. 

17. АМЕРКОВИЋ 
ске бригаде, рођен у 
17. јула 1944. год. на 
против четника. 

МИЛИВОЈЕ, борац 
селу Ђунису код 
планини Лепенцу 

3. батаљона 16. срп-
Крушевца, погинуо 
код Блаца у борби 

18. К А Р Ч И Ћ МИОЉУБ, (или К А Ј Ч И Ћ МИРОЉУБ — 
прим. ред) борац 3. батаљона 16. српске бригаде, рођен у се-
лу Малој Дренови (вероватно код Трстеника — прим. ред.) 
погинуо 17. јула 1944. год. на планини Лепенцу код Блаца у 
борби против четника. 

19. РАЈКОВИЋ (или РАЈКОВ) ЂУРА, политички коме-
сар (вероватно чете —• прим. ред.) у 3. батаљону 16. српске 
бригаде, рођен у селу Тивацима (није пронађено где се то 
село налази), погинуо 11. августа 1944. год. код села Доњег 
Душника близу Гаџина Хана (Ниш) у борби против четника. 

20. ИЛИЋ РАДИВОЈЕ, борац 3. батаљона 16. српске бри-
гаде, рођен у селу Рујишту (вероватно код Бољевца — Ниш), 
погинуо 11. августа 1944. год. код села Доњег Душника близу 
Гаџина Хана (Ниш) у борби против четника. 
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21. СТОЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Буковици код Крушевца, погинуо 
26. јула 1944. год. на Црном камену близу села Врућевце код 
Косовске Каменице (Косово) у борби против албанских кви-
слинга. 

22. МИЛОШЕВИЋ МИЛУТИН, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Буковици код Крушевца, погинуо 
26. јула 1944. год. на Црном камену близу села Врућевце 
код Косовске Каменице (Косово) у борби против албанских 
квислинга. 

23. ДАЧИЋ МИЛИВОЈЕ, борац 3. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Јаковљу код Житковца, погинуо 13. 
септембра 1944. год. код Доњег Милановца у борби против 
Немаца и руских белогардејаца. 

24. ЂОРЂЕВИЋ МИРКО, командир 3. чете 3. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Магури код Липљана (или 
код Бујановца — прим. ред.), погинуо 4. августа 1944. год. 
(вероватно на простору југоисточно од Врања — прим. ред.). 

25. ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Гаглову код Крушевца, погинуо 
4. августа 1944. год. (вероватно на простору источно од Вра-
ња — прим. ред.). 

26. МАРИНКОВИЋ РАДЕ, борац 3. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Копривници (није се могло ближе ут-
врдити о којој се Копривници ради — прим. ред.), погинуо 
5. августа 1944. год. код Лепенца (вероватно железничке по-
стаје Лепеница код Врања —( прим. ред.). 

27. СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ, политички комесар 16. срп-
ске бригаде, погинуо 26. августа 1944. год код села Добријевца 
близу Бољевца у борби против четника; сахрањен у селу 
Добријевцу. 

28. НИКОЛИЋ ЖИВОМИР, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год., погинуо 26. августа 1944. год. 
код Бољевца у борби против четника; сахрањен у Бољевцу. 

29. Ш Љ И В И Ћ ВИТОМИР, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1920. год. у селу Доњој Бресници код Велике 
Плане (Прокупље), погинуо 26. августа 1944. год. код Бољевца 
у борби против четника. 

30. МИЛЕНКОВИЋ ЖИВОМИР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у Доњој Ресави, погинуо 26. 
августа 1944. год. код Бољевца у борби против четника; са-
храњен у Белом Пољу (није се могло ближе одредити о коме 
се Белом Пољу ради — прим. ред.) 
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31. СТЕВАНОВИЋ МИРОЉУБ, борац 18. српске бригадс, 
рођен 1923. год. у селу Здравињу код Крушевца, погинуо 23. 
јула 1944. год. (или 23. августа — прим. ред.) код Бољевца 
(или код села Мелова — Лесковац — прим. ред.) у борби 
против четника. 

32. ВУЛИЋ МИЛИЋ, борац 3. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1923. год. у селу Свирцима код Лебана (или код 
Лесковца — Турековац — прим. ред.), погинуо 26. августа 
1944. код Бољевца у борби против четника; сахрањен у Бо-
љевцу. 

33. СТЕВАНОВИЋ МИЛОРАД, борац 3. батаљона 13. 
српске бригаде, рођен у селу Свирцима код Лебана (или код 
Лесковца — Турековац — прим. ред.), погинуо 26. августа 
1944. год. код Бољевца у борби против четника; сахрањен 
у Бољевцу. 

34. МИШИЋ СВЕТОМИР, борац 18. српске бригаде, ро-
ђен 1926. год., погинуо 26. августа 1944. год. код Бољевца у 
борби против четника; сахрањен у Бољевцу. 

35. ВУКАШИНОВИЋ МИЛОВАН, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1921. год., погинуо 27. августа 1944. год., 
код Бољевца у борби против четника; сахрањен у Бољевцу. 

36. СПАСИЋ БОРИВОЈЕ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1920. год. у селу Белом Потоку (вероватно код 
Лесковца), погинуо 22. јула 1944. год. (могуће 20. јула 1944. 
год. — прим. ред.) у селу Шатри код Куршумлије у борби 
против четника. 

37. СИМОНОВИЋ ЉУБОМИР, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен у селу Великој Плани код Прокупља, по-
гинуо 18. августа 1944. год. код села Нишевца близу Сврљига 
у борби против Бугара. 

38. ЈОВАНОВИЋ НИКОДИЈЕ, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год. у селу Вржеву (вероватно Вр-
шевцу код Курвдумлије — прим. ред.), погинуо 11. августа 
1944. год. у селу Горњим Боњинцима код Власотинца у борби 
против четника и недићеваца; сахрањен у селу Малом Кр-
чимиру код Власотинца. 

39. ВАЋАНИН СТОЈАН, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1920. год., погинуо 20. августа (вероватно 20. 
јула — прим. ред.) 1944. год. код села Шатре близу Куршум-
лије у борби против четника; сахрањен у селу Шатри. 

40. АНЂЕЛКОВИЋ ПЕТРОНИЈЕ, командант батаљона у 
18. српској бригади, рођен 1912. год. у селу Вакју (није се 
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могло утврдити где се то место налази — прим. ред.), погинуо 
20. јула 1944. год. код села Шатре близу Куршумлије у борби 
против четника; сахрањен у селу Шатри. 

41. ПЕТРОВИЋ СТАНОЈЕ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1920. год. у Скопљу, погинуо 20. јула 1944. 
год. код села Шатре близу Куршумлије у борби против чет-
ника; сахрањен у селу Шатри. 

42. ПЕТРОВИЋ. СЛАВКО, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1926. год., погинуо 20. јула 1944. год. код села 
села Шатре близу Куршумлије у борби против четника; са-
храњен у селу Шатри. 

43. НИЛОШЕВИЋ РАДЕ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1927. год., погинуо 20. јула 1944. год. код села 
Шатре близу Куршумлије у борби против четника. 

44. ЈЕВТИЋ ЉУБОМИР, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1923. год. у селу М. Брес (није се могло утвр-
дити где се то место налази •—• прим. ред.), погинуо 20. јула 
1944. год. код села Шатре близу Куршумлије у борби против 
четника. 

45. СИМОНОВИЋ ДРАГОСЛАВ, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Баирче (није се могло 
утврдити где се то село налази — прим. ред.), погинуо 20. јула 
1944. год. код села Шатре близу Куршумлије у борби против 
четника. 

46. ДИНИЋ ВЕЛИМИР, борац тешке пратеће чете 25. ди-
визије, рођен у селу Гунику (могуће у селу Ру јнику код 
Ниша — прим. ред.), погинуо 15. септембра 1944. код Доњег 
Милановца у борби против Немаца и руских белогардејаца; 
сахрањен у Доњем Милановцу. 

47. МИЉКОВИЋ БУДИМИР, борац тешке пратеће чете 
25. дивизије, рођен у селу Гредетини код АлексИнца. погинуо 
15. септембра 1944. год. код Доњег Милановца у борби против 
Немаца и руских белогардејаца; сахрањен код Доњег Мила-
новца. 

48. ДИНИЋ ДРАГОМИР, борац 4. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, стар 20—25 година, рођен у селу Великом 
Шиљеговцу код Крушевца, погинуо 14. септембра 1944. год. 
код Доњег Милановца у борби против Немаца и руских бе-
логардејаца; сахрањен код Доњег Милановца. 

49. ВУКИЋ Ђорђев ВЛАДИМИР, (могућа је грешка: види 
ред. бр. 750 —| прим. ред.), борац Пратеће чете 2. батаљона 19. 
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српске бригаде, стар 20 година, рођен у селу Доњем Матејев-
цу код Ниша, погинуо 15. септембра 1944. год. код Доњег Ми-
лановца у борби против Немаца и руских белогардејаца; са-
храњен у селу Клокочевцу код Доњег Милановца. 

50. СТЕФАНОВИЋ (или СТЕВАНОВИЋ) ВИТОМИР, бо-
рац 2. батаљона 19. српске бригаде, стар 20 година, рођен у 
селу Лазници код Жагубице, погинуо 14. септембра 1944. год. 
код Доњег Милановца у борби против Немаца и руских бело-
гардејаца, сахрањен код Доњег Милановца. 

51. ЈАКОВЉЕВИЋ ВУКАДИН, борац 2. батаљона 19. срп-
ске бригаде, стар 19 година, рођен у селу Каменици код Ма-
тејевца (Ниш), погинуо 17. септембра 1944. у селу Јабуковцу 
код Неготина у борби против Немаца; сахрањен у Јабуковцу 
на гробљу. 

52. НИКОЛИЋ ПЕТАР, борац 2. батаљона 19. српске бри-
гаде, стар 38 година, рођен у селу Матејевцу код Ниша, поги-
нуо 17. септембра 1944. год. у селу Јабуковцу код Неготина 
у борби против Немаца; сахрањен на Карађорђевој главици. 

53. ЦАРАНОВИЋ. (или ШАРАНОВИЋ) ДОБРИВОЈЕ, бо-
рац 2. батаљона 18. српске бригаде, стар 38 година, рођен у 
селу Корбову код Кладова, погинуо 19. септембра 1944. год. 
код Медвеђе чуке на планини Дели Јован у борби против 
Немаца. 

54. МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД, борац 3. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 22. септембра 1919. год. у селу Великој 
Дренови код Трстеника (или Великом Дреновцу код Алек-
синца —ј прим. ред.), рањен 19. септембра 1944. год. на Попа-
дији код села Клокочевца у борби против Немаца, а 20. сеп-
тембра 1944. подлегао ранама; сахрањен у селу Црна јки југо-
источно од Мајданпека. 

55. МИЛЕНКОВИЋ МАРИЦА. борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде (остали подаци нису могли бити утврђени — 
прим. ред.) 

56. СТАНКОВИЋ ЈЕРОТИЈЕ, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде (остали подаци нису могли бити утврђени — прим. 
ред.) 

57. СТАНИСАВЉЕВИЋ Д. РАДОСЛАВ, борац 3. чете 1. 
батаљона 16. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Јаковљу 
код Алексинца, погинуо 28. септембра 1944. год. код Доњег 
Милановца у борби против Немаца и руских белогардејаца; 
сахрањен у долини Златарског потока. 
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• 53. ТАНАСКОВИЂ. СВЕТОМИР. борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Каичићу (није се могло 
утврдити где се то место налази; могуће село Ла јчић код 
Косовске Каменице — прим. ред.) погинуо 3. октобра 1944. 
год. код села Клокочевца близу Доњег Милановца у борби 
против Немаца; сахрањен у Мајданпеку. 

59. А Ћ И Ћ НИКОЛА, борац 4, батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1917. год. у селу Боговини код Бољевца, погинуо 
3. октобра 1944. год. код села Клокочевца близу Доњег Мила-
новца у борби против Немаца. 

60. МИТИЋ МИЛУТИН, борац 4. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1915. год. у селу Бресничићу код Прокупља, 
погинуо 6. октобра 1944. год. на планини Дели Јован у борби 
против Немаца. 

61. НЕДЕЉКОВИЋ Ђ. ЂОРЂЕ, борац 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, стар 22 год., рођен :у селу Грабовици код К л а -
дова, погинуо 10. октобра 1944. год. на Буковој глави (триг. 
650) северно од села Рудне Главе близу Доњег Милановца у 
борби против Немаца; сахрањен на Буковој глави. 

62. НИКОЛИЋ Р. НАУМ, борац 2. батаљона 16. српске 
бригаде, стар 21 год., рођен у селу Врелу код Алексинца, по-
гинуо 10. октобра 1944. год. на Буковој глави (триг. 650) се-
верно од села Рудне Главе близу Доњег Милановца у борби 
против Немаца; сахрањен на Буковој глави. 

63. КРЧМАР Н. ЈЕВТО, борац 2. батаљона 16. српскс 
бригаде, стар 20 год., рођен у селу Отковцима код Гламоча 
(није се могло ближе одредити о коме се месту ради — прим. 
ред.), погинуо 10. октобра 1944. год. на Буковој глави (триг. 
650) северно од села Рудне Главе близу Доњег Милановца 
у борби против Немаца; сахрањен на Буковој глави. 

64. ВАСИЛИЈЕВИЋ УГРОВ ВАСИЛИЈЕ, борац 2. бата-
љона 16. српске бригаде, стар 27 год., рођен у Средњој Јаруги 
(Уверовски Рејон — вероватно СССР, — прим. ред.), погинуо 
9. октобра 1944. год. на Буковој глави (триг. 650) северно од 
села Рудне Главе близу Доњег Милановца у борби против 
Немаца; сахрањен на Буковој глави. 

65. СПАСОЈЕВИЋ МИЛАДИН, борац 2. батаљона 16. 
српске бригаде, стар 17 год., рођен у Петровом Селу код Те-
кије, погинуо 10. октобра 1944. год. на Буковој глави (триг. 
650) северно од села Рудне Главе близу Доњег Милановца у 
борби против Немаца; сахрањен на Буковој глави. 
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' ' 66. КРАНИЧАНИН КРСТА, борац 2. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, стар 21. год., рођен у Мајданпеку, погинуо 
7. октобра 1944. год. у селу Рудној глави код Доњег Милановца 
у борби против Немаца: сахрањен у Рудној Глави. 

67. КРИВАЧЕНКО МИХАИЛ, борац 3. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, стар 31 год., рођен у СССР-у, погинуо 7. 
октобра 1944. год. у селу Рудној Глави код Доњег Милановца 
у борби против Немаца; сахрашен у Рудној глави. 

68. ПАХАНОВ АЛЕКСЕЈ, борац 3. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, стар 20 год., рођен у Орелу — СССР, погинуо 
7. октобра 1944. год. у селу Рудној Глави код Доњег Мила-
новца у борби против Немаца; сахрањен у Рудној Глави. 

69. ЈОВАНОВИЋ ЉУБОМИР, борац 3. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, стар 23 год., рођен у селу Босанском Ко-
башу (Србац), погинуо 7. октобра 1944. год. у селу Рудној Гла-
ви код Доњег Милановца у борби против Немаца; сахрањен 
у Рудној Глави. 

70. НИКОЛИЋ БОРИВОЈЕ, борац 3. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, стар 20 год., рођен у селу Риљци код Кру-
шевца, погинуо 5. октобра 1944. год. у Великом Градишту у 
борби против Немаца; сахрањен на гробљу у Великом Гра-
дишту. 

71. СМИЉАНИЋ САВА, борац 3. батаљона 19. српске бри-
гаде, стар 20 год., рођен у Нашицама, погинуо 5. октобра 1944. 
год. у Великом Градишту у борби против Немаца; сахрањен 
на гробљу у Великом Градишту. 

72. МИЛЕНКОВИЂ. БУДИМИР, борац 3. батаљона 19. 
српске бригаде, стар 22 год., рођен у селу Мужинцу код Со-
кобање, погинуо 8. октобра 1944. год. у селу Волуји код К у -
чева у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у Волуји. 

73. МИТИЋ МИЛАН, борац 2. чете 1. батаљона 16. српске 
бригаде, стар 31 год., рођен у селу Рудној Глави код Доњег 
Милановца, погинуо 4. октобра 1944. год. на Врћежу северно 
од села Рудне Главе код Доњег Милановца у борби против 
Немаца; сахрањен на Врћежу. 

74. Ј А Н И Ћ И Ј Е В И Ћ МИРОСЛАВ, борац 18. српске бри-
гаде, рођен 1926. год. у селу Доњем Бресу (није се могло 
утврдити да ли ово место постоји — прим. ред.), погинуо 30. 
октобра 1944. год. у селу Мекцима код Великог Градишта у 
борби против четничких банди; сахрањен на гробљу у селу 
Мекцима. 
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75. К О Б И Ч Е В И Ћ МИЛАН, борац 1. чете 18. српске бри-
наде, рођен у селу Читлуку код Крушевца, погинуо 25. октобра 
1944. год. (вероватно у рејону Пожаревца у борби против чет-
ничких банди — прим. ред.) 

76. СВЕТКОВИЋ ДРАГОМИР, борац 1. чете 1. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1914. год. у селу Копривници (није 
се могло утврдити да ли се односи на село Копривницу код 
Алексинца, За јечара или Гаџин Хана — прим. ред.), погинуо 
4. новембра 1944. год. (Вероватно код Пожаревца у борби про-
тив четничких банди — прим. ред.); сахрањен 6. новембра 
1944. год. у Пожаревцу. 

77. СТАЈАДИНОВИЋ СЛАВОЉУБ, борац Бојне коморе 16. 
српске бригаде, рођен 1929. год. у селу Доњем Љубешу код 
Алексинца (вероватно умро — прим. ред.) 4. новембра 1944. 
год. у Неготину; сахрањен у Неготину. 

78. МИЛАНОВИЋ (или МИЛОШЕВИЋ) ДРАГИЋ, курир 
штаба 16. српске бригаде, стар 18 год., рођен у селу Текији 
код Крушевца, погинуо 7. новембра 1944. год. у Неготину не-
срећним случајем; сахрањен у Неготину. 

79. МИТИЋ ВУКАШИН, борац 2. чете 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у Белој Паланци, погинуо 10. 
новембра 1944. год. на фронту код Краљева у борби против 
Немаца; сахрањен 18. новембра 1944. у Крагујевцу. 

80. ГРУЈИЋ ДРАГОЉУБ, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1921. год. у Кладову, погинуо 24. новембра 1944. 
год. у селу Витановцу код Краљева у борби против Немаца; 
сахрањен на гробљу у Витановцу. 

81. ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ, борац 1. чете 3. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Шевици код Куче-
ва, погинуо 22. новембра 1944. год. код села Губеревца близу 
Краљева у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у Гу-
беревцу. 

82. МАРЈАНОВИЋ БРАНИСЛАВ, борац 1. чете 3. батаљо-
на 18. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Церовици код 
Кучева (или Сокобање — прим. ред.), погинуо 16. новембра 
1944. год. код села Губеревца близу Краљева у борби против 
Немаца; сахрањен на гробљу у Губеревцу. 

83. ПАВЛОВИЋ МИЛИСАВ, борац 3. чете 4. батаљона 
18. српске бригаде рођен 1921. год. у селу Церовици код Ку-
чева (или Сокобање — прим. ред.), погинуо 18. новембра 
1944. год. села Витановца близу Краљева у борби против Не-
маца; сахрањен у селу Церовици. 
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84. РОКСАНДИТх МИЛУТИН, командант 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1914. год. у Костајници, погинуо 22. но-
вембра 1944. год. код села Цветке близу Краљева у борби 
против Немаца; сахрањен на гробљу у селу Губеревцу код 
Краљева. 

85. ВУЈИНОВИЋ НИКОЛА, борац 1. чете 1. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Мразовцу код Босан-
ске Крупе (или Сарајева — прим. ред.), погинуо 19. новембра 
1944. год. на брду Великој борчи код села Сирче близу Кра -
љева у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у селу Пе-
ченогама код Краљева. 

86. СЕЛИЋ. ИВАН, борац 1. чете 1. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1926. год. у Великом Градишту, погинуо 19. но-
вембра 1944. год. на брду Великој борчи код села Сирче бли-
зу Краљева у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у 
селу Печеногама код Краљева. 

87. ДАРИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, борац 1. чете 1. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у Чачку, погинуо 19. новем-
бра 1944. год. на брду Великој борчи код села Сирче близу 
Краљева у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у селу 
Губеревцу код Краљева. 

88. ИЛИЋ КРСТО, борац 2. чете 1. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1907. год. у селу Бурју срез млавски (није се 
могло утврдити о коме се месту ради •—< прим. ред.), погинуо 
25. новембра 1944. год. на брду Великој борчи код села Сирче 
близу Краљева у борби против Немаца; сахрањен на брду 
Малој борчи код села Сирче. 

89. ЛАЗИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 1. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1923. у селу Раденки код Кучева, поги-
нуо 22. новембра 1944. год. код села Лађевића близу Краљева 
у борби против Немаца. 

90. МАРИНКОВИЋ Ж И В О Љ У Б , борац 2. чете 4. батаљо-
на 18. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Миљеновцу (ве-
роватно Миљевићу — прим. ред.) код Голупца (или Пожарев-
ца — прим. ред.), погинуо 22. новембра 1944. год. код села 
Цветке близу Краљева у борби против Немаца. 

91. ЛУКИЋ ЖИВОТА, борац 2. чете 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1923. год. у селу Миљеновцу (вероватно 
Миљевићу — прим. ред.) код Голупца (или Пожаревца — 
прим. ред.), погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке 
близу Краљева у борби против Немаца; сахрањен у родном 
месту. 
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92. МИЛАШЕВИЋ ИЛИЈА, борац 2. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Раденки код Кучева, 
погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Кра -
љева у борби против Немаца. 

93. КУЛЋЕНОВИЋ ИЛИЈА, борац 2. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1915. год. у селу Дубокој код Кучева, 
погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Кра-
љева у борби против Немаца. 

94. КУЛЋЕНОВИЋ ТОМА, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1915. год. у селу Дубокој код Кучева, 
погиИуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краље-
ва у борби против Немаца. 

95. ПАУНОВИЋ ПЕТАР, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Макцима код Великог 
Градишта, погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке 
близу Краљева у борби против Немаца; сахрањен у родном 
месту. 

96. ЂУРКОВИЋ ВЛАСТИМИР (могућа је грешка: види 
ред. бр. 111 — прим. ред.), борац 3. чете 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1920. год. у селу Макцима код Великог Гра-
дишта, погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу 
Краљева у борби против Немаца. 

97. АНЂЕЛИЋ ЛАЗАР, борац 3. чете 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1926. год. у Бачкој , погинуо 22. новембра 
1944. год. код села Лађевца близу Краљева у борби против 
Немаца. 

98. ЛАЗИЋ ДРАГОСЛАВ, борац 1. чете 2. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Куча јни код Кучева, 
потинуо 24. новембра 1944. год. код села Витановца близу 
Краљева у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у селу 
Губеревцу код Краљева. 

99. ТРАИЛОВИЋ ПАВЛЕ, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Шевици код Кучева, 
погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краље-
ва у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у селу Губе-
ревцу код Краљева. 

100. МИХАЈЛОВИЋ БРАНИСЛАВ, борац 3. чете 4. бата-
љона 18. српске бригаде, рођен 1917. год. у селу Макцима код 
Великог Градишта, погинуо 21. новембра 1944. год. код села 
Витановца близу Краљева у борби против Немаца; сахрањен 
на гробљу у селу Губеревцу код Краљева. 
18« 
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101. ПЕТРОВИЋ ЈОВАН, борац 3. чете 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1909. год. у селу Раковој Бари код Ку-
чева, погинуо 21. новембра 1944. год. код села Витановца бли-
зу Краљева у борби против Немаца; сахрањен на гробљу у 
селу Витановцу. 

102. СЕРИЈЕВИЋ ДАНИЛО, борац 3. чете 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у Зајечару, погинуо 21. новем-
бра 1944. год. код села Витановца близу Краљева у борби про-
тив Немаца. 

103. Ј А Њ И Ћ ДРАГОЉУБ, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Раброву код Кучева, 
погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краље-
ва и борби против Немаца. 

104. МИЛАШЕВИЋ СВЕТОЗАР, борац 3. чете 4. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1921. год. у Великом Градишту, по-
гинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краљева 
у борби против Немаца. 

105. Ј А Ц И Ћ (ЈОЦИЋ) РАДИСАВ, борац 2. чете 4. бата-
љона 18. српске бригаде, рођен 1920. год. у Великом Градишту, 
погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краље-
ва у борби против Немаца. 

106. МАТИЋ ДРАГОЉУБ, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Клењу код Голупца, 
погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краље-
ва у борби против Немаца. 

107. ОБРАДОВИЋ СВЕТОЗАР, борац 3. чете 4. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Црн>енац (није се 
могло утврдити о коме се месту ради — прим. ред.), погинуо 
22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краљева у бор-
би против Немаца. 

108. Ж И В А Т И Ћ (ЖИВОТИЋ) СВЕТОМИР, борац 3. чете 
4. батаљона 18. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Црње-
нац (није се могло утврдити где се то место налази — прим. 
ред.), погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу 
Краљева у борби против Немаца. 

109. ЈОВАНОВИЋ СИНИША, борац 3. чете 4. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Капјеву (вероватно 
код Бара у Црној Гори — прим. ред.), погинуо 22. новембра 
1944. год. код села Цветке близу Краљева у борби против 
Немаца. 

110. МИЛКОВИЋ ЖИВОТА, борац 3. чете 4. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Макцима код Вели-
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ког Градишта, погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке 
близу Краљева у борби против Немаца. 

111. ЂОРЂЕВИЋ ВЛАСТИМИР (могућа је грешка: види 
ред. бр. 96 — прим. ред.), борац 3. чете 4. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1920. год. у селу Макцима код Великог Гради-
шта, погинуо 22 новембра 1944. год. код села Цветке близу 
Краљева у борби против Немаца. 

112. Ж И В О Ј И Н О В И Ћ ЧЕДОМИР, борац 3. чете 4. бата-
љона 18. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Макцима код 
Великог Градишта, погинуо 22. новембра 1944. год. код села 
Цветке близ;у Краљева у борби против Немаца. 

113. ЧИСКОВИЋ ЖИВОТА, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Макцима код Великог 
Градишта, погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке 
близу Краљева у борби против Немаца. 

114. ОБРАДОВИЋ СТАНКО, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1918. год. у селу Шетоњама код Петров-
ца на Млави, погинуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке 
близу Краљева у борби против Немаца. 

115. ГРУЈИЋ ЈОВАН, борац 3. чете 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1920. год. у Новом Селу (није се могло бли-
же утврдити о коме се Новом Селу ради — прим. ред.), поги-
нуо 22. новембра 1944. год. код села Цветке близу Краљева у 
борби против Немаца. 

116. ЈОВИЋ МИЛОРАД, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, погицуо 22. новембра 1944. год. код села Цвет-
ке близу Краљева у борби против Немаца. 

117. Ц А К И Ћ (или ЦОКИЋ, односно ЦУКИЋ) Ј. МИХА-
ЈИЛО, борац 3. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1920. год. 
у селу Речкој код Неготина, погинуо 5. децембра 1944. год. 
код села Крстаца близу Пожеге у борби против Немаца; са-
храњен у селу Крстацу. 

