
ДРУГИ ПОКУШАЈ НАПАДА НА У Ж И Ц Е 
— БОРБА НА КАРАНУ 

Највећа група заробљених партизана, који су преко Равне 
горе отерани и предати Немцима у Ваљеву, пала је четницима у 
руке у току борбе у Карану осмог новембра 1941. године. 

Док су друге четничке групације покушавале да од парти-
зана отму Чачак, Горњи Милановац и Љубовију, четнички одред 
капетана Драгослава Рачића напустио је положај код Ваљева, про-
дирао преко црногорског среза према Ужицу и наваљивао да што 
пре заузме центар Ужичке републике. 

Рачићеви четници, који су пре тога заједно с партизанима 
држали положаје код Ваљева и Крупња, најпре су упали у Косје-
рић, а већ 5. новембра четничка колона од око 1.500 мобилисаних 
појавила се на Црнокоси. Њихова појава на овом положају охраб-
рила је четнике у Рибашевини, Карану и осталим местима Лужнич-
ке долине, који су, неколико дана пре тога, у првом нападу четни-
ка на Ужице били потучени. Да би се спречило даље продирање 
Рачићевих четника, из Ужица су упућене три чете према Црноко-
си. Били су ту Ужичани, Чачани, Драгачевци, Таковци, касније су 
стигли и Златарци и припадници још неких других партизанских 
јединица. Ове чете распоредиле су се око школе и цркве у селу 
Карану. Четници су одатле били удаљени свега два-три километра. 
Изгледало је да немају намеру да крећу у напад. 

Четнички капетан Драгослав Рачић уочи борбе упутио је у 
Каран двојицу својих људи. Они су дошли, разговарали са коме-
саром Прве ужичке чете Владаном Росићем, који је тада командо-
вао свим партизанским јединицама на овом сектору. Рачићеви чет-
ници су уверавали комесара Росића да немају намеру да нападају 
партизане, већ да су кренули према Вишеграду, у борбу против 
усташа. У ствари, ова два четника били су прикривена извидница. 
Кад су осмотрили партизанске положаје, вратили су се у свој штаб. 

У Ужицу се у то време проолављала 24-годишњица велике 
октобарске револуције. Четници су то очевидно знали и веровали 
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су да су све партизанске јединице заузете том прославом па ће 
тако лако упасти у град и заузети га. Рачунали су са изненађењем. 

Напад четника на Каран извршен је са две колоне. Једна ко-
лона нападала је од Трнаве, а друга је сишла у долину Лужнице 
источно од Карана и избила до школе. У најтежем положају нашла 
се група бораца која је била у каранској кафани, где се налазио 
и Владан Росић, командант овог сектора. 

Ноћ између седмог и осмог новембра у Карану је изгледала 
мирна. Негде иза поноћи једна патрола Ужичког партизанског од-
реда приметила је повеће групе четника. Биле су се привукле до 

Стара школска зграда у Карану, у којој су били смештени партизани 
пред четнички напад 

чесме Стублића, овега око километар далеко од школе у Карану. 
Четници су покушали да ову патролу заробе. Од тог тренутка и 
партизавска патрола и четници јуре према центру села. Они из 
патроле хтели су да обавесте своју команду о приближавању чет-
ника, а четници су успели да готово непримећени упадну у центар 
села. Убрзо су и са других страна стигле колоне четника. Већина 
партизанских бораца затекла се тада на спавању у каранској шко-
ли. Четници су их окружили са свих страна. Неки партизани су 
покушали да пруже отпор, неки су, сањиви и уморни, истрчали из 
околних кућа и уопели да се извуку из окружења, али је већина 
убрзо била приморана да положи оружје. 

Ускоро је у Каран стигао и четнички командант, капетан 
Рачић. 
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Видоја Чолић 

Предраг Пенезић 

Миломир Дуњић Јосип Клемент 

Миливоје Лазаревић Будимир Вунотић 

Недељко Пауновић Миодраг Андрић Слободан Радовановић 
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Заробљено је око 80 партизана, сарадника и родољуба. 