118. И К И Ћ А. МИЛОРАД, борац 3. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен 1922. год. у селу Радујевцу код Неготина, по-
гинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге 
у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

119. ПЕТРАШКОВИЋ М. АЛЕКСАНДАР, борац 3. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Речкој код 
Неготина, погинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца 
близу Пожеге у борби против Немаца; сахрањен у селу К р -
стацу. 
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120. СТАНОЈЕВИЋ ЉУБОМИР, борац 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Ра јцу код Неготина, 
погинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Поже-
ге у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

121. СРЕЋКОВИЋ ВИТОМИР, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год. у селу Речкој код Неготина, по-
гинуо 5. децембра 1944, год. код села Крстаца близу Пожеге 
у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

122. МИЛЕНКОВИЋ РАНКО, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1920. год. у селу Кривом Виру код Бољев-
ца, погинуо 25. новембра 1944. год. села Лађеваца близу К р а -
љева у борби против Немаца; сахрањен у селу Лађевцу. 

123. ВУЧКОВИЋ МИОДРАГ, борац 4. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен 1922. тод. у селу Мајиловцу код Великог Гра-
дишта, погинуо 10. децембра 1944. год. код села Лиса близу 
Лучана (Пожега) у борби против Немаца; сахрашен на гроб-
љу у селу Лису. 

124. Р А К И Ћ СТОЈАН, борац 3. чете 1. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у Крушевцу, погинуо 4. децембра 1944. год. 
код села Крстаца близу Пожеге у борби против Немаца. 

125. К Н Е Ж Е В И Ћ БОЖО, борац 2. чете 1. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у Петровом Селу код Кладова, погинуо 
5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у бор-
би против Немаца. 

126. ИЛИЋ Н. ДОБРИВОЈЕ, борац 2. чете 2. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Рогљеву код Неготина, 
погинуо 3. децембра 1944. год. код села Марковице близу Чач-
ка у борби против Немаца, сахрањен у селу Марковици. 

127. ПОЛИЋ Ђ. БРАНКО, борац 1. чете 2. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Мокроногама код Гла-
моча (БиХ), нестао 3. децембра 1944. год. код села Марковице 
близу Чачка у борби против Немаца. 

128. НИКОЛИЋ Ђ. ЧЕДОМИР, борац Пратеће чете 4. ба-
таљон 16. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Сиколама 
код Неготина, погинуо 1. децембра 1944. год. код села Виче 
близу Лучана (Пожега) у борби против четника; сахрањен у 
селу Вичи. 

129. АРСИЋ ЖИВАН, борац 4. батаљона 16. српске бри-
гаде, рођен 1922. год. у селу Шаркамену код Неготина, поги-
нуо 3. децембра 1944. год. код села Лопаша близу Пожеге у 
борби против Немаца. 
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130. МАРКОВИЋ В. МИЛОШ, командир чете у 4. бата-
љону 16. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Страгарама 
код Трстеника, погинуо 3. децембра 1944. год. код села Лиса 
близу Лучана (Пожега) у борби против Немаца, сахрањен 
у Гучи. 

131. СТЕВАНОВИЂ. ДОБРИВОЈЕ, водник вода у 4. бата-
љону 16. српске бригаде, рођен 1917. год. у селу Капиџијама 
код Крушевца, погинуо 3. децембра 1944. год. код села Лиса 
близу Лучана (Пожега) у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Лису. 

132. САВИЂ. Д. ХРАНИСЛАВ, борац 4. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1923. год. у селу Дединама код Крушевца, 
погинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Поже-
ге у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

133. ПЕТКОВИЋ БОРИВОЈЕ, борац 4. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1925. год. у селу Прњанама код Неготина, 
нестао 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге 
у борби против Немаца. 

134. МШГОШЕВИЋ СВЕТОМИР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1916. год. у селу Средњеву код Вели-
ког Градишта, нестао 5. децембра 1944. год. код села Крстаца 
близу Пожеге у борби против Немаца. 

135. ИЛИЋ ДРАГОЉУБ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1925. год. (вероватно у селу Каони — прим. 
ред.) код Кучева, нестао 5. децембра 1944. у селу Крстацу код 
Пожеге у борби против Немаца. 

136. Ж И В К О В И Ћ ЉУБИСАВ, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1926. год. у селу Клењу код Голупца, не-
стао 5. децембра 1944. год. у селу Крстацу код Пожеге у бор-
би против Немаца. 

137. Ж И В О Т И Ћ СВЕТИСЛАВ, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1914. год. у селу Клењу код Голупца, не-
стао 5. децембра 1944. год. у селу Крстацу код Пожеге у бор-
би против Немаца. 

138. ЈЕРЕМИЋ ДРАГУТИН, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1908. год. у селу Влаолама код Мајданпека, не-
стао 5. децембра 1944. год. у селу Крстацу код Пожеге у бор-
би против Немаца. 

139. К И Ш И Ћ МИРОСЛАВ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1923. год. у Београду, нестао 5. децембра 1944. 
год. у селу Крстацу код Пожеге у борби против Немаца. 
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140. БАРЗИЛОВИЋ. ВЛАДИМИР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Николићеву код З а ј е -
чара, нестао 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу 
Пожеге у борби протиз Немаца. 

141. ЛАЗИЋ ДУШАН, борац 3. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1922. год. у Великом Градишту, нестао 5. децембра 
1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у борби против Не-
маца. 

142. БАЋЕРЕК САВА, борац 3. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1922. год. у Великом Градишту, нестао 5. децембра 
1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у борби против Не-
маца. 

143. Ж И В А Т И Ћ РАДОМИР, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1920. год. у Петровцу на Млави, нестао 5. де-
цембра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у борби про-
тив Немаца. 

144. ДРАГАНИЋ СПАСОЈЕ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1923. год. у Сјетлини код Пала (БиХ), нестао 
5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у бор-
би против Немаца. 

145. ЈОВИЧИЋ ЖИВОТА, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1925. год. у селу Великој Бресници код Вели-
ког Градишта, нестао 5. децембра 1944. год. код села Крстаца 
близу Пожеге у борби против Немаца. 

146. ЦАЛОВИЋ (или ЦОЛОВИЋ — прим. ред.) МИРЧЕ, 
борац 3. батаљона 18. српске бригаде, рођен 1919. год. у селу 
Великом Извору код Зајечара, нестао 5. децембра 1944. год. 
код села Крстаца близу Пожеге у борби против Немаца. 

147. ПАВЛОВИЋ ДРАГУТИН, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1919. год. у селу Чешљевој Бари код Ве-
ликог Градишта, нестао 5. децембра 1944. год. код села Крста-
ца близу Пожеге у борби против Немаца. 

148. СТОЈАНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Мустапићу код Куче-
ва, нестао 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу По-
жеге у борби против Немаца. 

149. ЈЕВТИЋ ЉУБИВОЈЕ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1920. год. у селу Раковој Бари код Кучева, по-
гинуо 3. децембра 1944. год. код села Дедеваца близу Краље-
ва; сахрањен у селу Дедевцима. 
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150. ТОДОРОВИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1918. год. у Кучеву, погинуо 5. децембра 
1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у борби против Не-
маца; сахрањен у селу Крстацу. 

151. РАДОСАВЉЕВИЋ РАДОСАВ, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Великом Поповцу код 
Петровца на Млави, погинуо 5. децембра 1944. год код села 
Крстаца близу Пожеге у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Крстацу. 

152. ЦОЛОВИЋ ПАУН, борац 3. чете 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1912. год. у селу Великом Извору код За-
јечара, погинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу 
Пожеге у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

153. МИЛЕТИЋ МИОДРАГ, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1924. год. у селу Кнежици код Петровца на 
Млави, погинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу 
Пожеге у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

154. СТАНЧЕВИЋ (могуће СТАИЧЕВИЋ) СТОЈАН, борац 
3. батаљона 18. српске бригаде, рођен 1909. год. у селу Таба-
новцу код Петровца на Млави, погинуо 5. децембра 1944. год. 
код села Крстаца близу Пожеге у борби против Немаца; са-
храњен у селу Крстацу. 

155. МИЛАШЕВИЋ КОЛИН, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1917. год. ,у селу Николићеву код Зајечара, по-
гинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у 
борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

156. ПЕТРИЋ РАДОИЦА, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1923. год. у селу Милашеву код Неготина, по-
гинуо 5. децембра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге 
у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

157. МИЈАТОВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1924. год. у Београду, погицуо 5. децем-
бра 1944. год. код села Крстаца близу Пожеге у борби против 
Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

158. ВУЈНОВИЋ К.АМЕНКО, командир чете у 3. батаљо-
ну 18. српске бригаде, рођен 1911. год. у селу Добрљину код 
Босанског Новог, погинуо 5. децембра 1944. год. код села К р -
стаца близу Пожеге у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Крстацу. 

159. МЛАДЕНОВИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Вуковићима код Го-
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лупца, погинуо 5. децембра 1944. год код села Крстаца близу 
Пожеге у борби против Немаца; сахрањен у селу Крстацу. 

160. МИЈАТОВИЋ ДРАГУТИН, борац бојне коморе 3. ба-
таљона 18. српске бригаде, рођен 1912. год. у селу Бистрици 
код Петровца на Млави, погинуо 5. децембра 1944. год. код 
села Крстаца близу Пожеге у борби против Немаца; сахра-
њен у селу Негришорима код Гуче. 

161. ПАСУЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац бојне коморе 
3. батаљона 18. српске бригаде, рођен 1912. год. у селу Шеви-
цама код Кучева, погинуо 5. децембра 1944. год. код села К р -
стаца близу Пожеге у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Негришорима код Гуче. 

162. ШИЛЕТИЋ СТОЈАДИН, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1912. год. у селу Крива ји код Петровца на 
Млави, погинуо 6. децембра 1944. год. код села Крстаца бли-
зу Пожеге у борби против Немаца. 

163. ПАВИЋ МИОДРАГ, борац 2. батаљона 19. српске бри-
гаде, рођен 1912. год. у селу Трњанама код Неготина (могуће 
у селу Трњанама код Пожаревца — прим. ред.), тешко рањен 
7. децембра 1944. год. у борби код Ариља; подлегао ранама у 
Чачку. 

164. РАДЕНКОВИЋ Ј. ДРАГОСЛАВ, борац 1. чете 3. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Кривијама 
код Петровца на Млави, тешко рањен 7. децембра 1944. год. 
у борби код села Милошевића близу Ариља; подлегао ранама 
у болници; сахрањен у селу Вранама код Ариља. 

165. КУШТРИМОВИЋ ДРАГАН, командир 2. чете 1. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Доњој Ко-
њуши код Прокупља, погинуо 16. децембра 1944. год. у борби 
код села Дрежника близу Титовог Ужица; сахрањен у селу 
Дрежнику. 

166. ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 3. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 16. децембра 1944. год. на 
брду Малом вигору код Арил>а у борби против четника. 

176. ЂУРЕТИЋ (или ЂУРИЧИЋ) ВЛАСТИМИР, борац 
3. чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу 
Величеву код Петровца на Млави, погинуо 16. децембра 1944. 
год. на брду Рамићу код села Вране близу Ариља у борби 
против четника; сахрањен у селу Вранама. 

168. ПАВЛОВИЋ ДРАГУТИН, борац 1. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен у селу Рашанцу код Петровца на Млави, 
погинуо 17. децембра 1944. год. у селу Милошевцу на Тари 
код Ба јине Баште у борби против Немаца. 
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169. ИГЊАТОВИЋ ДРАГУТИН, борац 1. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен у селу Сурменцу код Петровца на Мла-
ви, погинуо 17. децембра 1944. год. код села Шљивовице бли-
зу Титовог Ужица у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Шљивовици. 

170. ГРУЈИЋ СВЕТОМИР, борац 1. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен у селу Грдарцу код Пожаревца (није могло да 
се утврди о коме се селу ради — прим. ред.), погинуо 17. де-
цембра 1944. год. код Милошевца на Тари близу Ба јине Б а -
ште у борби против Немаца; сахрањен у селу Росуљама код 
Бајине Баште. 

171. К Р А Ј И Ћ МАКСИМ, борац 1. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен у селу Кобиљу код Петровца на Млави, по-
гинуо 17. децембра 1944. год. код Милошевца на Тари близу 
Ба јине Баште у борби против Немаца; сахрањен на гробљу 
у селу Росуљама код Бајине Баште. 

172. НЕШКОВИЋ СЛОВОДАН, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Душлалићу (вероватио 
селу Душманићу код Голупца — прим. ред.), погинуо 16. де-
цембра 1944. год. на Мир. главици (вероватно код Ариља — 
прим. ред.) ју борби против четника. 

173. НЕШИЋ ПРЕДРАГ, борац 1. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1924. год. у селу Рготини код Зајечара, поги-
нуо 14. децембра 1944. год. на Јав. гробљу (није могло да се 
утврди о којем се географском објекту ради — прим. ред.) 
близу Ариља у борби против четника; сахрањен у селу Ра -
јавици (није могло да се утврди где се то село налази —• 
прим.ред.). 

174. ПОЛИЋ ЧЕДОМИР, борац 1. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1922. год. у селу Турији код Кучева, погинуо 
19. децембра 1944. год. код села Стапара близу Титовог У ж и -
ца; сахрањен у селу Стапарима. 

175. АНТУЛОВИЋ ВЕЛИМИР, (могуће грешка: види ред. 
бр. 757 — прим. ред.) борац 2. батаљона 16. српске бригаде, 
стар 22 год. рођен у селу Великој Врбици код Кладова, погинуо 
11. јануара 1945. год. на брду К и к у код села Шековића близу 
Власенице у борби против Немаца. 

176. ПАВЛОВИЋ МИЛУН, борац 3. чете 2. батаљона 16. 
српске бригаде, стар 27 год., рођен у Прахову, погинуо 11. 
јануара 1945. год. на брду Кику код села Шековића близу 
Власенице у борби против Немаца. 

177. ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША, борац 1. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, стар 21 год., рођен у селу Доњој Дренови 
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(није могло да се ближе одреди о коме се месту ради — прим. 
ред.). погинуо 11. јануара 1945. год. на брду Кику код села 
Шековића близу Власенице у борби против Немаца. 

178. СТАНОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 2. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, стар 24 год., рођен у селу Кленовцу 
код Зајечара, погинуо 11. јануара 1945. год. на брду Кику 
код села Шековића близу Власенице у борби против Немаца. 

179. ПЕТРОВИЋ Петра РАДИВОЈЕ, борац 3. чете 2. ба-
таљона 16. српске бригаде, стар 22 год., рођен у селу Вратар-
ници код Зајечара, погиИуо 11. јануара 1945. год. на брду 
Кику код села Шековића близу Власенице у борби против 
Немаца. 

180. ПАРКАРИНОВИЋ (или ПОРКАРИНОВИЋ) САВА, 
борац 3. чете 2. батаљона 16. српске бригаде, стар 29 год., ро-
ђен у селу Радујевцу код Неготина, погинуо 11. јануара 1945. 
год. на брду Кику код села Шековића близу Власенице у 
борби против Немаца. 

181. МИЛАШЕВИЋ ВЛАСТИМИР, борац 3. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен у селу Николићеву код За је -
чара, погинуо почетком децембра 1944. год. у Драгачеву; са-
храњен у Гучи. 

182. НЕДЕЉКОВИЋ ВОШКО, борац 3. чете 2. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Гумеришту код 
Врања, погинуо 11. јануара 1945. год. на брду Кику код села 
Шековића близу Власенице у борби против Немаца; сахра-
њен у селу Ступарима код Власенице. 

183. ЂЕРИЋ КОСТА, борац 3. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1922. год. у седу Великом Извору код Зајечара, 
погинуо 11. јануара 1945. год. на брду Кику код села Шеко-
вића близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Ступарима код Власенице. 

184. ЗЕЦ МИЛАДИН, борац 3. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Зборишту (вероватно код Велике 
Кладуше или Босанског Брода — прим. ред.): рагвен 11. ја-
нуара 1945. год. на брду Кику код села Шековића близу 
Власенице у борби против Немаца, истог дана подлегао рана-
ма у болници; сахрањен у селу Ступарима код Власенице. 

185. АНЂЕЛКОВИЋ ЧЕДОМИР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у Кладову, погинуо 11. ја-
нуара 1945. год. на брду К и к у код села Шековића близу Вла-
сенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Ступарима 
код Власеница 

316 



186. ЛУКИЋ А. ПЕТАР, борац 3. чете 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, погинуо 11. јануара 1945. год. на брду К и к у код 
села Шековића близу Власенице у борби против Немаца; са-
храњен у селу Ступарима код Власенице. 

187. Ж И В К О В И Ћ М. ДРАГОСЛАВ, борац 1. чете 3. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1927. год. у селу Моравцу код 
Алексинца, погинуо 10. јануара 1945. год. у селу Кљештани-
ма код Власенице у борби против Немаца; сахрањен у род-
ном месту. 

188. ЗЛАТКОВИЋ П. ДУШАН, борац 3. чете 3. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1914. год. у селу Радујевцу код Не-
готина, погинуо 11. јануара 1945. год. на брду Кику код села 
Шековића близу Власенице у борби против Немаца; сахра-
њен у селу Козја Раван код Власенице. 

189. МАРИНКОВИЋ МИЛАН, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Шетоњама код Пе-
тровца на Млави, погинуо 3. јануара 1945. год. код села Срни-
це близу Градачца (источна Босна) у борби против четника; 
сахрањен у селу Срници. 

190. ЦВЕТКОВИЋ ЉУБОМИР, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1911. год. у Сурдулици, тешко ра-
њен 3. јануара 1945. год. у селу Срницама код Градачца 
(источна Босна) у борби против четника; сутрадан подлегао 
ранама и сахрањен у селу Горњем Сребренику близу Тузле. 

191. ВАСИЉЕВИЋ ПАВЛЕ, борац 2. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Доброј код Голупца, 
погинуо 3. јануара 1945. год. у селу Срницама код Градачца 
(источна Босна) у борби против четника; сахрањен у Гра-
дачцу. 

192. Ж У Ј К И Ћ ДУШАН, борац 2. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1911. год. у селу Шевици код Кучева, 
подлегао ранама 6. јануара 1945. год. а сахрањен у селу Гор-
њем Сребрнику близу Тузле. 

193 МИХУЉЕВИЋ Ј. ЈАНКО, борац 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Волуји код Кучева, 
погинуо 9. јануара 1945. год. у селу Башићима код Шековића 
близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Башићима. 

194. БЕШИНА МИЛИЈА, борац Противоклопне чете 4. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Раденки 
код Кучева; погинуо и сахрањен у селу Башићима код Ше-
ковића. 
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195. ЈЕВТИЋ МИЛАДИН, борац 4. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, подлегао ранама 9. јануара 1945. год. у селу 
Башићима код Шековића близу Власенице, сахрањен у селу 
Башићима. 

196. БРАТУН АЛБЕРТ, поручник, политички комесар чете 
у 4. батаљону 19. српске бригаде, рођен 1925. год. на Тресибаби 
код Књажевца , погинуо 4. јануара 1945. год у селу Срницама 
код Градачца (источна Босна) у борби против четника; сахра-
њен у селу Горњем Сребренику близу Тузле. 

197. ЂОРЂЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ, десетар у 1. чети 4. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Доњем Ма~ 
тејевцу код Ниша, погинуо 4. јануара 1945. год. у селу Ср-
ницама код Градачца (источна Босна) у борби против чегника; 
сахрањен у селу Шпионици код Градачца. 

198. РНИЋ ТОДОР, десетар у 1. чети 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год. у селу Отишићу код Сиња, по-
погинуо 4. јануара 1945. год. у селу Срницама код Градачца (ис-
точна Босна) у борби против четника; сахрањен код Градачца. 

199. ДРАШКОВИЋ ДРАГОЉУБ, поручник. политички ко-
месар 2. чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1919. год. 
у селу Тачевцу код Куршумлије, погинуо 4. јануара 1945. год. 
у селу Срницама код Градачца (источна Босна) у борби против 
четника; сахрањен код Градачца. 

200. ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР, борац 3. чете 4. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1921. год. у Великом Градишту, 
погинуо 6. јануара 1945. год. у селу Папраћи код Шековића 
близу Власенице ,у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Зидоњама код Шековића. 

201. ЗДРАВКОВИЋ МИЛЕНКО, борац 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Врбовцу код Бољевца, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула Града близу 
Зворника у борби против Немаца. 

202. ЈЕРЕМИЋ МИОДРАГ, борац бојне коморе 18. српске 
бригаде, рођен 1921. год. у селу Вражогрнцу код Зајечара, 
погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби против 
Немаца; сахрањен на коти 492 код Власенице. 

203. ЛАЗИЋ ОМЕР, борац 2. чете 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1924. год. у селу Кнежици код Петровца на 
Млави (могуће у Кнежици код Ниша — прим. ред.), погинуо 
11. јануара 1945. год. код Власенице у борби против Немаца; 
сахрањен у селу Драгосавцу (није могло тачно да се одреди 
о коме се месту ради — прим ред.). 
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204. Б У Р К И Ћ ЂОРЂЕ, борац 2. чете 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1925. год. у селу Јабуковцу код Неготина, 
погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби против 
Немаца; сахрањен у селу Драгосавцу (није могло тачно да 
се одреди о коме се месЈу ради — прим. ред.). 

205. ИЈ1ИЋ ВИТОМИР, борац 2. чете 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Бистрици код Петров-
ца на Млави, погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у 
борби против Немаца; сахрањен у селу Драгосавцу (није 
могло тачно да се одреди о коме се месту ради — прим. ред.). 

206. Ж У Р К И Ћ (могуће Ж У Ј К И Ћ ) ЖИВОЈИН, борац 2. 
чете 3. батаљона 18. српске бригаде, рођен 1910. год. у Го-
лупцу, погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби 
против Немаца; сахрањен код Власенице. 

207. ТРАЈКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ, борац 2. чете 3. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1924. год. у Доњем Милановцу, поги-
нуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби против Не-
маца; сахрањен код Власенице. 

208. НИКОЛИЋ АНТОНИЈЕ, борац 2. чете 3. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Николићеву код 
Зајечара, погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби 
против Немаца; сахрањен код Власенице. 

209. Б О Ш К О В И Ћ ЧЕДОМИР, борац 2. чете 3. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Бусуру код Пет-
ровца на Млави, погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице 
у борби против Немаца. 

210. ЧУЈКОВИЋ ТИХОМИР, борац 2. чете 3. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Миљевићу код 
Голупца, погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби 
против Немаца. 

211. К Р Ж А Н О В И Ћ ПАВЛЕ, борац 2. чете 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1909. год. у селу Шевици код Кучева, 
погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби против 
Немаца. 

212. К Р А Ј Ц ДАНИЛО, борац 1. чете 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1905. год. у селу Раденки код Кучева, по-
гинуо 7. јануара 1945. год. у селу Пирковцима код Лопара 
(источна Босна) у борби против четника; сахрањен у селу 
Пирковцима. 

213. МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН, борац 1. чете 3. бата-
љона 18. српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Бистрици код 
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Петровца на Млави, погинуо 7. јануара 1945. год. у с^лу Пир-
ковцима код Лопара (источна Босна) у борби против четника; 
сахрањен у селу Пирковцима. 

214. ЈАКОВЉЕВИЋ ВЛАСТИМИР, борац 1. чете 3. бата-
љона 18. српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Александрову 
код Прокупља, погинуо 7. јануара 1945. год. у селу Пирков-
цима код Лопара (источна Босна) у борби против четника. 

215. АРАНЂЕЛОВИЋ ЧЕДОМИР, борац 1. чете 3. бата-
љона 18. српске бригаде, рођен 1926. год. у Кладову, погинуо 
7. јануара 1945. год. у селу Пирковцима код Лопара (источна 
Босна) у борби против четника. 

216. ИЛИЋ ИСАИЛО, борац 3. чете 3. батаљона 18. српске 
бригаде, погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби 
против Немаца; сахрањен у селу Ступарима код Власенице. 

217. ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, борац 1. чете 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Речкој код Неготина, 
погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби против 
Немаца; сахрањен у селу Ступарима код Власенице. 

218. РАДИЋ МИЛАН, борац 3. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Олујићу (Македонија), а живео у 
селу Кобишници код Неготина, погинуо 11. јануара 1945. год. 
код Власенице у борби против Немаца. 

219. СТЕКИЋ СЛОБОДАН, бовац 3. чете 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен у селу Макцима код Великог Градишта, 
погинуо 11. јануара 1945. год. код Власенице у борби против 
Немаца; сахрањен у селу Цапардима код Зворника. 

220. ПЕТРОВИЋ РАДЕ, десетар у Минерском воду 1. ба-
таљона 16. српске бригаде, погинуо 15. јануара 1945. год. на 
Плочи код Власенице у борби против Немаца; сахрањен на 
Јаворовој пољани код Плоче (Власеница). 

221. ЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР, десетар у Минерском воду 2. 
батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу Подвршкој код 
Кладова, погинуо 15. јануара 1945. год. на Плочи код Власе-
нице у борби против Немаца; сахрањен на Јаворовој пољани 
код Плоче (Власеница). 

222. КЛИСАРА РАДЕ, борац 3. чете 1. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Лесковцу (Грлиште) код Зајечара, 
погинуо 15. јануара 1945. год. на Плочи код Власенице у бор-
би против Немаца; сахрањен на Јаворовој пољани код Плоче 
(Власеница). 
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223. К А Д И Ћ или КОДИЋ) Петар, борац 1. чете 1. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен у селу Љубичевцу код Кла -
дова, погинуо 15. јануара 1945. год. на Плочи код Власенице 
у борби против Немаца; сахрањен на Јаворовој пољани код 
Плоче (Власеница). 

224. Ж И В А Н О В И Ћ К. СВЕТОЗАР, борац 1. чете 1. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен у селу Лукама (Салаш) код 
Зајечара, погинуо 15. јануара 1945. год. на Плочи код Вла-
сенице у борби против Немаца; сахрањен на Јаворовој по-
љани код Плоче (Власеница). 

225. КУЦМАНОВИЋ (или КУЦАНОВИЋ) ЈОВАН, борац 
1. чете 1. батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу Великом 
Јасикову код Неготина, погинуо 15. јануара 1945. год. на Плочи 
код Власенице у борби против Немаца; сахрањен на Јаворовој 
пољани код Плоче (Власеница). 

226. КАЛИНОВИЋ БОЖИДАР, борац 1. чете 1. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Великом Јасикову код Не-
готина, погинуо 15. јануара 1945. год. на Плочи код Власенице 
у борби против Немаца; сахрањен на Јаворовој пољани код 
Плоче (Власеница). 

227. СТЕВАНОВИЋ Ј. РАНКО, борац 1. чете 4. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1915. год. у селу Ошљанама код 
Књажевца , погинуо 17. јануара 1945. год. код Погледа (Плоче) 
близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Незировићима код Власенице. 

228. ПАНИЋ МИЛАН, борац 1. чете 4. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1924. год. у селу Трњанима код Неготина, 
погинуо 17. јануара 1945. год. код Погледа (Плоча) близу Вла-
сенице у борби против Немаца. 

229. РАДУЛОВИЋ ЈАНКО, борац Дисциплинске чете 1. 
батаљона 16. српске бригаде, рођен 1918. год. у селу Волуји 
код Кучева, погинуо 21. јануара 1945. год. код села Козје 
Равни близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен 
на гробљу у селу Мишарима код Власенице. 

230. И Л И Ћ РАДОМИР, борац Дисциплинске чете 1. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Волуји код 
Кучева, погинуо 21. јануара 1945. год. код села Коз је Равни 
близу Власенице у борби против Немаца, сахрањен на гробљу 
у селу Мишарима код Власенице. 

231. В У К И Ћ (или ЦУКИЋ) Ј. МИХАЈЛО, борац 2. чете 
3. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1904. год. у селу Радујев-
цу код Неготина, погинуо 23. јануара 1945. у селу Симићима 
код Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Рогосији код Власенице. 
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232. АРИЋЕВИЋ. М. ЖИВОЈИН, борац 2. чете 3. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Рад^јевцу 
код Неготина, погинуо 23. јануара 1945. год. у селу Симићима 
код Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Рогосији код Власенице. 

233. ВЕЉАНОВИЋ М. МИЛУТИН, борац 2. чете 3. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 14. августа 1921. год. у селу 
Радујевцу код Неготина, погинуо 23. јануара 1945. год. у селу 
Симићима код Власенице у борби против Немаца; сахрањен 
у селу Рогосији код Власенице. 

234. ВЕЛИЋ БОГОЉУБ, борац 4. батаљона 16. српске бри-
гаде, рођен 1924. год. у селу Корбову код Неготина, погинуо 
23. јануара 1945. год. код Власенице у борби против Немаца; 
сахрањен у селу Рашића Гају код Власенице. 

235. СТАНОЈЕВИЋ Војислава БОРИВОЈЕ, борац 16. срп-
ске бригаде, рођен 1920. год. <у селу Милошеву код Неготина, 
подлегао ранама 22. јануара 1945. год. у засеоку Васићима 
(Шековићи) код Власенице; сахрањен у засеоку Васићима. 

236. ДОБУЛОВИЋ (или ДАБУЛОВИЋ) ДУШАН, борац 2. 
чете 1. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1908. год. у селу 
Великом Јасикову код Неготина, погинуо 27. јануара 1945. год, 
код села Самарнице близу Власенице у борби против Немаца; 
сахрањен у селу Самарници. 

237. КОСТАДИНОВИЋ ВУКОСЛАВ, борац 2. чете 1. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен 1917. год. у селу Сврљишкој 
Тополи код Књажевца , погинуо 28. јануара 1945. год. код 
села Самарнице близу Власенице у борби против Немаца; са-
храњен у селу Бакићима код Власенице. 

238. РАНЂЕЛОВИЋ НИКИФОР, борац Противоклопне 
чете 1. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу 
Белом Потоку код Сврљига, погинуо 26. јануара 1945. год. 
код села Брда близу Власенице у борби против Немаца; са-
храњен у селу Брдима (Власеница). 

239. АНТИЋ МИЛОРАД, борац Противоклопне чете 1. 
батаљона 16. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Габров-
ници код Књажевца, погинуо 27. јанЈуара 1945. год. код села 
Брда близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Брдима (Власеница). 

240. ЈОКОВИЋ РАДОВАН, борац 1. чете 1. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у Петровом Селу код Кладова, 
погинуо 27. јануара 1945. год. код села Самарнице близу Вла-
сенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Самарници. 
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241. МАТЕЈЕВИЋ ЈОВАН, борац 1. чете 1. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Бољетину код Мајдан-
пека, погинуо 27. јац>уара 1945. год. код села Самарнице близу 
Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Самар-
ници. 

242. МЛАДЕНОВИЋ ДРАГУТИН, борац 1. чете 1. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Тополници код Мајдан-
пека, погинуо 26. јануара 1945. год. код села Самарнице близу 
Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Самар-
ници. 

243. СИМОНОВИЋ. СТАНКО, борац 1. чете 1. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1918. год. у селу Глоговици (Салаш) 
код Зајечара, погинуо 27. јануара 1945. год. код села Самар-
нице близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Самарници. 

244. НИКОЛИЋ. МАРИН, борац 1. чете 1. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1917. год. у селу Великом Јасикову код 
Неготина, погинуо 27. јануара 1945. год. код села Самарнице 
близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Самарници. 

245. КУРКАНОВИЋ (?) СТОЈКО, борац 1. чете 1. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Сипу код 
Кладова, погинуо 26. јануара 1945. год. код села Брда близу 
Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Самар-
ници (Власеница). 

246. САВИЋ (или СОВИЋ) ИВКО, борац Јуришне чете 
1. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Сипу 
код Кладова (могуће из села Калне код Пирота — прим. ред.), 
погинуо 26. јануара 1945. год. на Самару код села Брда близу 
Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Самар-
ници (Власеница). 

247. К У К И Ћ М. ВЛАДА, борац 3. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1918. год. у селу Сипу код Кладова, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. код села КЈула-Града близу 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Кула -
-Граду. 

248 СТЕФАНОВИЋ (или СТЕВАНОВИЋ) П. ВЛАДИМИР, 
борац 3. чете 4. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1923. год. 
у селу Сипу код Кладова, погинуо 2. фебруара 1945. год. код 
села Кула-Града близу Зворника у борби против Немаца; 
сахрањен у селу Кула-Граду. 

249. СТАНКОВИЋ М. ЧЕДОМИР, борац 3. чете 4. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Сипу код 
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Кладова, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула-Града 
близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Кула-Граду, 

250. ЛЕКЈГБ. С. ЛАЗАР, борац 3. чете 4. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1926. год. у селу Сипу код Кладова, поги-
нуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула-Града близу Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен у селу Кула-Граду. 

251. ЈОЦРГБ. Б. АЛЕКСАНДАР, борац 3. чете 4. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1914. год. у селу Сипу код Кладова, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула-Града близу 
Зворника; сахрањен у селу Кула-Граду. 

252. АДАМОВИЋ Ј. МАРКО (или МИРКО), борац 3. чете 
4. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Сипу 
код Кладова, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула-Гра-
да близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Кула-Граду. 

253. Ж И В К О В И Ћ РАДИВОЈЕ, борац 3. чете 4. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Сипу код Кладова, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула-Града близу 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Кула -
-Граду. 

254. ДИМИТРАШКОВИЋ МИЛЕНКО, борац 3. чете 4. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Сипу код 
Кладова, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула-Града 
близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Кула-Граду. 

255. ЗЕЦ МИРКО, мајор, командант 16. српске бригаде, 
. рођен у Босанској Костајници, погинуо 31. марта 1945. год. 

код села Сребреника близу Тузле у борби против Немаца и 
усташа; сахрањен у Тузли. 

256. МИЛЕНКОВИЋ СТОЈАН (види: ред. бр 274 — прим. 
ред.), водник вода у 1. чети 3. батаљона 19. српске бригаде, 
рођен 1914. год. у селу Малој Реци код Крушевца, погинуо 
2. фебруара 1945. год. код села Глоди близу Зворника у борби 
против Немаца; сахрањен у селу Глодима. 

257. ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОМИР, водник вода у 1. чети 4. 
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1914. год. у селу Малој 
Реци код Крушевца, погинуо 2. фебруара 1945. год. код Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен у селу Ђевању код 
Зворника. 
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258. СТОЈАНОВИЋ. РАДОМИР, политички делегат вода 
у 1. чети 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1926. год. у 
селу Месурову (није могло тачно да се одреди о коме се 
месту ради —• прим. ред..), погинуо 2. фебруара 1945. год. код 
села Ђевања близу Зворника у борби против Немаца; сахра-
њен у Ђевању. 

259. ВИЛОТИЋ. ВИЛОТИЈЕ, помоћник политичког коме-
сара 2. чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. 
у селу Ораовици код Разбојне (могуће у Ораовици код Грде-
лице — прим. ред.), погинуо 2. фебруара 1945. год. код села 
Ђевања близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у 
Ђевању. 

260. КОСАНИЋ БОЖИДАР, командир вода у 2. чети 4. 
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1909. год. у селу Рајбоју 
(није могло тачно да се одреди о коме се месту ради — прим. 
ред.), погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђевања близу 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у Ђевању. 

261. СПАСИЋ МИЛОШ, политички делегат вода у 2. чети 
4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1922. год. у Нишу, поги-
нуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђевања близу Зворника 
у борби против Немаца; сахрањен у Ђевању. 

262. СТОЈАНОВИЋ БОРИСАВ, водник вода у 3. чети 4. 
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Тејковцу 
(није могло тачно да се одреди о коме се месту ради; могуће: 
село Теловац код Беле Паланке — прим. ред.), погинуо 2. 
фебруара 1945. год. код села Ђевања близу Зворника у борби 
против Немаца; сахрањен у Ђевању. 

263. АДЕМОВИЋ ЕВСЕЈ, десетар у 3. чети 4. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђе-
вања близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у 
Ђевању. 

264. ДИНИЋ НАЈДАН — СИМА, командант 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1918. год. у селу Баличевцу код Ме-
рошине (Ниш), погинуо 8. фебруара 1945. год. код села Гр-
баваца близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Шетићима код Зворника. 

265. Ж И В О Т И Ћ РАДОМИР, борац 3. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде (вероватно из села Клења код Голупца — прим. 
ред.), погинуо 1. фебруара 1945. год. на Соколини код Зворника 
у борби против Немаца; сахрањен у селу Глодима код Звор-
ника. 
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266. МИЦИЋ ДРАГИЋ, борац 3. чете 2. батаљона 19. српске 
бригаде, погинуо 1. фебруара 1945. год. на Соколини код Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен у селу Глодима код 
Зворника. 

267. ПАУНОВИЋ ВЕСЕЛИН, борац — пушкомитраљезац 
4. чете 2. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 1. фебруара 
1945. год. на Соколини код Зворника у борби против Немаца; 
сахрањен у селу Глодима код Зворника. 

268. ПРЕДИЋ. МОМЧИЛО, борац 4. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 1. фебруара 1945. год. на Соколини 
код Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Гло-
дима код Зворника. 

269. БАНКОВИЋ АТАНАСИЈЕ, борац 1. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 2. фебд'уара 1945. год. на Соколини 
код Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Гло-
дима код Зворника. 

270. ЂОРЂЕВИЋ СВЕТОМИР, борац 2. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 2. фебруара 1945. год. на Соколини 
код Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Гло-
дима код Зворника. 

271. ПОПОВИЋ МИЛОШ (могућа грешка, види: ред. бр. 
862 — прим. ред.) борац 1. чете 3. батаљона 19. српске бригаде 
погинуо 2. фебруара 1945. год. на Соколини код Зворника у 
борби против Немаца; сарањен у селу Глодима код Зворника. 

I 
272. СТОЈИЧЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ, борац 1. чете 3. бата-

љона 19. српске бригаде, погинуо 2. фебруара 1945. год. на 
Соколини код Зворника |у борби против Немаца; сахрањен 
у селу Глодима код Зворника. 

273. Ј Е Ф Т И Ћ АЛЕКСАНДАР (могућа грешка, види: ред. 
бр. 277 — прим. ред.), борац 1. чете 3. батаљона 19. српске 
бригаде, погинуо 2. фебруара 1945. год. на Соколини код Звор-
ника у борби протви Немаца, сахрањен у селу Глодима код 
Зворника. 

274. МИЛЕНКОВИЋ СТОЈАН (види: ред. бр. 256 — прим. 
ред.), борац 1. чете 3. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 2. 
фебруара 1945. год. на Соколини код Зворника у борби про-
тив Немаца; сахрањен у селу Глодима код Зворника. 

275. ПАВЛОВИЋ ДРАГОЉУБ, борац 1. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 2. фебруара 1945. год. на Соколини 
код Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Гло-
дима код Зворника. 
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278. ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСА, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Табановцу код 
Петровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. код Звор-
ника (село Дуги Дио) у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Каменици (Српској) код Зворника. 

277. ЈЕВТИЋ АЛЕКСАНДАР (види: ред. бр. 273 — прим. 
ред.), борац 1. чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1923. 
год. у селу Рановцу код Петровца на Млави, погинуо 2. ф е -
бруара 1945. год. код села Ђевања близу Зворника у борби 
против Немаца; сахрањен у селу Каменици (Српској) код 
Зворника. 

278. БАЛИЋ (или БЕЛИЋ) ЈОСИФ, борац 1. чете 4. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Манасти-
рици код Петровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. 
код села Ђевања близу Зворника у борби против Немаца; са-
храњен у селу Каменици (Српској) код Зворника. 

279. СТЕВИЋ МИОДРАГ, борац 2. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Шетоњама код Пет-
ровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђе-
вања близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Каменици (Српској) код Зворника. 

280. ПОМПУЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ, борац 2. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1910. год. у селу Волуји код 
Кучева, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђевања близу 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Каме-
ници (Српској) код Зворника. 

281. ПЕТРОВИЋ ОБРАД, борац 1. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1919. год. у селу Стамници код Петров-
ца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђевања 
близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Каменици (Српској) код Зворника. 

282. МИЛОШЕВИЋ СЕРАФИМ, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1914. год. у селу Нересници код Ку-
чева, погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу Дуги Дио код 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Каменици 
(Српској) код Зворника. 

283. ОГЊАНОВИЋ БОЖИДАР, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Малом Божевцу 
код Пожаревца, погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу Дуги 
Дио код Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Каменици (Српској) код Зворника. 
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284. ЈАНКОВИЋ СИМА, борац 2. чете 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1918. год. у селу Раковој Бари код Кучева, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу Дуги Дио код Зворника 
у борби против Немаца; сахрањен у селу Каменици (Српској) 
код Зворника. 

285. МАКСИМОВИЋ МИЛАН, борац 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1911. год. у селу Мелници код Пет-
ровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Дуги 
Дио близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Каменици (Српској) код Зворника. 

286. ТОМИЋ МИЛИЈА, борац 2. чете 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен у селу Ђовдину код Петровца на Млави, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу дуги Дио код Зворника 
у борби против Немаца; сахрањен у сел^у Каменици (Српској) 
код Зворника. 

287. ТОМИЋ СЕЛИМИР, борац 3. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Шапинама код Пожа-
ревца, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Дуги Дио 
близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Каменици (Српској) код Зворника. 

288. БОЦАНОВИЋ Ж И В К О , борац 3. чете 4. батаљона 19. 
српске б ригаде, рођен 1918. год. у селу Стамници код Пет-
ровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села 
Ђевања близу Зворника у борби против Немаца. 

289. АРСИЋ ПРЕДРАГ, борац 3. чете 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год. у селу Виначна (није могло тач-
но да се одреди о ком се месту ради; могуће село Винци 
код Голупца — прим. ред.), погинуо 2. фебруара 1945. год. код 
села Ђевања близу Зворника у борби против Немаца. 

290. РИСТИЋ ЈОСИФ, борац 3. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Кобиљу код П о ж а -
ревца, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђевања близу 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу Каменици 
(Српској) код Зворника. 

291. МЛАДЕНОВИЋ РАДОМИР, борац 3. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1921. год. у сел|у Бистрици код Пет-
ровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Ђе-
вања близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Каменици (Српској) код Зворника. 

292. СТАНОЈЕВИЋ ЉУБОМИР, борац 3. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1918. год. у селу Каменову код Пет-
ровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. на Соколици 
код села Каменице (Српске) близу Зворника у борби против 
Немаца. 

328 



293. К О Ј И Ћ ЗОРАН, курир штаба 4. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен 1931. год. у Великом Градишту, погинуо 2 
фебруара 1945. год. на Соколици код села Каменице (Српске) 
близу Зворника у борби против Немаца. 

294. ЈАНКОВИЋ ВЛАЈКО, борац 2. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 3. фебруара 1945. год. код села Ђе-
вања близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Глодима код Зворника. 

295. МИЛОШЕВИЋ МИЛИЋ, борац 1. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 3. фебруара 1945. год. код села Ђе-
вања близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен код 
Ђевања. 

296. МАРЈАНОВИЋ СВЕТОМИР, борац 1. чете 1 батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 3. фебруара 1945. год. код села Ђе-
вања близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен код 
Ђевања. 

297. ОБРАДОВИЋ РАЈКО, борац 1. чете 1 батаљона 39. 
српске бригаде, погинуо 3. фебруара 1945. год. код села Ђе-
вања близу Зворника; сахрањен код Ђевања. 

298. Ж И К И Ћ ЧЕДОМИР, борац 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, подлегао ранама 8. фебруара 1945. год.; сахра-
њен у селу Шетићима (Српски) код Зворника. 

299. ЈАНКОВИЋ МИРОСЛАВ (види: ред. бр. 312 — прим. 
ред.), борац 3. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 8. феб-
руара 1945. год. Зворника у борби против Немаца; сахрањен 
кра ј пута Зворник — село Прибој код Лопара. 

300. МИЛЕНКОВИЋ ЉУБИСАВ, борац 1. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1924. год. у Добричу ( јужна Србија), 
погинуо 8. фебруара 1945. год. код Зворника у борби против 
Немаца. 

301. Ј А Н И Ћ И Ј Е В И Ћ СТОЛЕ, борац 3. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год. у селу Златову код Деспотовца, 
рањен 8. фебруара 1945. год. код Зворника у борби против 
Немаца; подлегао ранама на г^уту за болницу. 

302. ЈОВИЋ ДРАГУТИН, борац 1. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 8. фебруара 1945. год. близу села 
Грбаваца код Зворника у борби против Немаца. 

303. ВУКАШИНОВИЋ ЖИВАН, борац 1. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. близу села 
Грбаваца код Зворника у борби против Немаца. 
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304. ВЛАЈКОВИЋ. ИВАН, борац 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. близу села Гр-
баваца код Зворника у борби против Немаца. 

305. Ж И В К О В И Ћ РАНИСЛАВ, борац 1. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. блп-
зу села Грбаваца код Зворника у борби против Немаца. 

306. БОГОСАВЉЕВИЋ МИЛИСАВ, борац 1. чете 3. ба-
таљона 19 српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. 
близу села Грбаваца код Зорника у борби против Немаца. 

307. ЈАНКОВИЋ В. РАДОМИР, борац 1. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. блп-
зу села Грбаваца код Зворника у борби против Немаца. 

308. ЛЕКИЋ МИЛАН, борац 2. чете 3. батаљона 19. срп-
ске бригаде, погинуо 8. фебруара 1945. близу села Грбаваца 
код Зворника у борби против Немаца. 

309. ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛО, борац 2. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 8. фебруара 1945. год. код села 
Грбаваца близу Зорника у борби против Немаца. 

310. АНДРЕЈИЋ ВИЋЕНТИЈЕ, борац 2. чете 3. батаљо-
на 19. српске бригаде, погинуо 8. фебруара 1945. год. код 
села Грбаваца близу Зворника у борби против Немаца. 

311. МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 2. чете 3. 
батаљона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. 
код села Грбаваца близу Зорника у борби против Немаца. 

312. ЈАНКОВИЋ МИРОСЛАВ (види: ред. бр. 299 — 
прим. ред.), борац 2. чете 3. батаљона 19. српске бригаде, по-
гинуо 9. фебруара 1945. год. код села Грбаваца близу Звор-
ника у борби против Немаца. 

313. СТАНКОВИЋ ДРАГОМИР, борац 2. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. код 
села Грбаваца близу Зворника у борби против Немаца. 

314. ВЕЛИЋ (или ВЕЈЛИЋ) ВИТОМИР, борац 2. чете 
3. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. 
год. на Вјенчацу код села Грбавца близу Зворника у бор-
би против Немаца. 

315. ПАВЛОВИЋ ВЛАДА, борац 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. код села Гр-
баваца близу Зворника у борби против Немаца. 
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316. СТАНОЈЕВИЋ РАДИСАВ (или РАДОСАВ), борац 
2. чете 3. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 
1945. год. на Вјенчацу код села Грбаваца близу Зворника у 
борби против Немаца. 

317. МЛАДЕНОВИЋ РАДОМИР (или РАТОМИР), борац 
2. чете 3. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 
1945. год. на Вјенчацу код села Грбаваца близу Зворника у 
борби против Немаца. 

318. Б Р А Н К О В И Ћ МИЛУН, борац 2. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. на Вјен-
чацу код села Грбаваца близу Зворника у борби против 
Немаца. 

319. ПАУНОВИЋ БОЖИДАР, борац 2. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. на Вјен-
чацу код села Грбаваца близу Зворника у борби против 
Немаца. 

320. Ј А Н К О В И Ћ ПЕТАР, борац 3. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. на Вјенчацу 
код села Грбаваца близу Зворника у борби против Немаца. 

321. РАДОВАНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ, борац 3. чете 3. ба-
таљона 19. српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. на 
Вјенчацу код села Грбавци близу Зворника у борби против 
Немаца. 

322. РАДОЈКОВИЋ КРИСТИВОЈЕ, десетар (могуће 
политички комесар — прим. ред.) 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен у селу Доњем Матејевцу код Ниша, 
погинуо 17. јануара 1945. год., код села Градине близу Вла-
сеници у борби против Немаца; сахрањен кра ј пута Звор-
ник — село Заклопача. 

323. МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН, десетар у 4. батаљону 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Градини код 
Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Новој 
Касаби код Власенице. 

324. РОСИЋ МИРКО, десетар у 4. батаљону 19. српске 
бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Градини код Власе-
нице у борби против Немаца; сахрањен у селу Барјамовићима 
код Власенице. 

325. МИЛОСАВЉЕВИЋ ПЕТАР, поручник, политички ко-
месар 3. чете 1. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 18. ја-
нуара 1945. год. на Орловачи код села Тугова близу Власе-
нице у борби против Немаца. 
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( 
326. КРСМАНОВИЋ ДОБРОСАВ, поручник политички 

комесар 1. чете 1. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 18. 
јануара 1945. год. на Орловачи код села Тугова близу Вла-
сенице у борби против Немаца. 

327. МИТРОВИЋ МИОДРАГ, водник вода у 2. чети 3. 
батаљона 19. српске бригаде, погинуо 18. јануара 1945. год. 
на Бојишту код села Тугова близу Власенице у борби про-
тив Немаца. 

328. МАРЈАНОВИЋ СВЕТОЗАР, десетар у 3. чети 3. ба-
таљона 19. српске бригаде, погинуо 18. јануара 1945. год. на 
Бојишту код села Тугова близу Власенице у борби против 
Немаца. 

329. ТРЕСКАВИЦА ЈОВАНКА, четна болничарка у 3. 
батаљону 19. српске бригаде, рођена 1927. год. у околини 
Вуковара, погинуо 18. јануара 1945. год. на Градини код 
Власенице у борби против Немаца. 

330. СТАНИСАВЉЕВИЋ САВА, политички делегат вода 
у 1. чети 3. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 19. јануара 
1945. год. на Градини код Власенице у борби против Немаца. 

331. И Л И Ћ МИЛОП1, командир 1. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, подлегао ранама 21. јануара 1945. год. код 
Власенице. 

332. ПЕТРОВИЋ СВЕТОЗАР, водник вода у 2. чети 4. 
батаљона 19. српске бригаде, погинуо 23. јануара 1945. год. 
код села Шековића близу Власенице у борби против Нема-
ца; сахрањен у селу Дубници код Власенице. 

333. ИЛИЋ ИСИДОР, водник у 5. чети 4. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 23. јануара 1945. год. на Гојевићу 
код села Шековића близу Власенице у борби против Не-
маца. 

334. К У Р И Ћ СВЕТОЗАР, борац 3. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Ждрелу код Петров-
ца на Млави, рањен 17. јануара 1945. год. код села Градине 
близу Власенице у борби против Немаца, подлегао ранама 
23. јануара 1945. год., сахрањен у селу Заклопачи код Вла-
сенице. 

335. МАРЈАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 2. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Дубокој код 
Кучева, подлегао ранама 24. јануара 1945. год. код Власе-
нице; сахрањен на Мрамору код Власенице. 



336. МАРЈАНОВИЋ МИОДРАГ, борац 2. чете 3. батаљо-
на 19. српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Дубокој код 
Кучева, погинуо 23. јанЈуара 1945. год. код Шековића близу 
Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Стани-
шићима код Власенице. 

337. МАСУЉЕВИЋ (могуће МАТУЉЕВИЋ) ДИМИТРИ-
ЈЕ, борац 2. чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 
1914. год. у селу Манастирици код Петровца на Млави, по-
гинуо 26. јануара 1945. год. на Градини код Власенице у 
борби против Немаца; сахрањен у селу Станишићима код 
Власенице. 

338. ШАЛДИЋ (?) НИКОДИЈЕ, борац 2. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Раденки код 
Кучева, погинуо 26. јануара 1945. год. на Градини код Вла-
сенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Станиши-
ћима код Власенице. 

339. ДЕНИЋ. ВИЋЕНТИЈЕ, борац 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Кобиљу код По-
жаревца, погинуо 26. јануара 1945. год. на Градини код Вла-
сенице у борби против Немаца; сахрањен у селу Станиши-
ћима код Власенице. 

340. ИЛИЋ БОЖИДАР, борац 4. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен 1906. год. у селу Рашанцу код Петровца на 
Млави, погинуо 26. јануара 1945. год. на Градини код Власе-
нице у борби против Немаца; сахрањен у селу Станишићи-
ма код Власенице. 

341. Ж И В К О В И Ћ ЦВЕТКО, борац 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1924. год. у селу Раковој Бари код Ку-
чева, погинуо 26. јануара 1945. год. на Градини код Власе-
нице у борби против Немаца; сахрањен у селу Станишићи-
ма код Власенице. 

342. ПАШКА (?) ДРАГУТИН, борац 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1909. год. у селу Раденки код Кучева, 
погинуо 26. јануара 1945. год. на Градини код Власенице у 
борби против Немаца; сахрањен у селу Станишићима код 
Власенице. 

343. МИТРОВИЋ МИЛИЦА, борац 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођена 1915. год. у селу Божевцу код Пожа-
ревца, погиНула 26. јануара 1945. год. на Градини код Вла-
сенице у борби против Немаца; сахрањена у селу Станиши-
ћима код Власенице. 

344. РАДОЈКОВИЋ СВЕТОМИР, борац 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1912. год. у селу Мустапићу код К у -
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чева, погинуо 21. јануара 1945. год. на Градини код Власе-
нице у борби против Немаца; сахрањен на Мрамору код 
Власенице. 

345. ЈЕМЕНИЋ МИЛАН, борац 3. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1927. год. у Петровцу на Млави, по-
гинуо 21. јануара 1945. год. на Градини код Власенице у 
борби против Немаца; сахрањен у селу Станишићима код 
Власенице. 

346. МИЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВ, борац 2. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Вошановцу 
код Петровца на Млави, погинуо 21. јануара 1945. год. на 
Градини код Власенице у борби против Немаца. 

347. СТЕВИЋ ДУШАН, борац 2. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. код села Се-
лишта близу Шековића (Власеница) у борби против Не-
маца. 

348. Ж И В К О В И Ћ ЖИВОТА, борац 2. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. у засеоку 
Барицама код Власенице у борби против Немаца. 

349. ЖИВАНОВИЋ СЛАВКО, борац 2. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. у засеоку 
Барицама код Власенице у борби против Немаца. 

350. ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ, борац 2. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. у за -
сеоку Барицама код Власенице у борби против Немаца; са-
храњен у селу Којчевини код Власенице. 

351. СТОЈКОВИЋ СТЕВАН, борац 3. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. у засеоку 
Барицама код Власенице у борби против Немаца; сахрањен 
у селу Којчевини код Власенице. 

352. ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, борац 3. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. код засео-
ка Барица близу Власенице у борби против Немаца; сахра-
њен у селу Којчевини код Власенице. 

353. КОСТИЋ ДРАГУТИН, борац 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. код засеока 
Барица близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен 
у селу Којчевини код Власенице. 

354. ПЕТРОВИЋ СВЕТОМИР, борац 3. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. код засеока 
Барица близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен 
у селу Којчевини код Власенице. 
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' 355. ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР, борац 1. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. код 
засеока Барица близу Власенице у борби против Немаца; 
сахрањен у селу Којчевини код Власенице. 