Заробљени партизани су повезани ланцима и конопцима и 
потерани у Косјерић. Борба партизана са четницима око ове варо-
шице још је трајала. Четници су журили да заробљене из Карана 
што пре извуку одатле. Везане и под веома јаком стражом поте-
рали су их према Равној гори1. 

Четници су веровали да су главнину партизанских снага у 
Карану уништили заробљавањем, па су одмах наставили у правцу 
Ужица. На Метаљци, изнад Карана, четници су приморани да за-
стану. На тај положај пристигле су из Ужица партизанске једини-
це које су дошле да учествују на паради поводом прославе окто-
барске револуције. Тако се на Метаљци, превоју између Карана и 
Дубоког, нашла Прва, Друга и Четврта ужичка чета, Железничка, 
Словеначка, делови Златиборске и делови Црногорске чете, а из 
Ужица су затим, у прави чае, као помоћ стигли Златарска чета, 
делови Радничког батаљона и Коњички вод Ужичког партизанског 
одрзда. На овај положај хитно је упућена и једна Чачанска чета. 
Посебан задатак добила је Ибарска чета Копаоничког партизан-
ског одреда, која се такође затекла у Ужицу. Она је упућена у 
правцу Јелове горе, како би спречила упад четника у Ужице са те 
стране. 

Четници су осетили јаку концентрацију партизанских снага 
на Метаљци па су свим силама јуришали да целу ову групу парти-
занских јединица окруже на том положају. 

Пред вече осмог новембра у Каран је продро партизански 
камион са два тешка митраљеза. Кад су мислили да ће им окру-
жење на Метаљци донети победу, четници су осетили притисак из 
позадине. Партизански митраљези косили су око пута између 
Пјевчеве механе и Карана. Изненађени, четници су почели да бе-
же. Нису се више заустављали ни на Црнокоси, одакле су кренули 
у напад. Брзо су напустили и Коејерић. Бежали су према Ражани, 
а одатле према Равној гори. Деветог новембра Косјерић је био по-
ново у партизанским рукама2. 

На догађаје око Карана тих дана веома брзо је реаговала 
ужичка „Борба", у чијем једном броју, међу „последњим вестима", 
излази обавештење под насловом: „У жестоком противнападу слом-
љен је други напад Равногораца на Ужице". Текст је кратак, али 
језгровит: 

„Положај, 9. новембра. 
Братоубице с Равне горе покушале су нови напад 

на Ужице у току ноћи између 7. и 8. новембра. 

1. Никола Љубичић: Ужички одред, Војноиздавачки завод, Београд 1979, стр. 256—259. 
2. Исто, стр. 266. 
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Младен Чолић Михаило Милосављевић Младен Љубичић 

Павле Милосављевић Карло Јефтовић Вратислав Јаворшен 
— Челиковић 

Петар Миловановић Славко Вранић Момир Ј. Марковић 
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Михаило Јеремић Милош Костић Првослав Груловић 

Напад је отпочео са севера, али је имао врло мало 
успеха. Партизанске снаге су одговориле жестоким про-
тивнападом. 

Предвече је непријатељ већ био разбијен и отпо-
чео је у расулу да се повлачи према северу. Наше снаге 
ушле су у Каран. 

Наш противнапад наставља се свом жестином. Го-
нимо разбијеног противника на широком фронту"3. 

У борби против четника у Карану учествовали су и борци 
Другог шумадијског партизанског одреда. О томе је оставио тра-
гове један од бораца: 

3. Историјски архив КПЈ, том I, књ. 1, Београд 1949, стр. 225. 
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„ . . . Паланачка и Орашка чета добиле су наре^ 
ње да се са још неким четама пребаце у правцу Кара; 
и ступе у борбу с четницима. Са борцима је пошао 
командант одбране Ужица Радивоје Јовановић Брадон 
Он је наредио да се у камионима, којима су се превоз 
ле чете, причврсте противавионски митраљези. . . С н 
пријатељем се најпре сукобила Паланачка чета. Она 
тешким митраљезом штитила Орашане, који су се у је, 
ној шумици на друму развијали у стрелце. Четници I 
прихватили борбу. Били су укопани у рововима и у п> 
четку су пружали јак отпор. Њихов положај је штити 
митраљез са црквеног торња. Андра Ђорђевић Дејан 
Таса Младеновић, који су командовали овим секторо? 
одлучили су да се ликвидира митраљеско гнездо, од к< 
га је највеће губитке претрпела Словеначка чета. Слове! 
ци су храбро јуришали да би продрли у цркву, али бе 
уепеха. Тада је Мукер предложио да се митраљеско гне 
здо ликвидира тромблоном. . . У чети је био и стари Сс 
лунац Милооав Цокић. . . Он је с неколико тромблон 
успео да ућутка митраљез са црквеног торња, а четниц; 
су побегли према Косјерићу. . ,"4 

У борби против четника у Карану учествовала је и Друга ча 
чанска чета. Она је „са деловима Ужичког одреда добила задата) 
да у Карану затвара правац према Ужицу у случају напада четни 
ка. Одбраном на сектору Пјевчева механа у Пониковици — Кара! 
командовао је Владан Роеић, обућарски радник из Ужица, дота 
дашњи комесар Прве ужичке чете. . ,"5 

Друга чачанска чета — пише у истој књизи — налазила с< 
у Карану. У ноћи између 7. и 8. новембра на чачанске партизане 
као и на друге партизаноке јединице на овом положају, изненадс 
су напале јаке четничке снаге. 

Далеко надмоћније четничкс снаге успеле су у Карану да из 
састава Друге чачанске чете заробе тридесетак бораца. 

Један од бораца тадашње Ужичке партизанске чете овако се 
сећа почетка борбе: 

„ . . . Ја, Милорад Раковић и Љубо Деопотовић од-
ређени смо у патролу. Приметимо неке буктиње како се 
крећу у нашем правцу. Боље осмотримо и видимо да су 
четници. Брзо се вратимо, али је већ почела пуцњава 
код кафане, где је био Владан са четом. Ми истрчимо из 
општинске зграде и ухватимо положај у гробљу. Пуца-
ли смо, али видимо да смо опкољени са свих страна.. . 

Брзо ме ухвате четници и потерају у Каран. Уско-
ро дође Рачић на коњу и одржа нам неки говор"6. 

4. Вита Цветковић: Извсштај пише ко преживи, Нолит, Београд 1962, књ. I I , стр. 56—57. 
5. М. Паителић — Р. Марннковић — В. Николић: Чачански оОред, Чачак 1982, стр. 210. 
6. Изјава Миленка Смиљанића, ИА ТУ, монографска граћа, 1225. 
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Мало података остало је записано и о групи бораца Таков-
ског батаљона Чачанског партизанског одреда који су учествовали 
у борби против четника у Карану. О томе је сачувано сведочанство 
борца Александра Шишовића. Он се сећа да је у новембру 1941. 
године близу стотину бораца Таковског батаљона кренуло из Гор-
њег Милановца у Ужице да би овде примили ново оружје. Пошто 
су примили оружје, Таковци су једним делом упућени у правцу 
Ариља, други су се вратили у Горњи Милановац, трећа група упу-
ћена је у помоћ партизанским снагама које су се бориле против 
Немаца код Завлаке па се отуда преко Љубовије вратила у Ужице 
и, само што је преноћила, одмах је упућена у правцу Карана. 

„ . . . Ја и Љубиша Бајић, ученик седмог разреда 
гимназије из Чачка, рођен у Брајићима, нашли смо се 
у истој колони и били смо заробљени. . . 