356. Ј Е Л И Ћ АНТОНИЈЕ, борац 1. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Орловачи 
Барица близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен 
у селу Којчевини код Власенице. 

357. ЈОВИЋ РАДИША, борац 3. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Орловачи 
код Власенице у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Којчевини код Власенице. 

358. ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 1. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Орловачи 
код Власенице у борби против Немаца. 

359. КОМАРОВ ПЕТАР, борац 1. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Орловачи 
код Власенице у борби против Немаца. 

360. РАДОВАНОВИЋ ВРАНИСЛАВ, борац 2. чете 1. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Ор-
ловачи код власенице у борби против Немаца. 

361. ТОМИЋ СТОЈАДИН, борац 2. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Орловачи 
код Власенице у борби против Немаца. 

362. ИЛИЋ МИОДРАГ, борац 3. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Орловачи 
код Власенице у борби против Немаца. 

363. ТРАИЛОВИЋ СВЕТОЗАР, борац 2. чете 4. батаљо-
на 19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. на Гра-
дини код Власенице у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Станишићима код Власенице. 

364. СТОЈАНОВИЋ ТРИФУН, борац 1. чете 3. батаљо-
на 19. српске бригаде, погинуо 23. јануара 1945. год. код 
села Селишта близу Шековића (Власенице) у борби против 
Немаца; сахрањен код Селишта. 

365. МАРКОВИЋ АНЂЕЛКО, борац 1. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Забрђу код Пе-
тровца на Млави, погинуо 24. јануара 1945. год. код села 
Селишта близу Власенице у борби против Немаца; сахра-
њен у селу Станишићима код Власенице. 
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366. АРСИЋ. ДРАГОСЛАВ, борац 1. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Трновцу код З а ј е -
чара, погинуо 23. јануара 1945. год. код села Селишта близу 
Шековића (Власеница) у борби против Немаца; сахрањен у 
селу Станишићима код Власенице. 

367. МАНТИКИЋ ДАНИЛО, борац 4. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 23. јануара 1945. год. код села 
Селишта близу Шековића (Власеница) у борби против Не-
маца; сахрањен у селу Станишићима код Власенице. 

368. ТРАИЛОВИЋ СТАНОЈЛО, борац 2. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде, погиЦуо 23. јануара 1945. год. на 
Градини код Власенице у борби против Немаца; сахрањен 
на Мрамору код Власенице. 

369. МИЛЕНКОВИЋ МИЛОСАВ, борац 3. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде (вероватно погинуо јануара 1945. 
год. код Власенице у борби против Немаца — прим. ред.). 

370. РАДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 3. чете 4. ба-
таљона 19. српске бригаде (вероватно погинуо јануара 1945. 
год. код Власенице против Немаца •—• прим. ред.). 

371. ПАУНОВИЋ ВИТОМИР, борац 1. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде (вероватно погинуо јануара 1945. год. код 
Власенице у борби против Немаца — прим. ред.). 

372. ВУЧКОВИЋ (или ВУЈИЧИЋ) БОГОЉУБ, борац 3. 
чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1920. год., поги-
нуо 26. јануара 1945. год. на Миљаковићу код Зворника у 
борби против Немаца. 

373. РАДИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1914. год. у селу Нересници 
код Кучева, погинуо 27. ја1|уара 1945. год. на Соколићу код 
села Дрињаче близу Зворника у борби против Немаца; са-
храњен на Соколићу. 

374. ЈАНКОВИЋ БЛАГОЈЕ, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1914. год. у селу Гамзигра-
ду код Зајечара, погинуо 27. јануара 1945. год. на Соко-
лићу код села Дрињаче близу Зворника у борби против 
Немаца ;сахрањен на Соколићу. 

375. ЈОНОВИЋ (?) ЈАНКО, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1911. год. у селу Гамзигра-
ду код Зајечара, погинуо 27. јанУара 1945. год. на Соколићу 
код Дрињаче близу Зворника у борби против Немаца; са-
храњен на Соколићу. 
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376. ТРАИЛОВИЋ СТОЈАН, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1913. год. у селу Гамзи-
граду код Зајечара, нестао 27. јануара 1945. год. на Соко-
лићу код села Дрињаче близу Зворника у борби против 
Немаца. 

377. ЛУКИЋ ДУШАН, борац 4. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Везичеву код 
Петровца на Млави, погинуо 27. јануара 1945. год. код Ми-
јатовића близу села Дрињаче (Зворник) у борби против 
Немаца. 

378. БОГИЋ ДУШАН, борац 4. батаљона 18. српске бри-
гаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Камијеву код 
Великог Градишта, погинуо 27. јануара 1945. год. код Мија-
товића близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Не-
маца. 

379. АВРАМОВИЋ МИЛОЈЕ, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1923. год. у селу Турији код Кучева, по-
гинуо 27. јануара 1945. год. код Мијатовића близу села Дри-
њаче (Зворник) у борби против Немаца. 

380. СТОЈИЧИЋ МИЛАН, борац 4. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1913. год. у селу Великом Из-
вору код Зајечара, погинуо 27. јануара 1945. год. код Мија-
товића близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Не-
маца. 

381. МАРЈАНОВИЋ БЛАГОЈЕ, борац 4. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Ђов-
дини код Кучева, погинуо 27. јануара 1945. год. код Мијато-
вића у близиии села Дрињаче (Зворник) у борби против 
Немаца. 

382. ПАУНОВИЋ ЖИВОЈИН, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1927. год. у селу Гамзигра-
ду код Зајечара, погинуо 27. јануара 1945. год. код Мијато-
вића близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Не-
маца. 

383 СТАНОЈЛОВИЋ ЖИВОТА, борац 4. батаљона 18 срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1924. год. у селу Црљенцу 
код Пожаревца, погинуо 27. јануара 1945. год. код Мијатовића 
близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 

384. МАТИЋ РАДОЈЕ, борац 4. батаљона 18 српске бри-
гаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Гамзиграду код 
Зајечара, нестао 27. јануара 1945. год. код Мијатовића близу 
села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 
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385. ЖИВАНОВИЋ МИЛОЈЕ, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1920. год. у селу Куча јни 
код Кучева, погинуо 27. јануара 1945. год код Мијатовића 
близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 

386. СОЛДАТОВИЋ ЉУБОМИР, борац 4. батаљона 18. 
брпске бригаде, земљорадник, рођен 1909. год. у селу Нерес-
ници код Кучева, погинуо 24. јануара 1945. год. код Мијато-
вића близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 

387. АВРАМОВИЋ РАТОМИР, борац 4. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Волује 
код Кучева, погинуо 24. јануара 1945. год. код Мијатовића 
близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 

388. СТЕПИЋ ВАСИЛИЈЕ, борац 4. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Клењу код 
Голупца, погинуо 24. јануара 1945. год. код Мијатовића бли-
зу села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 

389. АНДРЕЈИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 4. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Чеш-
љевој Бари код Великог Градишта, погинуо 24. јануара 1945. 
год. код Мијатовића близу села Дрињаче (Зворник) у борби 
против Немаца. 

390. Р А К И Ћ САВА, борац 4. батаљона 18. српске бри-
гаде, земљорадник, рођен 1920. год. у селу Буровцу код Пет-
ровца на Млави, нестао 24. јануара 1945. год код Мијатозића 
близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 

391. СТОКИЋ (?) ЉУБОМИР, борац 4. батаљона 18 срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1920. год. у селу Мишље-
новцу код Кучева, погинуо 24. јануара 1945. год. код Мија-
товића близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Не-
маца. 

392. МИЛОШЕВИЋ МИЛАН, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1926. год. у селу Раброву 
код Кучева, погинуо 24. јануара 1945. год. код Мијатовића 
близу села Дрињаче (Зворник) у борби против Немаца. 

393. ЛЕКИЋ БРАНИСЛАВ, борац 1. батаљона 18. срп-
ске бригаде, столар, рођен 1923. год. у селу Вражогрнцу код 
Зајечара, погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу Кула-Граду 
код Зворника у борби против Немаца. 

394. РИСТИЋ ДИМИТРИЈЕ, десетар у 1. батаљону 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1920. год. у селу Стубло 
(није могло тачно да се одреди о коме се месту ради — прим. 
ред.), погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу Кула-Граду код 
Зворника у борби против Немаца. 
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395. МАТЕЈИЋ Ж АЛЕКСАНДАР, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Десини 
код Великог Градишта, погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу 
Кула-Граду код Зворника у борби против Немаца. 

396. СТОЈАДИНОВИЋ ДУШАН, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Макце 
код Великог Градишта, погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу 
Кула-Граду код Зворника у борби против Немаца. 

397. СТОЈАДИНОВИЋ МИЛАН, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1926. год. у селу Брани-
чеву код Голупца, погинуо 21. јануара 1945. год. код села 
Коњевића близу Кладња у борби против Немаца, сахра-
њен у селу Коњевићима код Кладња. 

398. МИЛЕНКОВИЋ ДРАГОЉУБ, борац 1. батаљона 13. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1926. год. у селу Греде-
тини код Алексинца, погинуо 21. јануара 1045. год. код села 
Коњевића близу Кладња у борби против Немаца, сахрањен 
у селу Коњевићима код Кладња. 

399. ФИЛИПОВИЋ ЈАНКО, борац 1. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1915. год. у селу Вуковићи-
ма код Кучева, погинуо 31. јануара 1945. год. код Новог Села 
близу Зворника у борби против Немаца. 

400. Ж И В К О В И Ћ СЕЛИМИР, борац 1. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Макце код 
Великог Градишта, погинуо 2. фебруара 1945. год. код Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

401. Б У Р Ш И Ћ ЈОВАН, борац 1. батаљона 18. српске бри-
наде, земљорадник, рођен 1925. год. у селу Нересници код 
Кучева, погинуо 31. јануара 1945. год. у Новом Селу код 
Зворника у борби против Немаца. 

402. МИЛОШЕВИЋ МИОДРАГ, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1925. год. у селу Велико 
Лаоле код Петровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. 
год. код Зворника у борби против Немаца; сахрањен у Звор-
нику. 

403. СТАНКОВИЋ МИРОСЛАВ, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. !у селу Десини 
код Великог Градишта, погинуо 2. фебруара 1945. год. код 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

404. ДРОШИЋ (?) СТЕВАН, борац 1. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Десини код 
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Великог Градишта, погинуо 27. јануара 1945. год. код села 
Дрињаче близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен 
у селу Дрињачи. 

405. ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ, борац 1. батаљока 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1926. год. у селу Чешљевој Бари 
код Великог Градишта, погинуо 1. фебруара 1945. год. код 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

406. ПАУНОВИЋ МИЛОЈЕ, борац 1. батаљона 18. српске 
бригаде, пекар, рођен 1909. год. у селу Раковој Бари код Ку-
чева, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Зворника у борби 
против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

407. МИЉКОВИЋ МИЛИСАВ, борац 1. батаљона 18. срп-
ске бригаде, столар, рођен 1926. год. у селу Клењу код Го-
лупца, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Зворника у борби 
против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

408. ПЕРИЋ ЂУРА, борац 1. батаљона 18. српске брига-
де, земљорадник, рођен 1913. год. у селу Браничеву код Го-
лупца, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Зворника у борби 
против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

409. БУМБИШЕВИЋ ПАВЛЕ, борац 1. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1925. год. у селу Дубокој 
код Кучева, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Зворника у 
борби против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

410. АНЂЕЛКОВИЋ МИЛЕНКО, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1910. год у селу Нересници 
код Кучева, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Зворника у 
борби против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

411. ИЛИЋ БОРИСЛАВ, поручник, политички комесар 
6. чете 1. батаљона 18. српске бригаде, трговачки помоћник, 
рођен 1925. год. у селу Каменици (вероватно код Алексинца 
— прим. ред.), погинуо 3 фебруара 1945. год. код Зворника 
у борби против Немаца; сахрањен у Зворнику. 

412. ПЕРИЋ ЖИВОРАД, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Браничеву (?) 
код Голупца, погинуо 22. јануара 1945. год. код села Дрињаче 
близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у селу 
Дрињачи. 

413. МАРКОВИЋ ЉУБОМИР, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Вражогрн-
цу код Зајечара, погинуо 25. јануара 1945. год. несрећним 
случајем код села Дрињаче близу Зворника. . 
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414. ЦВЕТКОВИЋ. СВЕТОЗАР, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Муста-
пићу код Кучева, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дри-
љаче близу Власенице у борби против Немаца. 

415. СТЕФАНОВИЋ. ДИМИТРИЈЕ, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1926. год. у селу Чеш-
љевој Бари код Великог Градишта, погинуо 26. јануара 1945. 
год. код села Дрињаче близу Зворника у борби против 
Немаца. 

416. ДАБИЋ ПЕТАР, борац 2. батаљона 18. српске бри-
гаде, земљорадник, рођен 1910. год. у селу Мустапићу код 
Кучева, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича близу 
Зворника у борби против Немаца. 

417. ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1909. год. у селу Муста-
пићу код Кучева, нестао 30. јануара 1945. год. код села Ди-
вича близу Зворника у борби против Немаца. 

418. НОВАКОВИЋ ДАНИЛО, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, радник, рођен 1920. год. у селу Мустапићу код 
Кучева, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича близу 
Зворника у борби против Немаца. 

419. ПЕТРОВИЋ ЉУБИСАВ, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Мустапићу 
код Кучева, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича 
близу Зворника у борби против Немаца. 

420. БОГОСАВЉЕВИЋ Ж А Р К О , борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Вражо-
грнцу код Зајечара, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села 
Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 

421. К И Т И Ћ АЛЕКСАНДАР, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1920. год. у селу Вражогрн-
цу код Зајечара, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села 
Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 

422. ТОМИЋ СТАНКО, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1928. год. у селу Трнови ( н и Ј е 

могло да се утврди о којој се Трнови ради. Могуће Трнавац 
код Зајечара, Трновац код Књажевца или Трновче код Пет-
ровца на Млави —< прим. ред.), погинуо 2. фебруара 1945. год. 
код села Дивича близу Зворника у борби против Немацс. 

423. СТЕВАНОВИЋ ВЛАСТИМИР, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Каме-
нову код Петровца на Млави, нестао 30. јануара 1945. год. 
код села Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 
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424. МИЛОРАДОВИЋ ДРАГОСЛАВ, борац 2. батаљона 
18. српске бригаде, земљорадник, рођен 1924. год. у селу К а -
менову код Петровца на Млави, нестао 30. јануара 1945. год. 
код села Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 

425. СЛАВКОВИЋ. СТЕВАН, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Каменову 
код Петровца на Млави, нестао 30. јануара 1945. год. код 
села Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 

426. МИЛОШЕВИЋ МИЛАН, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Каменову 
код Петровца на Млави, нестао 30. јануара 1945. год. код 
села Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 

427. МИЉКОВИЋ МИОДРАГ, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, зидар, рођен 1926. год. у селу Макце код Вели-
ког Градишта, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича 
близу Зворника у борби против Немаца. 

428. СТОКИЋ МИОДРАГ, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1924. год. у селу Десини код 
Великог Градишта, нестао 30. јануара 1945. год. код села 
Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 

429. ГАВРИЛОВИЋ СВЕТОЗАР, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1929. год. у Доњем Ми-
лановцу, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича близу 
Зворника у борби против Немаца. 

430. ЈОВИЋ ЖИВОРАД, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Враничеву 
код Голупца, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича 
близу Зворника у борби против Немаца. 

431. ТОМИЋ МИЛАН, борац 2. батаљона 18. српске бри-
гаде, поткивач, рођен 1914. год. у селу Мустапићу код Ку-
чева, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича близу 
Зворника у борби против Немаца. 

432. ЈЕРЕМИЋ ДРАГОСЛАВ, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1925. год. у селу Раброву 
код Кучева, нестао 30. јануара 1945. год. код села Дивича 
близу Зворника у борби против Немаца. 

433. ПЕРУЛОВИЋ МИЛОШ, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, железничар, рођен 1919. год. у Дрештици (није 
могло да се утврди где се то село налази — прим. ред.), по-
гинуо 30. јануара 1945. год. у Малом Зворнику (Зворник) у 
борби против Немаца. 



434. АКСЕНТИЈЕВИЋ ЦВЕТКО, борац 2. батаљона 18. 
ерпске бригаде, земљорадник, рођен 1919. год. у селу Здра-
вињу код Крушевца (могуће код Прокупља), нестао 30. ја-
нуара 1945. год. код Зворника у борби против Немаца. 

435. НИКОЈШЋ. ЉУБОМИР, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1919. год. у селу Црљенцу 
код Пожаревца, погигЈуо 30. јануара 1945. год. код Зворника 
у борби против Немаца; сахрањен у селу Дивичу код Звор-
ника. 

436. ПОЧЕРИЗ БОЖИДАР, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Гружи 
код Кнића, погинуо 30. јануара 1945. год. код Зворника у 
борби против Немаца. 

437. ДОЛИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1925. год. у селу Раброву 
код Кучева, нестао 30. јануара 1945. год. код Зворника у 
борби против Немаца. 

438. ОЖЕГОВИЋ НИКОЛА, водник вода у 3. чети 2. ба-
таљона 18. српске бригаде, земљорадник, рођен 1900. год. у 
се.д!у Брдо код Рашне (није могло да се утврди да ли се то 
село налази код Рашке — прим. ред.), погинуо 1. фебруара 
1945. год. код Зворника у борби против Немаца. . 

439. ИВАНОВИЋ МИЛАДИН, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. у селу Ђовдину 
код Кучева, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Зворника у 
борби против Немаца. 

440. РАДОЈКОВИЋ СВЕТОМИР, борац 4. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Каме-
нову код Петровца на Млави, погинуо 2. фебруара 1945. год. 
код Зворника у борби против Немаца. 

441. Р А Ј И Ћ СЛОБОДАН, борац 4. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1917. год. у Кучеву, погипуо 
2. фебруара 1945. год. код Зворника у борби против Немаца. 

442. СТОЈКОВИЋ ЉУБИША, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1924. год. у селу Вранама 
(вероватно код Ариља — прим. ред.), погинуо 2. фебруара 
1945. год. код Зворника у борби против Немаца. 

443. ИЛИЋ П. САВА, борац 4. батаљона 18. српске бри-
гаде, земљорадник, рођен 1915. год. у селу Гамзиграду код 
Зајечара, погинуо 2. фебруара 1945. год. код Зворника у бор-
би против Немаца. 
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444. МИЉКОВИЋ СВЕТОМИР, борац 4. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1909. год. у селу Црљен-
цу код Пожаревца, погинуо 29. јануара 1945. год. код Звор-
ника у борби против Немаца. 

445. ПАВЛОВИЋ ВЕЛИЗАР, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1924. год. у селу Дубокој 
код Кучева, погинуо 31. јануара 1945. год. код Зворника у 
борби против Немаца. 

446. ЈАНКОВИЋ СТАНОЈЕ, борац 4. батаљона 18. срп-
ске бригаде, земљорадник, рођен 1919. год. у селу Буковској 
код Кучева, погинуо 10. јануара 1945. год. код Зворника (мо-
гуће код Власенице — прим. ред.) у борби против Немаца. 

447. ЈЕНИЋ ПЕТАР, борац 4. батаљона 18. српске бри-
гаде, земљорадник, рођен 1921. год. у селу Оштрељу код 
Бора, погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу Кула—Граду 
код Зворника у борби против Немаца. 

448. БРСОНОВИЋ (или БРСАНОВИЋ) ДУШАН, борац 
3. батаљона 18. српске бригаде, земљорадник, рођен 1922. год. 
у селу Шевици код Кучева, погинуо 26. јануара 1945. год. 
код села Костијерова близу Зворника у борби против Не-
маца. 

449. К А Л И З И Ћ (?) ВЛАДИМИР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1923. год. у селу Буков-
ској код Кучева, погинуо 26. јануара 1945. год. код села Ко-
стијерова близу Зворника у борби против Немаца. 

450. СТЕВИЋ (могуће СТЕКИЋ) МИЛАН, борац 3. ба-
таљона 18. српске бригаде, земљорадник, рођен 1909. год. у 
Суботици, пошнуо 1. фебруара 1945. год. код Млађевца бли-
зу Зворника у борби против Немаца. 

451. СТОЈКОВИЋ РАЈКО, десетар у 3. батаљону 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1913. год. у Великом 
Градишту, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Млађевца бли-
зу Зворника у борби против Немаца. 

452. НИЦУЛОВИЋ (?) ВАСИЛИЈЕ, десетар у 3. бата-
љону 18. српске бригаде, земљорадник, рођен 1921. год. у 
Доњем Милановцу, погинуо 1. фебруара 1945. год. код Мла-
ђевца близу Зворника у борби против Немаца. • 

453. МИЛЕТИЋ КОСТАДИН, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1905. год. у селу Каме-
нову код Петровца на Млави, погинуо 1. фебруара 1945. год. 
код Млађевца близу Зворника у борби против Немаца. 
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454. МАРТИНОВИЋ КРСТА, поручник, политички ко-
месар чете у 3. батаљону 18. српске бригаде, рођен 1924. год. 
у Цетињу, погинуо 1. фебруара 1945. код Млађевца близу 
Зворника у борби против Немаца. 

455. Ж И В О Т И Ћ ДУШАН, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, земљорадник, рођен 1924. год. у селу Шетоњама 
код Петровца на Млави, погинуо 1. фебруара 1945. год. код 
Млађевца близу Зворника у борби против Немаца. 

456. ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, земљорадник, рођен 1914. год. у селу Нико-
лићеву код Зајечара, погинуо 1. фебруара 1945. год. код 
Млађевца близу Зворника у борби против Кемаца. 

457. ТАТИЋ ВЛАДА „МАУЗЕР", командир чете у 3. 
батаљону 18. српске бригаде, рођен 1923. год., погинуо 2. ф е -
бруара 1945. год. у селу Кула—Граду код Зворника у борби 
против Немаца. 

458. МИЛАНОВИЋ МИЛАН, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1923. год. у Великом Градишту, погинуо 
2. фебруара 1945. год. на Кули код Зворника у борби про-
тив Немаца. 

459. ТЕРЗИЋ МИЛАН, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1922. год. у Кучеву, погинуо 2. фебруара 
1945. год. у седу Кула—Граду код Зворника у борби против 
Немаца. 

460. РОМАНОВИЋ СТЕВАН, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1915. год. у селу Метовници код Бора, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. у селу Кула—Граду код Звор-
ника у борби против Немаца. 

461. РАДОШЕВИЋ ДАНЕ, заменик команданта 3. бата-
љона 18. српске бригаде, погинуо фебруара 1945. год. на Дри-
ни (вероватно код Зворника — прим. ред.) у борби против 
Немаца; сахрањен у Б а њ и Ковиљачи. 

462. МАЂАРОВ СТАНКО, обавештајни официр 1. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1916. год. (вероватно у Бео-
граду — прим. ред.), погинуо 18. фебруара 1945. год. (веро-
ватно на планини Мајевици — прим. ред.) у борби против 
четника. 

463. МУТИЋ РАДА, десетар у 1. батаљону 19. српске 
бригаде, рођена 1912. год. у Новом Бечеју, погинула 18. ф е -
бруара 1945. год. (вероватно на планини Мајевици — прим. 
ред.) у борби против четника. 
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464. ПЕТРОВИЋ ИЛИЈА, борац-извиђач 1. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Раковој Бари код 
Кучева, погинуо 18. фебруара 1945. год. (вероватно на пла-
нини Мајевици — прим. ред.) у борби против четника. 

465. ПЕТРОВИЋ ВЛАСТИМИР, борац-извиђач 1. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Раковој Бари 
код Кучева, погинуо 18. фебруара 1945. год. (вероватно на 
планини Мајевици — прим. ред.) у борби против четника. 

466. МИХАЈЛОВИЋ ДРАГИША, борац-извиђач 1. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у Брзој Паланки, 
погинуо 18. фебруара 1945. год. (вероватно на планини Ма-
јевици — прим. ред.) у борби против четника. 

467. РАДОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР, борац-извиђач 1. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Турији 
код Кучева, погинуо 18. фебруара 1945. год. (вероватно на 
планини Мајевици — прим. ред.) у борби против четника. 

468. ИВКОВИЋ БРАНИСЛАВ, борац-извиђач 1. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Добрињи 
(није могло ближе да се одреди о ком селу Добрињу се ради 
—• прим. ред.), погинуо 18. фебруара 1945. год. (вероватно на 
планини Мајевици — прим. ред.) у борби против четника. 

469. Р У Ж И Ч А Н И Н МИРКО, борац 1. чете 1. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1924. год. у Новом Бечеју, погинуо 
18. фебруара 1945. год. (вероватно на планини Мајевици — 
прим. ред.) у борби против четника. 

470. СТАНИШИЋ БЛАЖО, борац 1. чете 1. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1924. год. у Ковачици (није могло 
да се утврди о којој се Ковачици ради; вероватно у Војво-
дини •—• Банат — прим. ред.), погинуо 18. фебруара 1945. год. 
(вероватно на планини Мајевици — прим. ред.) у борби про-
тив четника. 

471. ЂУРЧИЋ (или ЂУРИЧИЋ) МИЛКА, борац-болни-
чарка 2. чете 2. батаљона 18. ерпске бригаде, рођена 1926. 
год. у Босанској Крупи, погинула 16. марта 1945. год. код села 
Чардака близу Модрича у борби против усташа и до-
мобрана. 

472. СТОЈАНОВИЋ СТОЈАН, борац 1. чете 3. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1. јануара 1923. год. у селу Лопуш-
нику код Петровца на Млави, погинуо 19. марта 1945. год. 
код села Брђана близу Градачца у борби против четника. 

473. ДАВИДОВИЋ БОЖИДАР, борац 1. чете 3. батаљо-
на 18. српске бригаде, рођен 9. маја 1924. год. у селу Шту-
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бику код Неготина, погинуо 19. марта 1945. год. код села 
Брђани близу Градачца у борби против четника; сахрањен 
у Старом Селу код Грачанице. 

474. ПАСКАРЕВИЂ. НИКОЛА, борац 2. чете 3. батаљо-
на 18. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Нересници код 
Кучева, погинуо 19. марта 1941. год. код села Брђана близу 
Градачца у борби против четника. 

475. ЈАБЛАНОВИЋ. БОРИВОЈЕ, борац 18. српске бри-
гаде, рођен 1912. год. у селу Шетоњама код Петровца на 
Млави, погинуо 19. марта 1945. год. код села Брђана близу 
Градачца у борби против четника. 

476. Ж И В К О В И Ћ ДРАГОМИР, борац противколске чете 
3. батаљона 18. српске бригаде, рођен 8. јануара 1922. год. у 
селу Великој Бресници код Кучева, погинуо 19. марта 1945. 
год. код села Турића близу Градачца у борби против четника. 

477. ПАУНОВИЋ ИЛИЈА, борац противколске чете 3. 
батаљона 18. српске бригаде, рођен 20. септембра 1921. год. 
у селу Турији код Кучева, погинуо 19. марта 1945. год. код 
села Турића близу Градачца у борби против четника. 

478. ЦВИЈАНОВИЋ М. ДУШАН, водник вода у 18. срп-
ској бригади, рођен 1922. год. у селу Степановићеву код 
Новог Сада, погинуо 14. марта 1945. год. код села Гаревца 
близу Модрича у борби против усташа и зеленокадроваца. 

479. КАРАНОВИЋ К. СУЛЕЈМАН, десетар у 18. српској 
бригади, рођен 1913. год. у селу Ђаковцу код Приштине 
(није могло тачно да се утврди о коме се селу ради — прим. 
ред.), погинуо 14. марта 1945. год. код села Чардака близу 
Модрича у борби против усташа и домобрана. 

480. ЂАКОВИЋ (могуће ЂОКОВИЋ) БОСИЉКА, бол-
ничарка 6. чете 1. батаљона 18. српске бригаде, рођена 1924. 
год. у селу Дуровцу код Приштине (није могло тачно да се 
утврди о коме се селу ради; могуће у селу Дуговцу — прим. 
ред.), погинула 14 марта 1945. год. код села Лукавца близу 
Градачца; сахрањен у Лукавцу. 

481. ПАПИЋ ЧЕДОМИР, поручник, политички комесар 
1. чете 4. батаљона 18. српске бригаде, рођен 5. децембра 
1921. год. у селу Банатском Аранђелову код Новог Кнежев-
ца, погинуо 18. марта 1945. год. у селу Турићима близу Гра-
дачца у борби против четника; сахрањен у селу Турићима. 

482. МИЛИСАВЉЕВИЋ (могуће МИЛОСАВЉЕВИЋ — 
прим. ред.) БОРИВОЈЕ, хигијеничар у 18. српској бригади, 
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рођен 24. јула 1923. год. ,у селу Рготини код Зајечара, по-
гинуо 19. марта 1945. год. у засеоку Водицама код села Ту-
рића близу Градачца у борби против четника. 

483. ЛУКИЋ ДРАГОЉУБ, борац 3. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 15. фебруара 1910. год. у селу Раброву 
код Кучева, погинуо 20. марта 1945. год. код села Царика 
близу Градачца у борби против четника. 

484. НЕГОЈЕВИЋ ЗДРАВКО, борац 3. чете 4. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 6. маја 1925. год. у селу Шекулару 
код Андријевице, погинуо 17. марта 1945. год. код села Ту-
рића близу Градачца у борби против четника. 

485. ЈОВИЋ БОЖИДАР, борац 2. чете 4. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 21. маја 1921. год. у селу Великом По-
повцу код Петровца на Млави, погинуо 19. марта 1945. год. 
код села Вучковаца близу Градачца у борби против четни-
ка; сахрањен у селу Вучковцима. 

486. РАДОСАВЉЕВИЋ ЖИВОЈИН, борац 2. чете 4. ба-
таљона 18. српске бригаде, рођен 11. октобра 1920. год. у 
селу Десини код Великог Градишта, погинуо 12. марта 1945. 
год. код села Турића близу Градачца у борби против чет-
ника; сахрањен у селу Турићу. 

487. МИЛОВАНОВИЋ СТОЈАДИН, политички делегат 
вода у противколској чети 4. батаљона 18. српске бригаде, 
рођен 20. децембра 1922. год. у селу Раброву код Кучева, 
погинуо 14. марта 1945. год. код села Брђана близу Градачца 
у борби против четника. 

488. ИГЊАТОВИЋ ЧЕДОМИР, десетар у противколској 
чети 18. српске бригаде, рођен 15. јула 1920. год. у селу Мак-
це код Великог Градишта, погинуо 19. марта 1945. год. код 
села Брђана близу Градачца у борби против четника. 

489. ЈАНКОВИЋ ДУШАН, политички делегат вода у 
противколској чети 4. батаљона 18. српске бригаде, рођен 
23. августа 1922. год. у селу Чешљевој бари код Великог 
Градишта, погинуо 12. марта 1945. год. код села Турића бли-
зу Градачца у борби против четника. 

490. СТЕВИЋ ВЛАЈКО, борац противколске чете 4. ба-
таљона 18. српске бригаде, рођен 5. јуна 1919. год. у селу 
Црљенцу код Петровца на Млави, погинуо 14. марта 1945. 
год. у селу Мионици код Градачца у борби против четника. 

491. БРСАНОВИЋ РАДУЉ, борац бојне коморе 18. срп-
ске бригаде, рођен у селу Раброву код Кучева, погинуо 18. 
марта 1945. год. код села Турића близу Градачца у борби 
против четника; сахрањен у селу Турићу. 
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492. АЈГЕКСИЋ ЉУБОМИР, борац 3. чете 1. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Бродици код Ку-
чева, погинуо 17. марта 1945. год. код села Чардака близу 
Модрича у борби против усташа и домобрана; сахрањен у 
засеоку Живковом пољу код села Чардака. 

493. СПАЈИЋ. ДРАГУТИН, борац 4. чете 1. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Добри код Голуп-
ца, погинуо 17. марта 1945. год. код села Чардака близу Мо-
дрича у борби против усташа и домобрана; сахрањен у за -
сеоку Живковом Пољу код села Чардака. 

494. ЦОЛОВИЋ ВЛАДИМИР, борац 2. чете 1. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1912. год. у селу Великом Извору 
код Зајечара, погинуо 17. марта 1945. год. код села Чардака 
близу Модрича у борби против усташа и домобрана. 

495. МИЛЕНКОВИЋ ЖИВОЈИН, борац 2. чете 1. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Великом 
Поповцу код Петровца на Млави, погинуо 20. марта 1945. год. 
код села Зелиња близу Градачца у борби против четника. 

496. Б О Ж У Н А Р Е В И Ћ (?) КУЗМАН, курир штаба 1. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1910. год. у селу Шевици 
код Кучева, погинуо 17. марта 1945. год. код села Мишића 
близу Модрича у борби против усташа и домобрана. 

497. САВИЋ ВЛАДИМИР, борац минобацачке чете 1. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Гамзигра-
ду код Зајечара, погинуо 18. марта 1945. год. код села Гарев-
ца близу Модрича у борби против усташа и зеленог кадра. 

498. ЈЕВРЕМОВИЋ ЈОВАН, борац минобацачке чете 1. 
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1916. год. у селу Броди-
ци код Кучева, погинуо 18. марта 1945. год. код села Гаревца 
близу Модрича у борби против усташа и зеленог кадра. 

499. НИКОЛИЋ СВЕТИСЛАВ, борац 3. чете 2. батаљо-
на 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Нересници код 
Кучева, погинуо 17. марта 1945. год. код села Леденица (Ка-
толичких) близу Модрича у борби против усташа, домобрана 
и четника; сахрањен у селу Леденицама (Католичким) на 
гробљу. 

500. МАРКОВИЋ ЈОВАН, борац 3. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Старчеву код Пе-
тровца на Млави, погинуо 17. марта 1945. год. код села Ле-
деница (Католичких) близу Модрича у борби против уста-
ша, домобрана и четника; сахрањен у селу Леденицама 
(Католичким) на гробљу. 
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501. ПАУНОВИЋ (вероватно ПАСУЉЕВИЋ — прим. 
ред.) ВЛАЈКО, борац 1. чете 2. батаљона 19. српске бригаде, 
рођен 1925. год. у селу Нересници код Кучева, погинуо 
17. марта 1945. год. код села Леденица (Католичких) близу 
Модрича у борби против Усташа, домобрана и четника; са-
храњен у селу Л е д е н и ц а м а (Католичким) на гробљу. 

502. ЂОРЂЕВИЋ. ЖИВОЈИН, борац 1. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен !923. год. у селу Велици (није мог-
ло тачно да се утврди о коме се селу ради — прим. ред.) код 
Голупца, погинуо 17. марта 1945. год. код села Леденица 
(Католичких) близу Модрича у борби против усташа, домо-
брана и четника; с а х р а њ е н у селу Леденицама (Католичким) 
на гробљу. 

503. НЕДЕЉКОВИЋ РАДИВОЈЕ, борац 1. чете 2. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Звездану 
код Зајечара, погинуо 17. марта 1945. год. код села Леденица 
(Католичких) близу Модрича у борби против усташа, домо-
брана и четника. 

504. ИЛИЋ ИЛИЈА, десетар у 2. чети 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1913. год. у селу Гамзиграду код За-
јечара, погинуо 17. марта 1945. год. код села Леденица (Ка-
толичких) близу Модрича У борби против усташа, домобрана 
и четника. 

505. ИЛИЋ ВЕЛИМИР, борац 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Куча јни код Кучева, 
погинуо 28. марта 1945. гоД. на брду Борику код села Врано-
вића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак Брано-
вац код Градачца — прим. ред.) у борби против Немаца и 
усташа; сахрањен у сеЛУ Врановићима (или Брановцу — 
прим. ред.). 

506. СТАНОЈЕВИЋ ДРАГОЉУБ, борац 5. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Буровцу 
код Петровца на Млави, погинуо 29. марта 1945. год. на брду 
Борику код села В р а н о в и ћ а близу Грачанице (могуће у селу 
Би јели заселак Брановац код Градачца — прим. ред.) у бор-
би против Немаца и усташа; сахрањен на брду Борику. 

507. НИЧИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Дубокој код Кучева, 
погинуо 30. марта 1945. год. на брду Борику код села Врано-
вића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак Б р а -
новац код Градачца — прим. ред.) у борби против усташа; 
сахрањен на Борику. 

508. МИЛЕТИЋ СТАНОЈЕ, борац 2. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Доброј код Голупца, 
погинуо 28. марта 1945. год. на брду Борику код села Врано-
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вића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак Бра-
новац код Градачца — прим. ред.), у борби против Немаца 
и усташа; сахрањен на брду Борику. 

509. МИРОДОВИЋ (?) ДРАГОСЛАВ, борац 2. чете 3. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1916. год. у селу Гамзи-
граду код Зајечара, погинуо 28. марта 1945. год на брду Бо-
рику код села Врановића близу Грачанице (могуће у селу 
Бијели заселак Брановац код Градачца — прим. ред.), у 
борби против Немаца и усташа. 

510. СТАНОЈЕВИЋ РАДОСЛАВ, борац 2. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. код Петровца на 
Млави, погинуо 28. марта 1945. год. на брду Борику код села 
Врановића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак 
Брановац код Градачца — прим. ред.) у борби против Не-
маца и усташа; сахрањен на брду Борику. 

511. МИЛОШЕВИЋ БОРИВОЈЕ, борац 1. чете 3. батаљо-
на 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Ђовдину код 
Великог Градишта, нестао 28. марта 1945. год. на брду Бо-
рику код села Врановића близу Грачанице (могуће у селу 
Бијели заселак Брановац код Градачца — прим ред.), у бор-
би против Немаца и усташа. 

512. СТЕПАНОВИЋ. МИОДРАГ, борац 1. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Забрђу код 
Петровца на Млави, погинуо 28. марта 1945. год. на брду 
Борику код села Врановића близу Грачанице (могуће у селу 
Бијели заселак Брановац код Градачца — прим. ред.), у бор-
би против Немаца и усташа. 

513. ЈЕРЕМИЋ РАДИША, десетар у 5. чети 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Забрђу код 
Петровца на Млави, погинуо 28. марта 1945. год. на брду 
Борику код села Врановића близу Грачанице (могуће у селу 
Бијели заселак Брановац код Градачца —• прим. ред.) у бор-
би против Немаца и усташа. 

514. НИКОЛИЋ ЉУБИСАВ, борац-извиђач 3. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Божевцу код По-
жаревца, погинуо 28. марта 1945. год. на брду Борику код села 
Врановића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак 
Брановац код Градачца •— прим. ред.), у борби против Не-
маца и усташа. 

515. ЂОРЂЕВИЋ ВЛАЈКО, борац 5. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Николићеву код За-
јечара, погинуо 28. марта 1945. год. на брду Борику код села 
Врановића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак 
Брановац код Градачца — прим. ред.), у борби против Не-
маца и усташа. 
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516. ГРУЈИЋ. ПЕРА, борац 5. чете 3. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен 1923. год. у селу Николићеву код Зајечара, 
погинуо 28. марта 1945. год. на брду Борику код села Врано-
вића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак Б р а -
новац код Градачца — прим. ред.), у борби против Немаца 
и усташа. 

517. МЛАДЕНОВИЋ СВЕТИСЛАВ, борац 5. чете 3. 
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Кули 
код Пожаревца, погинуо 28. марта 1945. год. на брду Борику 
код села Врановића близ-у Грачанице (могуће у селу Бијели 
заселак Брановац код Градачца — прим. ред.), у борби про-
тив Немаца и усташа. 

518. СТЕПАНОВИЋ МИОДРАГ (могућа грешка; види ред. 
бр. 512 — прим. ред), борац 1. чете 3. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен 1917. год. у селу Забрђу код Петровца на 
Млави, погинуо 28. марта 1945. год. на брду Борику код села 
Врановића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак 
Брановац код Градачца — прим. ред.), у борби против Не-
маца и усташа. 

519. ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 3. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Стамници код Пет-
ровца на Млави, нестао 29. марта 1945. год. на брду Борику 
код села Врановића близу Грачанице (могуће у селу Бијели 
заселак Брановац код Градачца — прим. ред.), у борби про-
тив Немаца и Усташа. 

520. ТИНТОР ИЛИЈА, борац 3. чете 3. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1924. год. у селу Стабанцима код Босан-
ске Крупе (није се могло утврдити о коме се селу ради. 
Могуће село Стабанџа код Велике Кладуше — прим. ред.), 
нестао 29. марта 1945. год. на брду Борику код села Врано-
вића близу Грачанице (могуће у селу Бијели заселак Б р а -
новац код Градачца — прим. ред.), у борби против Немаца 
и усташа. 

521. СИМОНОВИЋ СВЕТОЗАР, борац 3. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Забрђу код 
Петровца на Млави, погинуо 28. марта 1945. год. на брду 

, Борику код села Врановића близу Грачанице (могуће у селу 
Бијели заселак Брановац код Градачца — прим. ред.), у бор-
би против Немаца и усташа. 

522. ПАУНОВИЋ ПЕТАР, борац 1. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1919. год у селу Дубокој код Пет-
ровца на Млави, погинуо 28. марта 1945. год код села Би јели 
заселак Брановац близу Градачца у борби против Немаца 
и усташа. 
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523. ЂУРИЋ МИЛУН, борац 1. чете 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1919. год. у селу Корману код Крагујевца, 
погинуо 28. марта 1945. год. код села Бијеле заселак Брано-
вац близу Градачца у борби против Немаца и усташа. 

524. МАРКОВИЋ. БРАНИСЛАВ, борац 2. чете 4. батаљо-
на 19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Вошановцу код 
Петровца на Млави, погинуо 28. марта 1945. год. код села 
Бијеле заселак Брановац близу Градачца у борби против 
Немаца и усташа. 

525. ПЕТРОВИЋ РАДОСАВ, борац 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Бусуру код Пет-
ровца на Млави, погинуо 29. марта 1945. год. код села Бијеле 
заселак Брановац близу Градачца у борби против Немаца 
и усташа; сахрањен у Брановцу. 

526. ОМОЗЕМЕ (?) И. ИГЊАТ, поручник, политички ко-
месар 2. чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1917. год. 
у селу Загорју код Литије — Словенија (није се могло 'утвр-
дити постојање овог села код Литије; могуће село Загозд код 
Литије — прим. ред.), умро 6. априла 1945. год. у селу До-
њем Сребренику код Тузле од задобијених рана; сахрањен 
у Доњем Сребренику. 

527. Р А Ш И Ћ Св. СТОЈАН, борац 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1913. год. у селу Брестовцу код Не-
готина, умро 6. априла 1945. год. у селју Доњем Сребренику 
код Тузле од задобијених рана; сахрањен у доњем Сре-
бренику. 

528. ПАВЛОВИЋ Ј. СРЕТЕН, борац 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1919. год. у селу Бусуру код Пет-
ровца на Млави, умро 6. априла 1945. год. у селу Доњем 
Сребренику код Тузле од задобијених рана; сахрањен у До-
њем Сребреникђг. 

529. ВУЛОВИЋ Б. МИЛОРАД, борац 3. чете 2. батаљона 
2. кра јишке бригаде 17. дивизије, рођен 1923. год. у Лапову, 
умро 6. априла 1945. год. у селу Доњем Сребренику код Тузле 
од задобијених рана; сахрањен у Доњем Сребренику. 

530. КРАСУЛОВИЋ Д. БЛАГОЈЕ, борац-извиђач 3. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Радујевцу 
код Неготина, умро 6. априла 1945. год. у селу Доњем Сре-
бренику код Тузле од задобијених рана; сахрањен у До-
њем Сребренику. 

531. ПАВЛОВИЋ ЉУБОДРАГ, десетар у 2. чети 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Горњој Соколовици 
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код Књажевца, умро 6. априла 1945. год. у селу Доњем Сре-
бренику код Тузле од задобијени рана; сахрањен у Доњем 
Сребренику. 

532. ЂОРЂЕВИЋ. ЖИВАДИН, водник вода у 1. чети 1. 
батаљона 19. српске бригаде, умро 6. априла 1945. год. у селу 
Доњем Сребренику од задобијених рана, сахрањен у Доњем 
Сребренику. 

533. ЛАЗАРЕВИЋ В. ЈОВАН, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Црна јки код М а ј -
данпека, умро 6. априла 1945. год. у селу Доњем Сребренику 
код Тузле од задобијених рана; сахрањен у Доњем Сребре-
нику. 

534. КОСТИЋ Т. ХРАНИСЛАВ, борац 3. чете 4. батаљо-
на 19. српске бригаде, рођен 1914. год., умро 6. априла 1945. 
год. у селу Доњем Сребренику код Тузле од задобијених рана; 
сахрањен у Доњем Сребренику. 

535. МАРИЋ АЛЕКСА, борац 1. чете 3. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1920. год. у селу Кладурову код Петров-
ца на Млави, умро 10. априла 1945. год. у Градачцу код 
Тузле од задобијених рана; сахрањен у Градачцу. 

536. ПАСТРОНОВИЋ ПАВЛЕ, борац 16. српске бригаде, 
рођен 1925. год. у селу Злоту код Бора, умро 10. априла 1945. 
у Градачцу код Тузле од задобијених рана; сахрањен у 
Градачцу. 

537. РАДОЈИЧИЋ ДУШАН, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Кнежици код 
Петровца на Млави, умро 10. априла 1945. у Градачцу код 
Тузле од задобијених рана, сахрањен у Градачцу. 

538. НИКОЛИЋ Т. МИЛАН, борац 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1910. год. у селу Манастирици код 
Петровца на Млави, умро 10. априла 1945. год. у Градачцу код 
код Тузле од задобијених рана; сахрањен у Градачцу. 

539. МИШИЋ БОРИВОЈЕ, вршилац дужности водника 
у 1. чети 1. батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу Реч-
кој код Неготина, умро 30. марта 1945. год. у селу Доњем 
Сребренику код Тузле од задобијених рана; сахрањен у До-
њем Сребренику. 

540. МИЛОШЕВИЋ М. СТЕВАН, борац 1. чете 3. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Алдинцу код К њ а -
жевца, погинуо 30. марта 1945. год. код села Доњег Сребре-
ника близу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахра-
њен у Доњем Сребренику. 
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541. ДУЛКАНОВИЋ П. СТОЈАН, борац 1. чете 3. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Бољетину код Мај -
данпека, погинуо 30. марта 1945. год. код села Доњег Сребре-
ника близу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен 
у Доњем Сребренику у воћњаку Адема Тадића. 

542. ЂОРЂЕВИЂ. ЂОРЂЕ, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у Кладову, погинуо 30. марта 1945. год. код 
засеока Мустафића (Доњи Сребреник) близу Тузле у борби 
против Немаца и усташа; сахрањен у засеоку у Чехајама 
(Сребреник) у башти Османа Смајловића. 

543. НИКОЛИЋ БРАНКО, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Тополници код Мајданпека, погинуо 
28. марта 1945. год. код села Сребреника близу Тузле у борби 
против Немаца и усташа. 

544. СТАНОЈЕВИЋ МИОДРАГ, борац 3. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у Књажевцу, погинуо 28. 
марта 1945. год. код села Горњих Хргова близу Градачца у 
борби против Немаца и усташа; сахрањен у Горњим Хрго-
вима. 

545. ГАЈИЋ М. БОРИВОЈЕ, борац 1. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Забрдици (Бранковина) код 
Ваљева, погинуо 28. марта 1945. год. код села Горњих Хргова 
близу Градачца у борби против Немаца и усташа; сахрањен 
у Горњим Хрговима. 

546. ЛАЗАРЕВИЋ ЖИВОЈИН, борац 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Малој Врбици код Кладова, по-
гинуо 28. марта 1945. год. код села Горњих Хргова близу 
Градачца у борби против Немаца и усташа; сахрањен у 
Горњим Хрговима. 

547. ПОПОВИЋ С. СТАНКО, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Самариновцу код Неготина, поги-
нуо 30. марта 1945. год. код села Доњег Сребреника близу 
Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен у селу 
Рапатници (Сребреник). 

548. ЋОСИЋ МИРОСЛАВ, борац 16. српске бригаде, ро-
ђен у селу Луки код Бора, погинуо 28. марта 1945. год. код 
села Доњег Сребреника близу Тузле у борби против Немаца 
и усташа. 

549. К О Ж И Х И Ћ (могуће К О Ж И К И Ћ ) ВУКАШИН, бо-
рац 1. батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу Дупљана-
ма код Неготина, погинуо 31. марта 1945. год. код села Доњег 
Сребреника близу Тузле у борби против Немаца и усташа, 
сахрањен у засеоку Чехајама (Сребреник) у башти Османа 
Смајловића. 
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550. ПРСТИЋ ЂОРЂЕ, борац 1. батаљона 16. ерпске бри-
гаде, рођен у селу Милошеву код Неготина, погинуо 27. мар-
та 1945. год. код села Хргова близу Градачца у борби про-
тив Немаца и усташа. 

551. ЈАНКОВИЋ М. МИЛИСАВ, борац 3. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Малој Врбици код 
Кладова, погинуо 29. марта 1945. год. код засеока Јежинца 
близу села Шпионице (Тузла) у борби против Немаца и ус-
таша; сахрањен у Ј ежинцу у дворишту Мехмеда Мурато-
вића. 

552. ДРАГИЋ ЖИВОЈИН, борац 3. чете 2. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Мокрањана код Неготина, по-
гинуо 29. марта 1945. год. код засеока Чеха ја близу Сребре-
ника (Тузла) у борби против Немаца и усташа; сахрањен у 
Чехајама на раскрсници путева. 

553. БАРБУЛОВИЋ ДУШАН, борац 3. чете 2. батаљона 
16. српска бригаде, рођен у Неготинској крајини, погинуо 
29. марта 1945. год. код засеока Јежинца близу села Шпи-
онице (Тузла) у борби против Немаца и усташа; сахрањен 
у Јежинцу у дворишту Мехмеда Муратовића. 

554. ТЕОДОРОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, борац 3. чете 2. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен у Бањој Луци, погинуо 
29. марта 1945. год. код засеока Јежинца олизу села Шпиони-
це (Тузла) у борби против Немаца и усташа. 

555. ЈОВИЋ МИОДРАГ, борац 1. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Голубињу код Мајданпека, по-
гинуо 29. марта 1945. год. код засеока Мустафића (Доњи 
Сребреник) близу Тузле у борби против Немаца и усташа. 

556. Б А Ј К И Ћ СТОЈАН, борац 2. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Кривељу код Бора, погинуо 
28. марта 1945. год. код школе у селу Сребренику близу 
Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен на брду 
код Доњег Сребреника. 

557. ДУДЕЈИЋ ЂОРЂЕ, борац 2. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Кривељу код Бора, погинуо 
28. марта 1945. год. код школе у селу Сребренику близу Ту-
зле у борби против Немаца и усташа. 

558. ПОПАДИЋ ИВАН, борац 1. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Сиколама код Неготина, по-
гинуо 30. марта 1945. год. код засеока Мустафића (Доњи 
Сребреник) близу Тузле у борби против Немаца и усташа; 
сахрањен у Мустафићу. 
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559. МАРЧИЋ ЧЕДОМИР, борац 1. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Сиколама код Неготина, поги-
нуо 30. марта 1945. год. код засеока Мустафића (Доњи Сре-
бреник) близу Тузле у борби против Немаца и усташа; са-
храњен у Мустафићу. 

560. СТОЈКОВИЋ. Крсте ДРАГОЉУБ, борац 1. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у Мајданпеку, погинуо 31. марта 
1945. год. (могуће 29. марта — прим. ред.) код засеока Му-
стафића (Доњи Сребреник) близу Тузле у борби против Не-
маца и усташа; сахрањен у засеоку Чехајама код Сребре-
ника (Тузла) у башти Османа Смајловића. 

561. ДИМИЋ ХРАНИСЛАВ, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Белом Потоку код Књажевца , погинуо 
31. марта 1945. год. код засеока Мустафића (Доњи Сребре-
ник) близу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахра-
њен на Игришту код Мустафића. 

562. ШПАНОВИЋ ТОДОР, командир 2. чете 1. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у Кладову, погинуо 27. марта 
1945. год. код Церовог гаја недалеко од села Српске Шпио-
нице близу Тузле у борби против четника; сахрањен у Срп-
ској Шпионици у њиви Јова Перића. 

563. Ж И К И Ћ МИРОСЛАВ, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Потркањама код Књажевца , погинуо 
30. марта 1945. год. код засеока Мустафића (Доњи Сребреник) 
близу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен у 
засеоку Чехајама код Сребреника (Тузла) у башти Османа 
Смајловића. 

564. Ј Е Л И Ч И Ћ Миодрага ЈОВАН, борац 1. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у Пожаревцу, погинуо 28. марта 1945. 
год. код Церовог га ја недалеко од села Српске Шпионице 
близу Тузле у борби против Немаца, усташа и четника; са-
храњен у селу Лењобуду код Градачца (источна Босна). 

565. СИМОНОВИЋ Петра ХРАНИСЛАВ, борац 1. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Белом Потоку код 
Књажевца , погинуо 28. марта 1945. год. код Церовог гаја 
недалеко од села Српске Шпионице близу Тузле у борби 
против Немаца, усташа и четника; сахрањен у селу Лењо-
буду код Градачца (источна Босна). 

566. СТАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ, водник вода у 1. ба-
таљону 16. српске бригаде, рођен у селу Врћеновици код 
Алексинца, погинуо 28. марта 1945. год. код села Доњег Сре-
бреника близу Тузле у борби против Немаца, усташа и чет-
ника; сахрањен у Доњем Сребренику у дворишту Османа 
Шерифсдаића. 
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567. КОСТАДИНОВИЋ ЉУБА, борац 2. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Малој Врбици код Кладова, 
погинуо 30. марта 1945. год. на путу село Шпионица—Сребре-
ник близу Тузле у борби против Немаца и усташа. 

568. ВЕСОВИЋ МИОДРАГ, борац 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Леновцу код Губеревца близу К р а -
љева (није могло да се утврди постојање села Леновца код 
Губеревца; могуће село Лесковац код Губеревца или село 
Леновац код Зајечара — прим. ред.), погинуо 30. марта 1945. 
год. на путу село Шпионица—Сребреник близу Тузле у бор-
би против Немаца и усташа. 

569. ЦВЕТКОВИЋ СТАНОЈЕ, борац 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Мокрањама код Неготина, поги-
нуо 30. марта 1945. год. на путу село Шпионица — Сребре-
ник близу Тузле у борби против Немаца и усташа. 

570. МАРЈАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ, борац 25. дивизије, 
погинуо 30. марта 1945. год. на путу село Шпионица — Сре-
бреник близу Тузле у борби против Немаца, усташа и чет-
ника. 

571. ОЛУЈИЋ ПЕТАР, борац 2. батаљона 16. српске бри-
гаде, рођен у Обреновцу код Бенковца; (вероватно грешка; 
није могло да се утврди постојање Обреновца код Бенковца; 
могуће Обровац — прим. ред.), погинуо 28. марта 1945. год. 
код села Горњих Хргова близу Градачца у борби против 
усташа и Немаца; сахрањен код Горњих Хргова. 

572. РОДИЋ МИЂАЛ, командир чете у 2. батаљону 16. 
српске бригаде рођен у селу Трубару код Дрвара, погинуо 
29. марта 1945. год. код села Шпионице близу Тузле у борби 
против Немаца, усташа и четника; сахрањен код Шпионице. 

573. САНДУЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 2. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Великој Врбици код Кладова, 
погинуо 30. марта 1945. године код села Бабуновића (Сребре-
ник) близу Тузле у борби против Немаца и усташа, сахра-
њен у Бабуновићима у њиви Финка Фендића. 

574. ТАСИЋ РАДОСЛАВ, борац 2. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Грабовици код Деспотовца, погинуо 29. 
марта 1945. год. на путу Шпионица — Сребреник близу Ту-
зле у борби против Немаца, усташа и четника. 

575. ЈЕВТИЋ Христивоја ВОЈИСЛАВ, курир штаба 3. ба-
таљона 18. српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Азореници 
— Добрич (није могло да се утврди постојање овог села; 
могуће село Азбресница код Мерошине близу Ниша — прим. 
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ред.), умро 11. априла 1945. год. у Градачцу (источна Босна) 
од задобијених рана; сахрањен у Градачцу на православном 
гробљу. 

576. Р А Ј Ч И Ћ МИЛИСАВ, борац 2. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Шувајићу код Голуп-
ца, умро 11. априла 1945. год. у Градачцу (источна Босна) од 
задобијених рана; сахрањен у Градачцу на православном 
гробљу. 

577. КОСТИЋ МИХАЈЛО, борац 2. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Великом Поповцу код 
Петровца на Млави, умро 11. априла 1945. год. у Градачцу 
(источна Босна) од задобијених рана; сахрањен у Градачцу 
на православном гробљу. 

578. СИМОНОВИЋ МИЛАН, борац 1. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Николићеву код 
Зајечара, умро 13 априла 1945. год. у Градачцу (источна Бо-
сна) од задобијених рана; сахрањен у Градачцу на право-
славном гробљу. 

579. АЛЕКСИЋ РАДОВАН, борац 3. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Дубочкој код Пет-
ровца на Млави, умро 13. априла 1945. год. у селу Куглићу 
код Градачца — источна Босна (није могло да се утврди 
постојање села Куглића код Градачца: могуће селу Ску-
грићу код Градачца — прим. ред.), од задобијених рана; 
сахрањен у Куглићу (Скугрићу). 

580. СТОЈАДИНОВИЋ СВЕТИСЛАВ, водник вода у 2. 
батаљону 19. ерпске бригаде, рођен 1925. год. у селу Каонику 
код Крушевца, умро 14. априла 1945. год. у Градачцу (источна 
Босна) од задобијених рана; сахрањен у Градачцу на право-
славном гробљу. 

581. ЛУКИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац противколске чете 19. 
српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Ждрелу код Пет-
ровца на Млави, умро 20. априла 1945. год. у селу Миричини 
(вероватно код Грачанице, источна Босна — прим. ред.), од-
задобијених рана; сахрањен у Миричини. 

582. ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, водник вода за везу 19. 
српске бригаде, рођен 1915. год. у Нишу, погинуо 6. априла 
1945. год. у селу Шпионици близу Тузле у борби против Не-
маца и усташа; сахрањен у селу Српској Шпионици код 
цркве. 

583. ГАЈИЋ ДАНИЛО, политички делегат вода у 1. чети 
3. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Забрђу 
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код Петровца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на Го-
лом брду код Сребреника близу Тузле у борби против Не-
маца и усташа; сахрањен у Хајдучком брду код Сребре-
ника. 

584. СИМОНОВИЋ СЛАВОЉУБ, командир 2. чете 2. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1907. год. у селу Доњем 
Љубешу код Алексинца, погинуо 5. априла 1945. год. на Х а ј -
дучком брду код Сребреника близу Тузле у борби против 
Немаца и усташа; сахрањен на Хајдучком брду. 

585. БУЛАТОВИЋ САВА, политички делегат вода у 2. 
чети 2. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу 
Дебегрмен (вероватно грешка; могуће селу Дегрмену код Кур-
шумлије — прим. ред.), погинуо 5. априла 1945. год. на брду 
Паникама код села Горњих Хргова близу Градачца у борби 
против Немаца и усташа; сахрањен на Паникама. 

586. МИЛОШЕВИЋ. РАДИСАВ (или РАДОСАВ), застав-
ник, командир 3. чете 2. батаљона 19. српске бригаде, рођен 
1912. год. у селу Поруменовцу (вероватно Паруновцу код 
Крушевца — прим. ред.), погинуо 11. априла 1945. год. код 
села Гаревца близу Модрича у борби против усташа; сахра-
њен у родном месту. 

587. АДАМОВИЋ ДРАГУТИН, десетар у 3. чети 2. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1912. год. у селу Великом 
Поповцу код Петровца на Млави, погинуо 11. априла 1945. 
год. код села Гаревца близу Модрича у борби против усташа; 
сахрањен у Гаревцу на имању Дунђерском. 

588. ГОЛИЋ РАЈКО, водник вода у 2. чети 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1904. год. у селу Милићима код 
Власенице, погинуо 11. априла 1945. год. код села Гаревца 
близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу 
код школе. 

589. МИЛИЋ ЖИВОТА, десетар у 2. чети 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Бусуру код Пет-
ровца на Млави, погинуо 11. априла 1945. год. код села Га-
ревца близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у 
Гаревцу код школе. 

590. ПОПОВИЋ СРЕЋКО, водник вода у 2. чети 4. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1911. год. (вероватно у око-
лини Пожеге •— прим. ред.), погинуо 11. априла 1945. год. код 
села Гаревца близу Модрича у борби против усташа; сахра-
њен у Гаревцу код школе. 

591. АРАНЂЕЛОВИЋ ВУКАДИН, борац 1. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Нересници 
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код Кучева, погинуо 5. априла 1945. год. на брду Паникама 
код села Горњих Хргова близу Градачца у борби против Не-
маца и усташа; сахрањен на Паникама. 

592. ЈОВИЋ РАТОМИР, борац 1. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1912. год у селу Рготини код Зајечара, 
погинуо 5. априла 1945. год. на брду Паникама код села Гор-
њих Хргова близу Градачца у борби против Немаца и ус-
таша; сахрањен на Паникама. 

593. ПЕРИЋ ВЛАДИМИР, борац 2. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Божевцу код Пожа-
ревца, погинуо 5. априла 1945. год. на брду Паникама код 
Горњих Хргова близу Градачца у борби против Немаца и 
усташа; сахрањен на Паникама. 

594. ВЕЉКОВИЋ МИЛУН, борац 1. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1911. год. у селу Рутевцу (вероватно 
код Алексинца — прим. ред.), погинуо 5. априла 1945. год. на 
брду Паникама код села Горњих Хргова близу Градачца у 
борби против Немаца и усташа; сахрањен на Паникама. 

595. ПЕТРОВИЋ ВЕСЕЛИН, борац 1. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Бусуру код Пет-
ровца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на брду Пани-
кама код села Горњих Хргова близу Градачца у борби про-
тив Немаца и усташа; сахрањен на Паникама. 

596. ПАВЛОВИЋ ПАВЛЕ, борац 1. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Мелници код Петров-
ца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на брду Паникама 
код села Горњих Хргова близу Градачца у борби против 
Немаца и усташа; сахрањен на Паникама. 

597. СОЛДАТОВИЋ АЛЕКСА, борац вода за везу 19. срп-
ске бригаде, рођен 1928. год. у селу Рановцу код Петровца 
на Млави, погинуо 6. априла 1945. год. код села Српске Шпи-
онице близу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахра-
њен у Српској Шпионици код цркве. 

598. К Р И Ч И Ј Л О В И Ћ (или КРИНУЛОВИЋ) БРАНИСЛАВ, 
борац 1. чете 3. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1924. год. 
у селу Рановцу код Петровца на Млави, погинуо 5. априла 
1945. год. на Хајдучком брду код Сребреника близу Тузле у 
борби против Немаца и усташа: сахрањен на Хајдучком 
брду. 

599. ДРАГОЈЕВИЋ МИЛОШ, борац 2. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Мелници код Пет-
ровца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком 
брду код Сребреника близу Тузле у борби против Немаца 
и усташа; сахрањен на Хајдучком брду. 
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600. ТРАЈИЛОВИЋ ВЛАДИМИР, борац 3. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Мелници код 
Петровца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на Ха јдуч-
ком брду код Сребреника близу Тузле у борби против Не-
маца и усташа: сахрањен на Хајдучком брду. 

601. ЛЕКУЦИЋ (?) БОЖИДАР, борац 1. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Нересници код 
Кучева, нестао 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду код 
Сребреника близу Тузле у борби против Немаца и усташа. 

602. СИМИЋ ПЕТАР, борац 1. чете 2. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год. уселу Куча јни код Кучева, 
погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду код Сребре-
ника близу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен 
на Хајдучком брду. 

603. РАДОСАВЉЕВИЋ ЧЕДОМИР, борац 1. чете 2. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1925. год. у Петровцу на Мла-
ви, погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду код Сре-
бреника близу Тузле у борби против Немаца и усташа; са-
храњен на Хајдучком брду. 

604. МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 1. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Трнавцу код З а ј е -
чара, погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду код 
Сребреника близу Тузле у борби против Немаца и усташа; 
сахрањен на Хајдучком брду. 

605. АНТИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 1. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1907. год. у селу Рашанцу код Петров-
ца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду 
код Сребреника близу Тузле у борби против Немаца и уста-
ша; сахрањен на Хајдучком брду. 

606. ДАБИЋ СТАНОЈЕ, борац 1. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1909. год. у селу Мустапићу код К у -
чева, погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду код 
Сребреника близу Тузле у борби против Немаца и усташа; 
сахрањен на Хајдучком брду. 

607. ПАНТИЋ СИМА, борац 2. чете 2. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1925. год. у Лесковцу, погинуо 5. априла 
1945. год. на Хајдучком брду код Сребреника близу Тузле 
у борби против Немаца и усташа; сахрањен на Хајдучком 
брду. 

608. СТЕВИЋ ЈОВАН, борац 2. чете 2. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1919. год. у селу Волују код Кучева, по-
гинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду код Сребрени-
ка близу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен 
на Хајдучком брду. 
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609. Т Р А Ј И Ћ ДУШАН, борац 2. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Старчеву код Пе-
тровца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком 
брду код Сребреника близу Тузле у борби против Немаца 
и усташа; сахрањен на Хајдучком брду. 

610. ЖИВОТИЋ. ДРАГОЉУБ, борац дисциплинске чете 
19. српске бригаде, погинуо 9. априла 1945. год. код села 
Чардака близу Модрича у борби против усташа и домобра-
на; сахрањен у селу Чардаку на гробљу. 

611. МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН, борац дисциплинске 
чете 19. српске бригаде, погинуо 9. априла 1945. год. код села 
Чардака близу Модрича у борби против усташа и домобра-
на; сахрањен у селу Чардаку на гробљу. 

612. ЈАЋИМОВИЋ Ж А Р К О , поручник, политички ко-
месар дисциплинске чете 19. српске бригаде, рођен 1922. год. 
у селу Трњанама код Алексинца, погинуо 10. априла 1945. 
год. код села Чардака близу Модрича у борби против уста-
ша и домобрана; сахрањен у селу Чардаку на гробљу. 

613. ФИЛИПОВИЋ СТОЈАН, водник вода у 1. чети 4. 
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Каме-
нову код Петровца на Млави, погинуо 10. априла 1945. год. 
код села Чардака близу Модрича у борби против усташа и 
домобрана; сахрањен у селу Чардаку на гробљу. 

614. РЕДИЋ ВЛАЈКО, борац 1. чете 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1905. год. у селу Мелници код Петровца 
на Млави, погинуо 10. априла 1945. год. код села Чардака 
близу Модрича у борби против усташа и домобрана; сахра-
њен у селу Чардаку на гробљу. 

615. МЛАДЕНОВИЋ ДЕСИМИР, борац 1. чете 4. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Бистрици 
код Петровца на Млави, нестао (могуће заробљен) 11. апри-
ла 1945. код села Чардака близу Модрича у борби против 
усташа и домобрана. 

616. МИЛОСАВЉЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ, борац 1. чете 4. 
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Воша-
новцу код Петровца на Млави, нестао (могуће заробљен) 
11. априла 1945. год. код села Чардака близу Модрича у бор-
би против усташа и домобрана. 

617. ТРАУТИЋ ЈОВАН, борац 2. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1917. год. у селу Нересници код К у -
чева, погинуо 11. априла 1945. год. код села Гаревца близу 
Модрича у борби против усташа. 
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618. З А Р И Ћ ДАНИЛО, борац 2. чете 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1924. год. у селу Рановцу код Петровца 
на Млави, погинуо 11. априла 1945. год. код Гаревца близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу код 
школе. 

619. ВЕХАБАВИЋ ШАБАН, борац 3. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1909. год. у селу Пољицама код 
Тузле, погинуо 11. априла 1945. год. код села Гаревца близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу код 
школе. 

620. ДЕНИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 3. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Мелници код Петров-
ца на Млави, погинуо 11. априла 1945. год. код села Гарев-
ца близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у Га-
ревцу код школе. 

621. МУНЧАН МАРИЈА, болничарка 2. чете 4. батаљона 
19. српске бригаде, рођена 1925. год. у Мајданпеку, погинула 
5. априла 1945. год. на брду Паникама код села Горњих Хр-
гова близу Градачца у борби против Немаца и усташа; са-
храњена на Паникама. 

622. ЈЕВТИЋ АЛЕКСА, борац 2. чете 4. батаљона (ве-
роватно 19. српске бригаде — прим. ред.), рођен 1915. год. у 
селу Дугом Пољу код Модрича, умро 22. априла 1945. год. 
у селу Копривни код Модрича од задобијених рана; сахра-
њен у родном месту. 

623. ЈОВИЋ ПАВЛЕ, борац 3. чете 3. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1926. год. у селу Дворишту код Голупца, 
умро 23. априла 1945. год. у селу Копривни код Модрича од 
задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

624. САВИЋ ЈОВАН, курир штаба 3. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1925. год. у селу Мелници код Петровца 
на Млави, умро 23. априла 1945. год. у селу Копривни код 
Модрича од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

625. РАДОСАВЉЕВИЋ САВА, борац дисциплинске чете 
18. српске бригаде, рођен 1910. год. у селу (вероватно Кне-
жици — прим. ред.) код Петровца на Млави, умро 24. апри-
ла 1945. год. у селу Копривни код Модрича од задобијених 
рана; сахрањен у Копривни. 

626. К Р Џ И Ћ МЕХМЕД, борац 3. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у Градачцу (источна Босна), 
умро 25. априла 1945. год. у селу Копривни код Модрича од 
задобијених рана; сахрањен у Копривни. 
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627. НУСЕЉИЋ НУРИЈЕ, борац Команде места Оџак 
код Модрича, рођен 1922. год. у Оџацима код Модрича, умро 
25. априла 1945. год. у селу Копривни код Модрича у болни-
ци 25. дивизије од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

628. МИЛОВАНОВИЋ ВЛАСТА, борац 3. чете 3. бата-
љона 16. муслиманске бригаде 27. дивизије, умро 26. априла 
1945. год. у селу Копривни код Модрича у болници 25. диви-
зије од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

629. ТРАЈИЛОВИЋ Ђ. ДРАГОЉУБ, борац 2. чете 1. бата-
љона 18. српске бригаде, рођен 1912. год. у селу Каменову 
код Петровца на Млави, умро 26. априла 1945. год. у селу 
Копривни код Модрича од задобијених рана; сахрањен у 
Копривни. 

630. РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГУТИН, борац 1. чете 3. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Дворишту 
код Голупца, умро 27. априла 1945. год. у селу Копривни код 
Модрича од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

631. МИЛОЈКОВИЋ СЛОБОДАН, борац 2. чете 3. бата-
љона 16. муслиманске бригаде 27. дивизије, умро 27. априла 
1945. год. у селу Копривни код Модрича у болници 25. ди-
визије од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

632. ЈЕВРЕМОВИЋ РАНЂЕЛ, борац 2. чете 2. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Шетоњама код 
Петровца на Млави, умро 27. априла 1945. год. у селу Коп-
ривни код Модриче од задобијених рана; сахрањен у Коп-
ривни. 

633. ЈАНКОВИЋ ДАНИЛО, борац-извиђач 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Мелници код Пе-
тровца на Млави, умро 27. априла 1945. год. у селу Коприв-
ни код Модрича од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

634. КРСТИЋ ЉУБАН, поручник, политички комесар 
2. чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у 
Нишу, умро 28. априла 1945. год. у селу Копривни код Мод-
рича од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

635. ЛОЛИЋ (?) ЦОКИН, борац чете аутоматичара 4. 
батаљона 16. српске бригаде, рођен 1910. год. у Босанском 
Броду, умро 29. априла 1945. год. у селу Копривни код Мо-
дрича од задобијених рана; сахрањен у Копривни. 

636. ОЛИКОВИЋ ЗАФИР, (могућа грешка, види: ред. 
бр. 878 — прим. ред.) борац 1. чете 2. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен 1921. год. у околини Бугојна, погинуо (веро-
ватно 28. марта 1945. — прим. ред.) код Калиновца (поток 
код села Бијеле близу Градачца — прим. ред.). 
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637. С Т А Н О Ј Е В И Ћ МИЛАН, борац 3. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Каменову код Пе-
тровца на Млави, погинуо код Ратковог потока (није могло 
да се утврди када је погинуо; вероватно априла 1945. год. а 
такође ни да се одреди где се налази Ратков поток, могуће 
код села Сребреника близу Тузле — прим. ред.). 

638. Ш И М У Н О В И Ћ ДРАГОСЛАВ, борац 2. чете 2. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у Петровцу на Мла-
ви, погинуо (вероватно 28. марта 1945. год. — прим. ред.), код 
Калиновца (поток код села Б и ј е л е близу Градачца — прим. 
ред.). 

639. МИЛОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР, борац 2. чете 2. ба-
батаљона 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Стуби-
ци код Лазаревца , погинуо (вероватно 28. марта 1945. год. 
—• прим. ред.) код Калиновца (поток код села Б и ј е л е близу 
Градачца — прим. ред.). 

640. А Ћ И М О В И Ћ ДРАГУТИН, борац Дисциплинске чете 
18. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Каони код К у ч е -
ва, умро 9. ма ја 1945. год. у селу Голом Брегу код Загреба 
од задобијених рана; сахрањен у Голом Брегу. 

641. ГАВРИЋ ДУШАН, борац 2. чете 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Глоговици код Добо-
ја, умро (вероватно почетком м а ј а 1945. год. — прим. ред.) 
у селу Трепчи код Вргинмоста; сахрањен у Трепчи. 

642. А Н Д Р И Ј Е В И Ћ Љ. Љ У Б О М И Р , борац 16. српске 
бригаде, рођен у селу Мокрању код Неготина, погинуо 25. ап-
рила 1945. год. у селу Л у ж а н и м а код Дервенте у борби про-
тив усташа; сахрањен у Л у ж а н и м а на гробљу. 

643. Т Р А И Л О В И Ћ Д. ЂОРЂЕ, борац 16. српске бригаде, 
рођен у селу Уровици код Неготина, погинуо 8. м а ј а 1945. 
год. у Загребу у борби против усташа и Немаца; сахрањен 
у Загребу на гробљу, 

644. С Т О Ј А К О В И Ћ (могуће СТОЈКОВИЋ) С. ЂОРЂЕ, 
борац 16. српске бригаде, рођен у селу Душановцу код Не-
готина, погинуо 8. м а ј а 1945. год. у Загребу у борби против 
усташа и Немаца; сахрањен у Загребу на гробљу. 

645. М И Л И Ћ П. СИМО, борац 16. српске бригаде, рођен 
у селу Глоговици код Добоја, погинуо 8. м а ј а 1945. год. у З а -
гребу у борби против Немаца и усташа; сахрањен у Загре-
бу на гробљу. 

646. Р А Ж И Ћ (могуће Р А Ш И Ћ ) А. Љ У Б О М И Р борац 16. 
српске бригаде, рођен у селу Кривом Виру код Бољевца , 
погинуо 8. ма ја 1945. год. код Загреба у борби против Нема-
ца и усташа. 
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647. СТОЈКОВИЋ П. ДИМИТРИЈЕ, борац 16. српске 
бригаде, рођен у селу Душановцу код Неготина, погинуо 
8. маја 1945. год. код Загреба у борби против Немаца и уста-
ша; сахрањен у селу Брезовици код Новог Места. 

648. ЈОВАНОВИЋ. М. МИЛОСАВ (могуће МАРКО), бо-
рац 16. српске бригаде, рођен у селу Драгушици код Кнића, 
погинуо 8. маја 1945. год. код Загреба у борби против Нема-
ца и усташа. 

649. МЕЂЕДОВИЋ. Ј. НЕДО, борац 16. српске бригаде, 
рођен у селу Божици код Дервенте (није могло да се утврди 
постојање овог села код Дервенте; вероватно: село Божин-
ци код Дервенте — прим. ред.)), погинуо 8. маја 1945. год. код 
Загреба у борби против Немаца и усташа. 

650. МАРИНКОВИЋ. Б. АНДРИЈА, борац 16. српске бри-
гаде, рођен у селу Зборишту код Дервенте (могуће: село 
Зборниште код Босанског Брода — прим. ред.), погинуо 
8. маја 1945. год. код Загреба у борби против Немаца и 
усташа. 

651. ДИНИЋ НЕНАД, борац 16. српске бригаде, рођен 
у селу Кнежевцу (вероватно код Кнића — прим. ред.), ра-
њен 25. марта 1945. год. код села Доњих Хргова близу Гра-
дачца (источна Восна) у борби против четника, Немаца и 
усташа; 6. априла 1945. год. у Тузли подлегао ранама. 

652. МАРЈАНОВИЋ Миленка ДИМИТРИЈЕ, борац 5. 
чете 4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1921. год. у селу 
Вошановцу код Петровца на Млави, умро 31. марта 1945. год. 
од тифуса у Реконвалесцентној болници 2. армије ЈА у Туз-
ли; сахрањен у Креки. 

653. ЈОВАНОВИЋ Луке БОГДАН, борац 19. српске бри-
гаде, рођен 1912. год. (вероватно у Доњем Милановцу — 
прим. ред.), умро 8. априла 1945. год. у болници у Шапцу 
од последица контузовања. 

654. ЈОВАНОВИЋ Војислава БРАНИСЛАВ, борац 1. чете 
3. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Вин-
цима код Голупца, умро 27. марта 1945. год. од ТБЦ у Лу-
кавцу код Тузле, у болници 2. армије ЈА; сахрањен у Лу-
кавцу. 

655. АНДРЕЈЕВИЋ Стевана БОРА, борац 3. чете 3. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Великом 
Извору код Зајечара, умро 15. марта 1945. год. од тифуса у 
болници. 
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656. ПОПОВИЋ Влада МИЛУТИН, борац 2. чете 3. ба-
таљона 18. српске бригаде, рођен у селу Субјелу код Косје-
рића, умро 12. маја 1945. год. од ТБЦ у болници. 

657. МЕМЕТАГЛО ХАСАН, борац 16. српске бригаде, 
земљорадник, рођен 1912. год. у Грчкој, умро 29. децембра 
1944. год. у болници у Крагујевцу; сахрањен у Крагујевцу 
на војничком гробљу. 

658. МИШИЋ Божидара Ж И В К О , борац 16. српске бри-
гаде, рођен у селу Речкој код Неготина, погинуо 30. марта 
1945. год. код села Сребреника близу Тузле у борби против 
Немаца и усташа; сахрањен у селу Нељубуду код Градачца 
(вероватно грешка, могуће у селу Љенобуду код Сребреника 
— прим. ред.). 

659. Б О Ж И Ћ МИРОСЛАВ, борац 16. српске бригаде, ро-
ђен у селу Потркању код Књажевца , погинуо 29. марта 1945. 
год. код села Сребреника близу Тузле у борби против Не-
маца и усташа. 

660. НИКОЛИЋ Јована ПЕТАР, борац 16. српске брига-
де, рођен у селу Раковој Бари код Кучева, погинуо 21. мар-
та 1945. год. у селу Срницама код Градачца (источна Босна) 
у борби против Немаца и усташа. 

661. НИКОЛИЋ С. ПЕТАР, борац 1. чете 1. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Лукама (вероватно код 
Бора), погинуо 19. јануара 1945. год. код села Зукића (Жи-
винице) близу Тузле. 

662. НИКОЛИЋ МИЛИСАВ, борац 16. српске бригаде, 
рођен у селу Белом Потоку код Књажевца , погинуо 1. ф е -
бруара 1945. год. код села Кула Града близу Зворника у 
борби против Немаца. 

663. Р А Ш И Ћ Јевдосија БОГОМИР, борац 16. српске 
бригаде, погинуо 31. јануара 1945. год. код села Осмака бли-
зу Зворника; сахрањен у Осмацима заселак Јешићи. 

664. КРАДАНОВИЋ Љубомира ВИТОМИР, борац 16. 
српске бригаде, земљорадник, рођен у Прахову, погинуо 
ноћу између 16. и 17. јануара 1945. год. код села Мишара 
близу Власенице у борби против Немаца; сахрањен у Ми-
шарима на гробљу. 

665. МИЛОЈЕВИЋ Богдана ВИТОМИР, борац 16. срп-
ске бригаде, рођен у варошици Салашу код Неготина, по-
гинуо 15. фебруара 1945. год. на Вјенчацу код села Китов-
нице близу Зворника у борби против Немаца. 
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666. КУЗМАНОВИЋ ДРАГИ, политички делегат вода у 
2. чети 2. батаљона 18. српске бригаде, рођен 1926. год. у 
Смедереву, погинуо 17. фебруара 1945. год. на брду Костуру 
код села Скочића близу Зворника у борби против Немаца; 
сахрањен на Костуру. 

667. ДИНДИЋ МУЈО, десетар у 2. чети 2. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Мокрицама (вероват-
но код Босанске Градишке — прим. ред.). погинуо 17. фе -
бруара 1945. на брду Костуру код села Скочића близу Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен на Костуру. 

668. СЛАВКОВИЋ МИЛОСАВ, борац 2. чете 2. батаљо-
на 18. српске бригаде, рођен 1926. год. у околини Крагујев-
ца, погинуо 17. фебруара 1945. год. на брду Костуру код села 
Скочића близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен 
на Костуру. 

669. ЂОРЂЕВИЋ СТАНИМИР, борац 3. чете 2. батаљо-
на 18. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Кочетину код 
Петровца на Млави, погинуо 17. фебруара 1945. год. на Ко-
стуру код села Скочића близу Зворника у борби против Не-
маца; сахрањен на Костуру. 

670. ВАНИЋ БРАНИСЛАВ, политички делегат вода у 
3. чети 2. батаљона 18. српске бригаде, рођен 1927. год. у 
Великој Плани, погинуо 17. фебруара 1945. год. на брду Ко-
стуру код села Скочића близу Зворника у борби против Не-
маца; сахрањен на Костуру. 

671. СТОЈАНОВИЋ ИВАН, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 14. новембра 1920. год. у селу Шетоњама 
код Петровца на Млави, погинуо 9. маја 1945. год. код села 
Ступниха близу Загреба у борби против усташа; сахрањен 
у селу Ступниху. 

672. ФЛОРАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 3. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 20. октобра 1927. год. у селу Нере-
сници код Кучева, погинуо 9. маја 1945. год. код села Ступ-
ниха близу Загреба у борби против усташа; сахрањен у селу 
Ступниху. 

673. ЗЕЧЕВИЋ МАРКО, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1921. год. у селу Горњој Свилаји код Модри-
ча, погинуо 9. маја 1945. год. код Керестинца близу Самобо-
ра у борби против усташа. 

674. МАНДИЋ ЈОВАН, водник вода у 1. батаљону 18. 
српске бригаде, рођен 10. фебруара 1920. год. у Босанској 
Крупи, погинуо 8. маја 1945. год. (вероватно код села Ступ-
ниха близу Загреба — прим. ред.) у борби против усташа. 
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675. НАРИЋ ЖИВКО, борац 1. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1914. год. у селу Глоговици код Добоја, погинуо 
9. маја 1945. год. код села Калиновице близу Самобора у 
борби против усташа; сахрањен у Калиновици. 

676. БОРОТА СТЕВАН, борац 18. српске бригаде, рођен 
1922. год. у селу Бовићу (вероватно Бобовцу — прим. ред.) 
код Глине, погинуо 23. априла 1945. год. код села Горњег 
Свилаја близу Модрича у борби против усташа; сахрањен 
у Оџаку. 

677. КОСТИЋ Ђ. СВЕТОМИР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 8. септембра 1920. год. у селу Макци-
ма код Великог Градишта, погинуо 9. маја 1945. год. код 
села Ступниха близу Загреба у борби против усташа; сахра-
њен у Ступниху. 

678. ТРАЈКОВИЋ ДРАГОМИР, борац 18. српске брига-
де, рођен 16. октобра 1917. год. у селу Жбевцу код Бујановца, 
погинуо 9. маја 1945. год. код села Ступниха близу Загреба 
у борби против усташа. 

679. МАТИЋ Р. РУЖИЦА, болничарка у 1. батаљону 
18. српске бригаде, рођена 26. августа 1920. год. у селу Црни 
Као код Ражња, погинула 23. априла 1945. год. код села Вр-
бовца близу Модрича у борби против усташа. 

680. БЕЛАЈАЦ ДРАГОЉУБ, обавештајни официр у 18. 
српској бригади, рођен 7. марта 1923. год. у Приједору, по-
гинуо 25. априла 1945. год. код села Влашке Мале (сада По-
савска Махала) близу Модрича у борби против усташа; са-
храњен у селу Новом Граду близу Босанског Шамца. 

681. ПЕТРОВИЋ ДРАГИША, руководилац СКОЈ-а 18. 
српске бригаде, рођен 20. априла 1926. год. у селу Чукуровцу 
код Алексинца, погинуо 9. маја 1945. год. у селу Брезовици 
код Самобора; сахрањен у Самобору. 

682. ИВИЋ МИОДРАГ, борац 18. српске бригаде, рођен 
у селу Тамничу код Неготина, погинуо 4. априла 1945. год. 
код села Шпионице близу Тузле у борби против усташа; 
сахрањен у Шпионици. 

683. ЂОРЂЕВИЋ АВРАМ, борац 18. српске бригаде, ро-
ђен 1922. год. у селу Нересници код Кучева, погинуо 10. ап-
рила 1945. год. код села Кладара близу Модрича у борби 
против усташа; сахрањен у селу Чардаку код Модрича. 

684. ПАУНОВИЋ ДРАГОСЛАВ, борац 18. српске брига-
де, рођен 10. марта 1922. године у селу Турији код Кучева, 

370 



погинуо 10. априла 1945. год. код села Кладара близу Мо-
дрича у борби против усташа. 

685. ЈОВИЋ. МИЛАН, борац 3. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 10. априла 1923. год. у селу Раброву код Кучева, 
погинуо 10. априла 1945. год. код села Гаревца близу Мод-
рича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу. 

686. СИМИЋ. ЦВЕТКО, борац 3. батаљона 18. српске бри-
наде, рођен 14. новембра 1922. године, погинуо 10. априла 1945. 
год. код села Гаревца близу Модрича у борби против усташа; 
сахрањен у Гаревцу. 

687. СТОЈАНОВИЋ ЧЕДОМИР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 15. марта 1919. год. у селу Биетрици 
код Петровца на Млави, погинуо 10. априла 1945. год. код 
села Гаревца близу Модрича у борби против усташа; сахра-
њен у Гаревцу. 

688. БЕНГИНОВИЋ МИХАЈИЛО, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 13. марта 1922. год. у селу Раденки 
код Кучева, погинуо 10. априла 1945. год. код села Гаревца 
близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу. 

689. НИКОЛИЋ ЈОВАН, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 20. јануара 1920. год. у селу Великом Извору 
код Зајечара, погинуо 10. априла 1945. год. код села Гаревца 
близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу. 

690. МАКСИМОВИЋ РАДОЈКО, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 14. августа 1922. год. у селу Везичеву 
код Петровца на Млави, погинуо 10. априла 1945. год. код 
села Гаревца близу Модрича у борби против усташа; сахра-
њен у Гаревцу. 

691. Ж И В К О В И Ћ БОГИЦА, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 7. маја 1913. год. у селу Дубокој код К у -
чева, погинуо 10. априла 1945. год. код села Гаревца близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу. 

692. Н И К О Л И Ћ ВИТОМИР, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 1. септембра 1920. год. у околини Пожа-
ревца, погинуо 10. априла 1945. год. код села Гаревца близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу. 

693. ПИРЧА РАДОВАН, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 7. марта 1922. год. у селу Горњанима код 
Вора, погинуо 10. априла 1945. год. код села Гаревца близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу. 
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694. СТАМЕНКОВИЋ МИОДРАГ, заменик команданта 
3. батаљона 18. српске бригаде, рођен 20. маја 1923. год. у 
селу Страгарама код Трстеника, погинуо 10. априла 1945. год. 
код села Гаревца близу Модрича у борби против усташа; 
сахрањен у селу Скугрићу код Модрича. 

695. МИКИЋ ЉУБОМИР, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1917. год. у селу Бресшчићу (вероватно Бра-
сничићу код Прокупља — прим. ред.) погинуо 25. априла 
1945. год. код села Новог Града близу Босанског Шамца у 
борби против усташа; сахрањен у Оџаку код цркве. 

696. ВЕЛИМИРОВИЋ БОЖИДАР, медицинар у 3. бата-
љону 18. српске бригаде, рођен 14. јануара 1922. год. у селу 
Загори (вероватно Загораку — прим. ред.) код Даниловграда, 
погинуо 10. априла 1945. год. у селу Гаревцу код Модрича 
у борби против усташа; сахрањен у Модричу. 

697. СТАМЕНКОВИЋ МИЛОМИР, командир чете у 3. 
батаљону 18. српске бригаде, рођен 19. децембра 1925. год. у 
селу Малој Плани код Прокупља, погинуо 6. априла 1945. 
год. код села Католичке Шпионице близу Тузле у борби 
против усташа; сахрањен у Католичкој Шпионици. 

698. МИЛИВОЈЕВИЋ ЖИВОТА, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 21. септембра 1925. год. у селу Кне-
ж и ц и код Петровца на Млави, погинуо 25. априла 1945. год. 
код села Новог Града близу Босанског Шамца у борби про-
тив усташа; сахрањен у Оџаку код цркве. 

699. МАНОЈЛОВИЋ РАДОМИР, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 25. јануара 1919. год. у селу Куча јни 
код Кучева, погинуо 25. априла 1945. год. код села Новог 
Града близу Босанског Шамца у борби против усташа; са-
храњен у Оџаку код цркве. 

700. МИЛЕНКОВИЋ ЉУБИСАВ, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Миљевићу код Го-
лупца, погинуо 23. априла 1945. год. код села Доњег Свилаја 
близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у Оџаку 
код школе. 

701. БОГОЈЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у Великом Градишту, поги-
нуо 23. априла 1945. год. код села Горњег Свилаја близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен на положају. 

702. ВИДИЋ МИЛАН, борац 2. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 12. децембра 1926. год. у селу Волуји код Куче-
ва, погинуо 25. априла 1945. год. код села Влашке Мале 
(сада Посавска Махала) близу Модрича у борби против ус-
таша; сахрањен на положају. 
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703. СТАНЧУЛОВИЋ ИЛИЈА, борац 18. српске бригаде, 
погинуо 25. априла 1945. год. код села Влашке Мале (сада 
Посавска Махала) близу Модрича у борби против усташа; 
сахрањен на положају. 

704. СТАКИЋ МИЛИЈА, борац 18. српске бригаде, по-
гинуо 23. априла 1945. год. код села Влашке Мале (сада По-
савска Махала) близу Модрича у борби против усташа; са-
храњен на положају. 

705. ОБРАДОВИЋ ЈОВАН, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, погинуо 23. априла 1945. год. (вероватно код села 
Кадара близу Модрича у борби против усташа — прим. 
ред.). 

706. ЦЕЛОВИЋ РАДОВАН, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 21. јула 1921. у селу Великом Извору код 
Зајечара, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара бли-
зу Модрича у борби против усташа; сахрањен у Оџаку. 

707. СТОЈАДИНОВИЋ РАДИВОЈ, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, погинуо 23. априла 1945. год. код села Када-
ра близу Модрича у борби против усташа; сахрањен на 
положају. 

708. ПОЛАК ПАВЛЕ, борац 2. батаљона 18. српске бри-
гаде, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара близу 
Модрича, у борби против усташа; сахрањен на положају. 

709. МИЛАДИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 2. батаљо-
на 18. српске бригаде, рођен 17. јула 1927. год. у селу Мак-
цима код Великог Градишта, погинуо 23. априла 1945. год. 
код села Кадара близу Модрича у борби против усташа; 
сахрањен на положају. 

710. НИКОЛИЋ ЖИВОЈИН, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 23. априла 1922. год. у селу Раброву код 
Кучева, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен на положају. 

711. РАЧИНСКИ БОРИС, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 23. јула 1923. год. у Варшави (Пољска) поги-
нуо 23. априла 1945. год. код села Кадара близу Модрича у 
борби против усташа; сахрањен на положају. 

712. МАРКОВИЋ ВЕЉКО, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 4. фебруара 1914. год. у селу Мустапићу 
код Кучева, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара 
близу Модрича у борби против усташа; сахрањен на по-
ложају . 
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713. ПАУНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 2. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 20. септембра 1923. год. у селу Чешље-
вој Бари код Великог Градишта, погинуо 23. априла 1945. 
год. код села Кадара близу Модрича у борби против уста-
ша; сахрањен на положају. 

714. ИЈ1ИЋ МИЛАН, борац 2. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1909. год. у селу Кривачи код Голупца, погинуо 
23. априла 1945. год. код села Кадара близу Модрича у бор-
би против усташа; сахрањен на положају. 

715. ИЛИЋ. ПАВЛЕ, борац 2. батаљона 18. српске бри-
гаде, рођен 1909. год. у селу Кривачи код Голупца, погинуо 
23. априла 1945. год. код села Кадара близу Модрича у бор-
би против усташа; сахрањен на положају. 

716. ЈОВИЋ МИЛОСАВ, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1913. год. у селу Поповцу код Петровца на 
Млави, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен на положају. 

717. МАРКОВИЋ СВЕТО, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1923. год. у селу Мрковцу код Голупца, по-
гинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара близу Модрича 
у борби против усташа; сахрањен на положају. 

718. ЂУРИЋ РАДИСАВ, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара бли-
зу Модрича у борби против усташа; сахрањен на положају. 

719. ЈАНКОВИЋ БОГДАН, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара бли-
зу Модрича у борби против усташа; сахрањен на положају. 

720. ЈАНКОВИЋ ЈОВАН, борац 2. батаљона 18. српске 
бригаде, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара бли-
зу Модрича у борби против усташа; сахрањен на положају. 

721. РУЖАНОВИЋ ДАНИЛО, борац 2. батаљона 18. срп-
ске бригаде, погинуо 23. априла 1945. год. код села Кадара 
близу Модрича у борби против усташа; сахрањен на по-
ложају . 

722. НЕГАНОВИЋ Ж И В К О , борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 8. марта 1920. год. у селу Раброву код 
Кучева, погинуо 23. априла 1945. год. код села Горњег Сви-
ла ја близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у 
селу Врбовцу код Модрича. 

723. ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 7. септембра 1919. год. у селу К у р ј а -
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чама код Кучева, погинуо 23. априла 1945. год. код села 
Горњег Свилаја близу Модрича у борби против усташа; са-
храњен у селу Врбовцу код Модрича. 

724. ПАНТИЋ ВЈ1АДИМИР, борац 3. батаљона 18. срп-
ске бригаде, рођен 5. марта 1909. год. у селу Курјачама код 
Кучева, погинуо 23. априла 1945. год. код села Горњег Сви-
ла ја близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у 
Горњем Свилају. 

725. СТАНИЋ МИХАИЛО, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 5. јануара 1922. год. у селу Горњем Свилају 
близу Модрича, погинуо 23. априла 1945. год. у селу Горњем 
Свилају у борби против усташа; сахрањен у Горњем Свилају. 

726. Ж И В К О В И Ћ ОБРАД, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 14. јануара 1912. год. у селу Шетоњама код 
Петровца на Млави, погинуо 23. априла 1945. год. код села 
Горњег Свилаја близу Модрича у борби против усташа. 

727. СТАНОЈЛОВИЋ. СВЕТОЗАР, борац 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 11. фебруара 1922. год. у селу Раброву 
код Кучева, погинуо 23. априла 1945. год. код села Горњег 
Свилаја близу Модрича у борби против усташа. 

728. ЈЕНИЋ РАДИША, борац 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1919. год. у селу Куча јни код Кучева, поги-
нуо 23. априла 1945. год. код села Горњег Свилаја близу Мо-
дрича у борби против усташа. 

729. МИЛОСАВЉЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, економ штаба 3. 
батаљона 18. српске бригаде, рођен 1915. год. у Зајечару, по-
гинуо 23. априла 1945. год. код села Горњег Свилаја близу 
Модрича у борби против усташа. 

730. ЂОРЂЕВИЋ ЧЕДА, кувар 3. батаљона 18. српске 
бригаде, рођен 1917. год. у селу Житковцу (вероватно Ж и т -
ковици — прим. ред.) код Кучева, удавио се (вероватно 
23. априла 1945. год. —• прим. ред.) у Сави. 

731. РАДОСАВЉЕВИЋ ЂОРЂЕ, помоћник политичког 
комесара (вероватно батаљона — прим. ред.) 3. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 10. јануара 1921. год. у селу Доњој 
Сварчи код Блаца, погинуо кра ј Саве (вероватно 23. априла 
1945. год. код села Горњег Свилаја близу Модрича у борби 
против усташа — прим. ред.). 

732. СИМИЋ НАТАЛИЈА, болничарка у 3. батаљону 18. 
ерпске бригаде, рођена 15. априла 1913. год. у селу Драго-
цвету код Светозарева, погинула к р а ј Саве (вероватно 23. 
априла 1945. год. код села Горњег Свилаја близу Модрича у 
борби против усташа — прим. ред.). 
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733. СТАНОЈЛОВИЋ. ЧЕДОМИР, десетар у 3. батаљону 
18. српске бригаде, рођен 10. марта 1912. год. у селу Рготини 
код Зајечара, погинуо 3. маја 1945. год. кра ј Саве. 

734. ИЛИЋ С. ВОЈИСЛАВ, четни старешина у 1. бата-
љону 18. српске бригаде, рођен 20. октобра 1914. год. у селу 
Ђакусу код Житорађе, погинуо 23. априла 1945. год. у селу 
Врбовцу код Модрича у борби против усташа; сахрањен у 
Врбовцу. 

735. СТРИЧЕВИЋ П. МИРКО, командир чете у 1. бата-
љону 18. српске бригаде, рођен 25. августа 1918. год. у селу 
Бравском код Кључа (Босна), погинуо 23. априла 1945. год. 
у селу Врбовцу код Модрича у борби против усташа; са-
храњен у Врбовцу. 

736. Ж И В О Т И Ћ К. БЛАГОЈЕ, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 3. јануара 1905. год. у селу Црљенцу 
код Петровца на Млави, погинуо 23. априла 1945. год. у селу 
Врбовцу код Модрича у борби против усташа. 

737. Ж И В К О В И Ћ С. СЛАВКО, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 15. августа 1914. год. у селу Макцима 
код Великог Градишта, погинуо 23. априла у селу Врбовцу 
код Модрича у борби против усташа. 

738. МИЛОЈКОВИЋ Б. ВЛАСТИМИР, борац 1. батаљона 
18. српске бригаде, рођен 14. фебруара 1926. год. у селу 
Браничеву код Голупца, погинуо 23. априла 1945. год. у селу 
Врбовцу код Модрича у борби против усташа. 

739. МИШИЋ Р. АРСЕНИЈЕ, поручник, политички ко-
месар чете у 1. батаљону 18. српске бригаде, рођен 10. ја-
нуара 1920. год. у селу Штубику код Неготина, погинуо 23. 
априла 1945. год. у селу Врбовцу код Модрича у борби про-
тив усташа. 

740. ТАНАСИЈЕВИЋ Д. СРЕТА, борац 1. батаљона 18. 
српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Глоговици код Добо-
ја, погинуо 23. априла 1945. год. у селу Врбовцу код Модри-
ча у борби против усташа. 

741. СИМЕОНОВИЋ МИЛУН, борац 18. српске бригаде, 
рођен у селу Церемошњи код Кучева, погинуо 23. априла 
1945. год. код села Горњег Свилаја близу Модрича у борби 
против усташа; сахрањен у Горњем Свилају. 

742. БОГИЋЕВИЋ РАДОМИР, борац 18. српске бригаде, 
рођен 1905. год. у селу Буровцу код Петровца на Млави, по-
гинуо 23. априла 1945. год. код села Горњег Свилаја близу 
Модрича у борби против усташа; сахрањен у Горњем Сви-
лају. 
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743. ВАСИЉЕВИЋ СЕЛИМИР, борац 18. српске брига-
де, рођен у Великом Селу код Пожаревца, погинуо 25. апри-
ла 1945. год. код села Горњег Свилаја близу Модрича у бор-
би против усташа. 

744. СРБУЛОВИЋ СВЕТОЗАР, борац 1. чете 3. батаљо-
на 19. српске бригаде, рођен 15. фебруара 1923. год. у селу 
Ждрелу код Петровца на Млави, погинуо 19. новембра 1944. 
год. у селу Витановцу код Краљева у борби против Немаца; 
сахрањен у Витановцу на гробљу. 

745. СРЕЈИЋ ДРАГОЉУБ, борац 4. батаљона 19. српске 
бригаде, рођен у селу Божевцу код Пожаревца, умро 20. но-
вембра 1944. год. у Пожаревцу; сахрањен у селу Божевцу. 

746. Р Б А Ј И Ћ ОЛЕГ, поручник, политички комесар 1. 
чете 3. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 29. јануара 
1945. год. код села Ђевања близу Зворника у борби против 
Немаца. 

747. К У Ј У Н Ц И Ћ (или ДУЈУНЏИЋ) МИЛАН, референт 
санитета 1. батаљона 19. српске бригаде, студент медицине, 
рођен 17. марта 1920. год. у Сарајеву, умро у болници (није 
утврђено када и где је умро — прим. ред.). 

748. НИКОЛИЋ РАДМИЛА, болничарка 2. чете 2. бата-
љона 19. српске бригаде, рођена 1927. год. у Ушћу (вероват-
но код Краљева — прим. ред.), умрла у болници (није утвр-
ђено када и где је умрла — прим. ред.). 

749. Ј Е Л И Ћ РАЈКО, борац 19. српске бригаде, рођен 
1929. год. у селу Винској код Дервенте, подлегао ранама у 
болници (није утврђено у којој је борби рањен, када је и 
где умро — прим. ред.). 

750. ВУЛИЋ ВЛАДИМИР, (могућа грешка: види ред. 
бр. 49 — прим. ред.), борац тешке пратеће чете 19. српске 
бригаде, рођен 1924. год. у селу Матејевцу код Ниша, рањен 
14. септембра 1944. год. код Доњег Милановца у борби про-
тив Немаца и руских белогардијаца, подлегао ранама у бри-
гадној болници. 

751. МАРТИНОВИЋ СВЕТОМИР, борац 1. чете 1. бата-
љона 19. српске бригаде, рођен 8. марта 1912. год. у селу 
Мустапићу код Кучева, рањен 5. децембра 1944. код Ариља 
у борби против Немаца, подлегао ранама 25. децембра 1944. 
у бригадној болници; сахрањен у Ваљеву. 

752. УЗЕЛАЦ МИЛЕ, заменик командира 2. чете 1. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1910. год. у селу Студени-
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ци (вероватно Студенцима код Перушића — Оточац — прим. 
ред.), рањен 12. марта 1945. год. код Модрича у борби про-
тив Немаца, подлегао ранама 9. априла 1945. год. у болници. 

753. НИКОЛИЋ ВИДОЈЕ, борац 2. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Вошановцу код Пе-
тровца на Млави, рањен 8. фебруара 1945. год. (вероватно 
у близини села Грабовца код Зворника —• прим. ред.) у 
борби против Немаца, подлегао ранама 28. марта 1945. год. 
у болници у Чачку. 

754. К Р Њ А Н (?) М. ЂОРЂЕ, борац 16. српске бригаде, 
рођен 1927. год. у Брзој Паланци, погинуо 28. септембра 
1944. год. код Доњег Милановца у борби против Немаца и 
руских белогардејаца; сахрањен у Доњем Милановцу. 

755. СПАСОЈЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ, борац 16. српске бри-
гаде, рођен у селу Браљини (вероватно код Ћићевца — 
прим. ред.), погинуо 17. јула 1944. год. на планини Лепенцу 
код Блаца у борби против четника. 

756. АВРАМОВИЋ ВУКОМИР, борац 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1930. год. у селу Дедини код Крушев-
ца, погинуо 1. октобра 1944. год. (вероватно код Доњег Ми-
лановца у борби против Немаца и руских белогардејаца — 
прим. ред.). 

757. ЛУПУЛОВИЋ ВЕЛИМИР, (могућа грешка: види 
ред. бр. 175 — прим. ред.), борац 2. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, стар 22 год., рођен у селу Великој Врбици код 
Кладова, погинуо 11. јануара 1945. год. на брду Кику код 
села Шековића близу Власенице у борби против Немаца. 

758. ПАВЛОВИЋ МИЛИЈАН, борац 3. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, стар 27. год., рођен у Прахову, погинуо 
11. јануара 1945. год. на брду Кику код села Шековића бли-
зу Власенице у борби против Немаца. 

759. ДЕЛИБАШИЋ ЂОРЂЕ, борац 3. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, стар 34 год., рођен у Приштини, рањен 
11. јануара 1945. год. на брду Кику код села Шековића бли-
зу Власенице у борби против Немаца, умро у болници. 

760. ПАНИЋ МИЛАН, борац 2. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Трњанама код Не-
готина, погинуо 17. јануара 1945. год. код Власенице у бор-
би против Немаца; сахрањен у селу Незировићима код Вла-
сенице. 

761. ПУНЂЕЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 3. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1910. год. у селу Шарбановцу (ве-
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роватно код Бора — прим. ред.), рањен 9. фебруара 1945. 
год. код села Челопека близу Зворника у борби против Не-
маца, подлегао ранама у болници. 

762. НИКОЛИЋ ТАДИЈА, борац 3. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен 1909. год. у Књажевцу, рањен 8. фебруара 
1945. год. код села Челопека близу Зворника у борби против 
Немаца, лодлегао ранама у болници. 

763. НИКОЛИЋ ОБРАД, борац 3. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен 1921. год. у селу Каонику код Крушевца, по-
гинуо 9. фебруара 1945. год. код села Челопека близу Звор-
ника у борби против Немаца. 

764. МИЛОСАВЉЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ, борац 3. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Врбовцу код Бо-
љевца, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула Града 
близу Зворника у борби против Немаца. 

765. МИЛЕНКОВИЋ ЖИВОЈИН, борац 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1913. год. у селу Врбовцу код Бољев-
ца, погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула Града бли-
зу Зворника у борби против Немаца. 

766. СИМИЋ ЂОРЂЕ, борац 16. српске бригаде, рођен 
у селу Сиколама код Неготина, рањен 9. фебруара 1945. год. 
код села Тршића близу Зворника у борби против Немаца, 
умро у болници у Бањи Ковиљачи; сахрањен у Бањи Ко-
виљачи. 

767. К Е Л И Ш И Ћ ЈОВАН, борац 1. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Дубочанама код Неготина, по-
гинуо 10. фебруара 1945. год. код села Тршића близу Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен у Тршићу. 

768. Ђ О К И Ћ БОЖИДАР, борац 1. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Буч ју код Бора, погинуо 10. 
фебруара 1945. год. код села Тршића близу Зворника у бор-
би против Немаца; сахрањен у Тршићу. 

769. К У К И Ћ (?) АНЂЕЛ, борац 1. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Поповици код Неготина, поги-
нуо 11. фебруара 1945. год. код села Тршића близу Зворни-
ка у борби против Немаца; сахрањен у Тршићу код школе. 

770. ПАШИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 1. чете 4. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Јасикову код Мајданпека, 
погинуо 11. фебруара 1945. год. код села Тршића близу 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у Тршићу. 
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771. ВОЈИНОВИЋ СВЕТОЗАР, борац 1. чете 4. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен у селу Самариновцу код Него-
тина, погинуо 6. фебруара 1945. год. код села Тршића близу 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у Тршићу. 

772. ГРУЈИЋ ИВАН, борац 2. чете 4. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Метовници код Бора, погинуо 
17. фебруара 1945. год. код села Тршића близу Зворника у 
борби против Немаца; сахрањен у Тршићу. 

773. КАРАБАШЕВИЋ ЈОВАН, борац 2. чете 4. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен у селу Злоту код Бора, погинуо 
17. фебруара 1945. год. код села Тршића близу Зворника у 
борби против Немаца; сахрањен у Тршићу. 

774. ПЕТКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, борац 2. чете 4. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Трњанама (вероватно код 
Алексинца — прим. ред.), погинуо 17. фебруара 1945. год. 
код села Тршића близу Зворника у борби против Немаца; 
сахрањен у Тршићу. 

775. КАЈЕВИЋ (или НОЈЕВИЋ) АЛЕКСАНДАР, борац 
2. чете 4. батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу Трња-
нама (вероватно код Алексинца •— прим. ред.), погинуо 17. 
фебруара 1945. год. код села Тршића близу Зворника у бор-
би против Немаца; сахрањен у Тршићу. 

776. ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ, борац 1. чете 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Радујевцу код Неготина, поги-
нуо 22. јануара 1945. год. код Власенице у борби против 
Немаца. 

777. ВЕЛИШИЋ МИЛОШ, борац 2. чете 1. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у Петровом Селу код Кладова, поги-
нуо 13. марта 1945. год. код Јелика близу Српске Зелиње 
код Градачца у борби против четника. 

778. СТЕВИЋ ЧЕДОМИР, борац јуришне чете 1. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Сиколама код Сала-
ша, погинуо 13. марта 1945. год. код села Дугих Њ и в а бли-
зу Оџака (Модрича) у борби против четника; сахрањен у 
селу Радићима код Оџака на гробљу. 

779. МАТЕЈИЋ МИЛАН, борац 1. чете 1. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Бољетину код Мајданпека, по-
гинуо 13. марта 1945. год. код села Дугих Њива близу Оџа-
ка (Модрича) у борби против четника. 

780. НЕДЕЉКОВИЋ СИНИША, борац противколске 
чете 3. батаљона 16. српске бригаде, рођен код Кнића, поги-
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нуо 13. марта 1945. год. код села Дугих Њива близу Оџака 
(Модрича) у борби против четника; сахрањен код Ду-
гих Њива. 

781. РАДИСАВЉЕВИЋ МОМЧИЛО, борац 2. чете 3. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен у селу Речкој код Него-
тина, погинуо 12. марта 1945. год. на Пребијеном камену код 
села Палежнице близу Градачца у борби против четника; 
сахрањен на Пребијеном камену. 

782. ТОДОСИЈЕВИЋ (или ТЕОДОСИЈЕВИЋ) М. СРЕ-
ТЕН, борац 3. чете 2. батаљона 16. српске бригаде, рођен у 
Прахову, погинуо 13. марта 1945. год. на Пребијеном камену 
код села Палежнице близу Градачца у борби против четни-
ка; сахрањен у селу Толиси код Градачца. 

783. ДОКИЋ Д. УРОШ, борац 3. чете 2. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Бољетину код Мајданпека, по-
гинуо 12. марта 1945. год. код села Српске Зелиње близу 
борби против четника; сахрањен у Српској Зелињи код 
школе. 

784. БРЗУЛОВИЋ П. ЉУБОМИР, борац 3. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у Прахову, погинуо 13. мар-
та 1945. год. у селу Српској Зелињи код Градачца у борби 
против четника; сахрањен у селу Палежници код Градачца. 

785. АРСИЋ Б. ТИХОМИР, борац 3. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1915. год. у селу Гредетини код 
Алексинца, погинуо 12. марта 1945. год. код села Српске Зе-
лиње близу Градачца у борби против четника; сахрањен на 
Пребијеном камену код села Палежнице близу Градачца. 

786. ДОВИНИЋ М. МИЛИСАВ, борац 3. чете 2. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен у селу Љубићу код Кнића, по-
гинуо 12. марта 1945. год. код села Српске Зелиње близу 
Градачца у борби против четника; сахрањен на Вису код 
Српске Зелиње. 

787. НЕГРОВИЋ НИКОЛА, борац пратеће чете 3. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1925. год. у селу Кривом 
Виру код Бољевца, погинуо 13. марта 1945. год. код села Па-
лежнице близу Градачца у борби против четника; сахрањен 
у Горњој Палежници. 

788. ЦАПАНОВИЋ НИКОЛА, борац 1. чете 3. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен 1912. год. у селу Радујевцу код 
Неготина, погинуо 12. марта 1945. год. на Пребијеном камену 
код села Палежнице близу Градачца у борби против четни-
ка; сахрањен на Пребијеном камену. 
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789. СТОЈКОВИЋ МИЛЕНКО, борац 3. чете 3. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен у селу Врбовцу код Бољевца, 
погинуо 13. марта 1945. год. на брду Јелику код села Српске 
Зелиње близу Градачца у борби против четника; сахрањен 
на Јелику. 

790. СРДУЛОВИЋ ИЛИЈА, борац 3. чете 3. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Клокочевцу код 
Дошег Милановца, погинуо 12. марта 1945. год. на Вису код 
села Српске Зелиње близу Градачца у борби против четника. 

791. БЕГОВИЋ ВОЈИСЛАВ, вршилац дужности поли-
тичког комесара у 16. српској бригади, рођен 1923. год. у 
селу Трњанама код Алексинца, погинуо 29. марта 1945. год. 

792. ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН, борац 16. српске бригаде, 
рођен у селу Ломници код Крушевца, погинуо 13. марта 
1945. год. (вероватно код села Горње Палежнице близу Гра-
дачца у борби против четника — прим. ред.), сахрањен у 
Грачаници (заселак Српска Варош). 

793. СТЕФАНОВИЋ Ј. МАРИН, борац 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1920. год. у селу Градскову код З а ј е -
чара, погинуо 9. априла 1945. год. код Модрича у борби про-
тив усташа и Немаца. 

794. ДИМИТРИЈЕВИЋ Д. ДУШАН, борац 3. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Горњанама код 
Бора, погинуо 5. априла 1945. год. код села Шпионице (Сре-
бреник) близу Тузле. 

795. БЕЛАНОВИЋ И. ПАУН, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1925. год. у селу Шарбановцу (вероватно 
код Књажевца , могуће код Бора или Сокобање — прим. 
ред.) погинуо 9. априла 1945. год. код Модрича у борби про-
тив усташа и Немаца. 

796. СРЕТКОВИЋ С. ДУШАН, борац 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Радујевцу код Него-
тина, погинуо 9. априла 1945. год. код Модрича у борби про-
тив усташа и Немаца. 

797. ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Буч ју код Бора, рањен 12. мар-
та 1945. год. на Сплетеној липи код села Српске Зелиње 
близу Градачца, умро у селу Соколу код Грачанице (источ-
на Босна) од задобијених рана; сахрањен у Грачаници (за-
селак Српска Варош). 

798. ЈОВАНОВИЋ ТОМА, борац 3. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен 1921. год. у селу Кривом Виру код Бољевца, 
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погинуо 2. фебруару 1945. год. код села К у л а Града близу 
Зворника у борби против Немаца. 

799. Б У Г А Н О В И Ћ МИЛОШ, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1925. год. у Доњем Милановцу, погинуо 
9. фебруара 1945. год. код села Челопека близу Зворника у 
борби против Немаца. 

800. Ђ О Р Ђ Е В И Ћ ЈАНКО, борац 3. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен 1924. год. у селу Малом Извору код З а ј е ч а р а 
(или Бољевца — прим. ред.), погинуо 2. фебруара 1945. год. 
код села К у л а Града близу Зворника у борби против Немаца. 

801. СУРДАНОВИЋ ДУШАН, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1924. год. у селу Шарбановцу (вероватно 
код Бора, могуће код К њ а ж е в ц а или Сокобање — прим. 
ред.), погинуо 2. фебруара 1945. год. код села К у л а Града 
близу Зворника у борби против Немаца. 

802. Ђ О Р Ђ Е В И Ћ НИКОЛА, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1914. год. у селу Раду јевцу код Неготина, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. код села К у л а Града близу 
Зворника у борби против Немаца. 

803. Б У Л О Ж И Ћ (?) ДРАГУТИН, борац 3. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Раду јевцу код Него-
тина, погинуо 8. фебруара 1945. год. код села Челопека бли-
зу Зворника у борби против Немаца. 

804. К Р Б О В И Ћ ДРАГУТИН, борац 3. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1912. год. у селу Раду јевцу код Неготина, 
погинуо 8. фебруара 1945. год. код села Челопека близу 
Зворника у борби против Немаца. 

805. С Т А Н О Ј Е В И Ћ СВЕТОЗАР, борац 2. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1913. год. у селу Самаринов-
цу код Неготина, погинуо 1. фебруара 1945. год. код села 
К у л а Града близу Зворника у борби против Немаца; сахра-
њен у К у л а Граду. 

806. Б У Ш И Ћ МАРИН, борац 3. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1910. год. у Прахову, погинуо 2. фебруара 
1945. год. код села К у л а Града близу Зворника у борби про-
тив Немаца; сахрањен у К у л а Граду. 

807. Р А Ш И Ћ Е. БОГОМИР, борац 3. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1906. год. у селу Врћеновици код 
Алексинца, погинуо 28. ј ануара 1945. год. у селу Осмацима 
близу Зворника у борби против Немаца. 

383 



808. СИМОВИЋ М. ДРАГУТИН, борац 3. чете 2. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен 1921. год. у Неготину, погинуо 
2. фебруара 1945. год. код села Кула Града близу Зворника 
у борби против Немаца. 

809. ПРШУЈКОВИЋ Д. ЂОРЂЕ, борац 1. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен 1920. год. у Кладову, погинуо 
2. фебруара 1945. године на брду Млађевцу код села Кула . 
Града близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен 
на Млађевцу. 

810. БАЏАК С. СИМА, борац 1. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен 1904. год. у Бенковцу (није могло да се 
утврди о коме се Бенковцу ради — прим. ред.), погинуо 2. 
фебруара 1945. год. на брду Млађевцу код села Кула Града 
близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен на Мла-
ђевцу. 

811. ЦЕРОВИЋ М. МИОДРАГ, борац 1. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен 1926. год. у селу Моравцу код Алек-
синца, погинуо 2. фебруара (или 12 фебруара — прим. ред.) 
1945. год. код села Тршића близу Зворника у борби против 
Немаца. 

812. КОЗАРЕВИЋ (могуће КОЗОРОВИЋ) Ј. ДУШАН, бо-
рац 1. чете 2. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1926. год. 
у Прахову, погинуо 2. фебруара 1945. год. на брду Млађевцу 
код села Кула Града близу Зворника у борби против Немаца. 

813. БОДИЦОВИЋ (?) ЂОРЂЕ, борац 3. чете 4. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Градскову код Зајечара, по-
гинуо 9. фебруара 1945. год. код села Челопека близу Звор-
ника у борби против Немаца. 

814. ЧЕЛОЈЕВИЋ ЈЕФТИМИЈЕ, борац 3. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у Прахову, рањен 5. априла 
1945. у селу Шпионици код Сребреника близу Тузле у борби 
против усташа; подлегао ранама у болници. 

815. ПУФОВИЋ МАРИН, борац 3. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Градскову код Зајечара, поги-
нуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула Града близу Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен у Кула Граду. 

816. СОВИЋ (или САВИЋ) БРАНКО, борац 3. чете 4. 
батаљона 16. српске бригаде, рођен у селу Ошљанама код 
Књажевца , погинуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула 
Града близу Зворника у борби против Немаца; сахрањен у 
Кула Граду. 
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817. КАЛИНОВИЋ ЈОВАН, борац 3. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Дубочанама код Зајечара, поги-
нуо 2. фебруара 1945. год. код села Кула Града близу Звор-
ника у борби против Немаца; сахрањен у Кула Граду. 

818. Ђ И К И Ћ БОЖИДАР, борац 3. чете 4. батаљона 16. 
српске бригаде, рођен у селу Кривељу код Бора, погинуо 2. 
фебруара 1945. год код села Кула Града близу Зворника у 
борби против Немаца; сахрањен у Кула Граду. 

819. ДИНИЋ МАРЈАН, борац 3. чете 4. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Мариновцу код Зајечара, рањен 26. 
јануара 1945. год. код села Рајића близу Власенице; подле-
гао ранама у болници. 

820. ОГАР И. ПЕТАР, борац 1. чете 2. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Мишковцима код Обровца (Далма-
ција), погинуо 5. априла 1945. год. у селу Српској Шпионици 
код Сребреника близу Тузле у борби против усташа. 

821. ДАНИЛОВИЋ Р. МИРКО, борац 1. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Љубићу код Кнића (или код 
Чачка — прим. ред.), погинуо 5. априла 1945. год. у селу 
Хајдуровићима (Шпионица) код Сребреника близу Тузле у 
борби против усташа; сахрањеи у Српској Шпионици у воћ-
њаку Јоке Совића. 

822. ПЕТРОВИЋ М. ЖИВОЈИН, борац 1. чете 2. бата-
љона 16. српске бригаде, рођен у селу Мокрањама код Него-
тина, погинуо 5. априла 1945. год. у селу Хајдуровићима 
(Шпионица) код Сребреника близу Тузле у борби против 
Немаца; сахрањен у Српској Шпионици у воћњаку Јоке 
Совића. 

823. ПАВЛОВИЋ В. КРИСТИФОР, борац 1. чете 2. ба-
таљона 16. српске бригаде, рођен у Неготину, погинуо 5. ап-
рила 1945. год. у селу Хајдуровићима (Шпионица) код Сре-
бреника близу Тузле у борби против Немаца; сахрањен у 
Шпионици у њиви Богдана Лазаревића. 

824. ЈОВИЋ П. ВОЈИСЛАВ, борац 1. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Голубињама код Мајданпека, 
посинуо 5. априла 1945. год у селу Хајдуровићима (Шпиони-
ца) код Сребреника близу Тузле у борби против Немаца; са-
храњен у Шпионици. 

825. СТАНКОВИЋ С. ВАСА, борац 1. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у селу Великом Лаолу код Петров-
ца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. у селу Хајдурови-
ћима (Шпионица) код Сребреника близу Тузле у борби про-
тив Немаца. 
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826. ПОПОВИЋ С. СВЕТОЗАР, борац 3. батаљона 16. срп-
..ске бригаде, рођен у селу Самариновцу код Неготина, погинуо 

30. марта 1945. год. у селу Доњем Сребренику близу Тузле 
у борби против Немаца и усташа; сахрањен у селу Рапатници 
(Сребреник) код школе. 

827. ЂОРИЋ МИРОСЛАВ, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Луки код Бора, погинуо 28. марта 
1945. год. код села Сребреника близу Тузле у борби против 
Немаца и усташа. 

828. ЈАНКОВИЋ М. МИЛОСАВ, борац 3. чете 2. батаљо-
на 16. српске бригаде, рођен у селу Малој Врбици код К л а -
дова, погинуо 29. марта 1945. год. у засеоку Јежинцу (Шпио-
ница) код Сребреника близу Тузле у борби против Немаца 
и усташа; сахрањен у засеоку Муратовићима (Шпионица) 
у дворишту Мехмеда Муратовића. 

829. БОРБУЛОВИЋ ДУШАН, борац 3. чете 2. батаљона 
16. српске бригаде, рођен у Неготину, погинуо 29. марта 1945. 
год. у засеоку Јежинцу (Шионица) код Сребреника близу 
Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен у засеоку 
Муратовићима (Шпионица) у дворишту Мехмеда Муратовића. 

830. ЈОВИЋ МИЛОРАД, борац 4. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Голубињу код Мајданпека, погинуо 
29. марта 1945. у засеоку Мустафићима (село Лукавица) код 
Грачанице близу Тузле у борби против усташа и четника. 

831. ЗЛАТКОВИЋ В. ТИХОМИР, борац 1. батаљона 16. 
српске бригаде, погинуо 21. марта 1945. год. на брду Врањев-
цу изнад села Доброваца код Грачанице близу Тузле у борби 
против Немаца и усташа; сахрањен у Доњим Доборовцима у 
дворишту Емила Веленкића. 

832. НОВКОВИЋ С. МИЛАН, борац 1. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у селу Подвињу код Славонског Брода, 
погинуо 21. марта 1945. год. на брду Врањевцу изнад села 
Добороваца код Грачанице близу Тузле у борби против Не-
маца и усташа; сахрањен у Доњим Доборовцима у дворишту 
Емила Веленкића. 

833. ЈОТИЋ Р. МИЛАН, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у Неготину, погинуо 21. марта 1945. год. на 
брду Врањевцу изнад села Добороваца код Грачанице близу 
Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрашен у Доњим 
Доборовцима у дворишту Емила Веленкића. 

834. ГРУБОР. Л. МИРКО, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у околини Дрвара, погинуо 21. марта 1945. год. 
на брду Врањевцу изнад села Добороваца код Грачанице бли-
зу Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен у До-
њим Доборовцима у дворишту Емила Веленкића. 
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835. СОВИЋ Ј1. ЉУБИВОЈЕ, борац 1. батаљона 16. српске 
бригаде, рођен у селу Трњанама код Неготина, погинуо 21. 
марта 1945. год. на брду Врашевцу изнад села Добороваца 
код Грачанице близу Тузле у борби против Немаца и усташа; 
сахрањен у Доњим Доборовцима у дворишту Емила Веленкића. 

836. ШОНИЋ Д. ВОЈИСЛАВ, борац 1. батаљона 16. срп-
ске бригаде, рођен у Прахову, погинуо 21. марта 1945. год. на 
брду Врањевцу изнад села Добороваца код Грачанице близу 
Тузле у борби против Немаца и усташа; сахрањен у Доњим 
Доборовцима у дворишту Емила Веленкића. 

837. ГАВРИЛОВИЋ БОГДАН, борац 1. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1927. год. у селу Рановцу код Пет-
ровца на Млави, погинуо 9, децембра 1944. год. код села 
Врана близу Ариља у борби против Немаца. 

838. Б У Н Ч И Ћ М. НИКОДИЈЕ, борац 2. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1919. год. у селу Рашанцу код Петровца 
на Млави, погинуо 5. децембра 1944. год. у селу Грдовићима 
код Ариља у борби против Немаца. 

839. ПИВАРЕВИЋ (или ТИВАРЕВИЋ) Ж. ДРАГОЉУБ, 
борац 2. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1919. год. у селу 
Кули (Мало Црниће) код Пожаревца, погинуо 5. децембра 
1944. год. у селу Грдовићима код Ариља у борби против 
Немаца. 

840. МИЛОЈКОВИЋ БРАНКО, политички делегат вода 
у 2. батаљону 19. српске бригаде, рањен 31. јануара 1945. год. 
код Зворника у борби против Немаца, подлегао ранама 1. 
фебруара 1945. год. у селу Бајрамовићима код Зворника (мо-
гуће код Сребренице •— прим. ред.). 

841. Т Р Е Ш Њ И Ћ ГРУЈА, командир вода аутоматичара 1. 
батаљона 19. српске бригаде, погинуо 29. јан^ара 1945. год. 
код села Дуги Дио близу Зворника у борби против Немаца. 

842. СТОЈАКОВИЋ МИЛОШ, командир вода у 3. чети 
1. батаљона 19. српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. 
у селу Ђевању код Зворника у борби против Немаца. 

843. ВУЧЕНОВИЋ ЂУРО, командир вода у 1. чети 2. 
батаљона 19. српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. 
на брду Соколовини близу села Ђевања код Зворника у 
борби против Немаца. 

844. ГРУЈИЋ ЂОРЂЕ, десетар у 1. чети 2. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. на брду Соко-
ловини близу села Ђевања код Зворника у борби против 
Немаца. 
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845. КОСТИЋ ДУШАН, борац 2. батерије пољског диви-
зиона 2. артиљеријске бригаде, рођен 1913. год. у селу Вели-
ком Извору код Зајечара, погинуо 16. јануара 1945. год. код 
села Градине близу Власенице у борби против Немаца; са-
храњен у селу Заклопачи код Власенице. 

846. ЈОВАНОВИЋ. МИОДРАГ, борац противоклопне чете 
4. батаљона 19. српске бригаде, рођен 1908. год. у селу Дубокој 
код Кучева (могуће Дубочкој код Петровца на Млави — 
прим. ред.), погинуо 21. јануара 1945. год. на Мрамору код 
села Станишића близу Власенице у борби против Немаца. 

847. ЈОВИЋ БОЖИДАР, борац 3. чете 4. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1922. год. у селу Старчеву код Петровца 
на Млави, погинуо 29. јануара 1945. год. на Миљаковићу 
код Зворника у борби против Немаца; сахрањен на Миља-
ковићу. 

848. ПРЈ1ИЋ ДРАГОСЛАВ, борац 1. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 23. јануара 1945. год. у селу Сели-
шту код Шековића близу Власенице у борби против Немаца. 

849. ПАНТИКИЋ ДАНИЛО, борац 4. чете 3. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 23. јануара 1945. год. у селу Се-
лишту код Шековића близу Власенице у борби против Не-
маца; сахрањен у селу Којчевини код Власенице на имању 
Неђе Продановића. 

850. ПАУНОВИЋ РАТОМИР, борац 1. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 23. јануара 1945. год. у селу З а к -
лопачи код Власенице у борби против Немаца. 

851. ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОЈКО, борац бојне коморе 4. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1924. год. у селу Доброј код 
Голупца, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Ђевању код 
Зворника у борби против Немаца; сахрањен у Ђевању. 

852. МАНЏУКИЋ СТАНИСЛАВ, борац 3. чете 1. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у 
селу Дуги Дио код Зворника у борби против Немаца. 

853. ЂОРЂЕВИЋ Ж А Р К О , борац 1. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Дуги 
Дио код Зворника у борби против Немаца. 

854. ДОЈЧИНОВИЋ РАДОЈЕ, борац 1. чете 1. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Дуги 
Дио код Зворника у борби против Немаца. 

855. Ж И В О Т И Ћ ЈОВАН, борац 1. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Дуги 
Дио код Зворника у борби против Немаца. 
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856. ПАУНОВИЂ. МИЉКО, борац 1. чете 1. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Дуги 
Дио код Зворника у борби против Немаца. 

857. СИМИЋ ВЛАСТИМИР, борац 1. чете 1. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Дуги 
Дио код Зворника у борби против Немаца. 

858. ВУНЧИЋ ЈОВАН, борац 1. чете 1. батаљона 19. срп-
ске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Дуги Дио 
код Зворника у борби против Немаца. 

859. ФИЛИПОВИЋ МИЛАН, борац 1. чете 1. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 29. јануара 1945. год. у селу Дуги 
Дио код Зворника у борби против Немаца. 

860. АНДРЕЈИЋ АЛЕКСАНДАР, борац 3. чете 3. бата-
љона 19. српске бригаде, погинуо 30. јануара 1945. год. код 
села Глоди близу Зворника у борби против Немаца; сахра-
у Глодима. 

861. МАТУЉЕВИЋ САВА, борац противоклопне чете 4. 
батаљона 19. српске бригаде, погинуо 21. јануара 1945. год. 
на брду Мрамору код села Станишића близу Власенице у 
борби против Немаца; сахрањен на Мрамору. 

862. АДАМОВИЋ ДАНИЛО, борац 4. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, погинуо 31. јануара 1945. год. код села 
Дивича близу Зворника у борби против Немаца. 

863. ПОПОВИЋ МИЛАН, (могућа грешка: види ред. бр. 
271. — прим. ред.), борац 1. чете 3. батаљона 19. српске бригаде, 
погинуо 2. фебруара 1945. год. на Соколини код Зворника 
у борби против Немаца; сахрањен у селу Глодима (код мо-
ста) близу Зворника. 

864. Р А Ј К О В И Ћ ИВАН, борац 1. чете 3. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 9. фебруара 1945. год. на Вијенцу 
близу Зворника у борби против Немаца. 

865. ЈЕВТИЋ ПЕТАР, борац 2. чете 2. батаљона 19. срп-
ске бригаде, рођен 1915. год. у селу Николићеву код Зајечара, 
погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком брду код села 
Шпионице (Сребреник) близу Тузле у борби против усташа; 
сахрањен на Хајдучком брду. 

866. АНТИЋ В. БОРИВОЈЕ, борац дисциплинске чете 19. 
српске бригаде, рођен 1918. год- у селу Рашанцу код Петров-
ца на Млави, погинуо 5. априла 1945. год. на Хајдучком 
брду код села Шпионице (Сребреник) близу Тузле у борби 
против усташа; сахрањен на Хајдучком брду. 
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867. КАРАПАНЏИЂ. Ј. СЛАВОЉУБ, борац чете ауто-
матичара 19. српске бригаде, рођен 1922. год. у селу Брњици 
код Голупца, погинуо 11. априла 1945. год. у селу Скугрићу 
код Модрича у борби против Немаца и усташа. 

868. ЈАНКОВИЋ ЉУБИСАВ, борац 3. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1910. год. у селу Кобиљу (Мало Цр-
ниће) код Пожаревца, погинуо 10. априла 1945. год. у селу 
Гаревцу код Модрича у борби против усташа; сахрањен у 
Гаревцу на имању Дунђерском. 

869. ЦВЕТКОВИЋ СРЕТЕН, борац 3. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1916. год. у селу Матејевцу код 
Ниша, погинуо 10. априла 1945. год. у селу Гаревцу код 
Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу на 
имању Дунђерском. 

870. ЖИВАНОВИЋ МИЛИЋ, борац 3. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Табановцу код 
Петровца на Млави, погинуо 10. априла 1945. год. у селу Га-
ревцу код Модрича у борби против усташа; сахрањен у Га-
ревцу на имању Дунђерском. 

871. ПАУНОВИЋ МИЛУТИН, борац 2. чете 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1909. год. у селу Старчеву код Пет-
ровца на Млави, погинуо 10. априла 1945. год. у селу Гаревцу 
код Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу на 
имању Дунђерском. 

872. МИЛЕНКОВИЋ Д. ЖИВОТА, борац 2. чете 2. ба-
таљона 19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Шапи-
нама (Мало Црниће) код Пожаревца, погинуо 10. априла 1945. 
год. у селу Гаревцу код Модрича у борби против усташа; 
сахрањен у Гаревцу на имању Дунђерском. 

873. ГАВРИЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, борац 19. српске бри-
гаде, рођен 1907. год. у селу Николићеву код Зајечара, поги-
нуо 10. априла 1945. год. у селу Гаревцу код Модрича у бор-
би против усташа; сахрањен у Гаревцу на имању Дунђер-
ском. 

874. ЂОРЂЕВИЋ АНТА, борац 1. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, погинуо 10. априла 1945. год. у селу Гаревцу 
код Модрича у борби против усташа; сахрањен у Гаревцу 
на имању Дунђерском. 

875. ТЕРЗИЋ ЖИВОТА, борац 1. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1910. год. у Кучеву, погинуо 10. априла 
1945. год. у селу Гаревцу код Модрича у борби против уста-
ша; сахрањен у Гаревцу на имању Дунђерском. 
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876. МИЛОШЕВИЋ МИЛЕ, борац — извиђач 2. батаљона 
19. српске бригаде, рођен 1923. год. у селу Стамници код 
Петровца на Млави, погинуо 9. априла 1945. год. код села 
Чардака близу Модрича у борби против усташа; сахрањен 
У Чардаку. 

877. ЈЕНИЋ СЛАВКО, борац дисциплинске чете 19. срп-
ске бригаде, погинуо 10. априла 1945. год. код села Чардака 
близу Модрича у борби против усташа; сахрањен у Чардаку. 

878. ТРАНЦИЋ (ТРАНДИЋ) БРАНКО, борац дисциплин-
ске чете 19. српске бригаде, погинуо 10. априла 1945. год. код 
села Чардака близу Модрича у борби против усташа; сахрањен 
У Чардаку. 

879. АЛИНОВИЋ. ЗЕЈИФ, борац 1. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у околини Бугојна, погинуо 
9. маја 1945. год. код Самобора у борби против Немаца и уста-
ша; сахрањен у Самобору. 

880. МИЛАДИНОВИЋ Д., борац 2. чете 2. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1923. год. у Петровцу (није могло да се 
утврди име и о коме се Петровцу ради; могуће Петровцу на 
Млави — прим. ред.) погинуо 9. маја 1945. год. код Самобора 
у борби против Немаца и усташа; сахрањен у Самобору. 

881. ЦИВИЋ БОРИСЛАВ, борац 3. чете 4. батаљона 19. 
српске бригаде, рођен 1921. год. у селу Великом Шиљеговцу 
код Крушевца, умро 11. априла 1945. год. у Шапцу у болници; 
сахрањен у Шапцу на гробљу. 

882. ПАУНОВИЋ Вељка ЖИВОРАД, борац 19. српске 
бригаде, рођен 1920. год. у селу Бусуру код Петровца на Мла-
ви, умро 25. априла 1945. год. у Шапцу у болници; сахрањен 
у Шапцу на гробљу. 

883. МИЛАНОВИЋ (могуће МИЛОШЕВИЋ) С. НИКОДИ-
ЈЕ, борац 3. чете 4. батаљона 16. српске бригаде, рођен 1922. 
год. у селу Сипу код Кладова, погинуо 2. фебруара 1945. год. 
код села Кула-Града близу Зворника у борби против Немаца; 
сахрањен у селу Кула-Граду. 
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