Док је Рачић држао свој говор, његови четници су 
скидали одећу и обућу и претраживали џепове код за-
робљених партизана. . ."7 

Драгоцене детаље о борби против четника у Карану, посебно 
о свом заробљавању, оставила је Станка Лаковић: 

„ .. . Око три часа изјутра осмог новембра почела 
је пуцњава. . . 

. . . Четници су нас опколили и похватали. Нико ни-
је стигао ни метка да опали. Четници су нашим борци-
ма одмах почели да скидају пушке, а уједно су почели 
кундачење уз отимање торбица и других ствари. 

Пред кафаном нас је било око 30 заробљених. По-
терали су нас према Зориној кафани8. Четници су дола-
зили из правца Рибашевине и са Црнокосе. Такмичили 
су се у натресању над нама заробљеним, неки су шама-
рали, тукли и отимали разне ствари. Међу овим четни-
цима била су она двојица који су се дан раније видели 
у Карану9. 

У Зориној кафани сакупило се око 60 заробљених 
партизана. Међу њима се налазио и Владан Росић. Ту је 
дошао неки свештеник и почео нама заробљеним да др-
жи придику, псовао је наше руководиоце и називао их 
усташама. 

Потерали су нас преко Црнокосе. С доње стране 
пута сељаци су славили Митровдан, па су четници, који 
су нае спроводили, свраћали да једу и пију. . . 

Терали су нас низ Црнокосу према Коојерићу. Са 
пристиглим заробљеницима било нас је око стотину. Чет-
ника је било дупло више. Пролазницима су се хвалили 
како су нас заробили. 

7. Изјава Александра Шишовића, Историјски архив Титово Ужице, монографска граћа, 1223. 
8. Данас је на томе месту раскрсница путева за Каран, Трнаву и Рибашевину. 
9. Реч је о двојици четника ко ји су дан раније долазили на разговор код партизана. 
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Радосав Курћубић Миленко Рајичић Драгић Томашевић 
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У Косјерић су нас дотерали заобилазним путем. Че-
као је шпалир четника и окупило се доста грађана. Не-
ки од грађана су добацивали, други су гадно псовали. 
Чинили су то чак и дечаци. 

Стрпали су нас у затвор. У једној просторији било 
нас је око 40. Под је био од земље. . . 

Са Црнокосе се опет чула борба. Мислили смо да 
ће ускоро стићи наши да нас ослободе. Уместо наших у 
затвор је мало касније упала руља четника и све су нас 
истерали напоље. Опет су почели да кундаче. Затим нас 
везују конопцима да неко не би побегао. Траже Владана 
Росића. Он се склања. Једва нас покренуше. Опет њих 
има више него нас. Водили су нас преко неке платице. . . 

Освануо је девети новембар. Више се није чула 
борба. Гледали смо где се налази Владан Росић. Није га 
било међу нама. Извукли су га раније. Убијен је. . . 

Нас су водили даље преко Тубића и Субјела на 
Равну гору. . ."10 

Међу заробљеним борцима из Ужичког партизанског одреда 
највише их је било из такозване Омладинскс чете. 

Коњички вод Ужичког партизанског одреда, заједно са Пр-
вом и Четвртом ужичком и Првом златиборском четом, затекао се 
тих дана око Букова. Једне ноћи, кад су се друге партизанске је-
динице нешто удаљиле од Букова, четници су искориотили прили-

10. Станка Лаковић: Од Карана до Равне горе и Ужнца новембра 1941, Чжичка република, 
записи и сећања, књ. 2, стр. 407—^408. 
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ку и напали Коњички вод. Заробљене борце Коњичког вода четни-
ци су заједно са оеталим заробљеним партизанима спровели на 
Равну гору. 

Делови Црногорске чете Ужичког партизанског одреда који 
су учествовали у борби против четника у Карану, како пише Ра-
денко Јевтовић, затекли су се пред ову борбу у Пожеги. 

„ . . . Чета је преко Карана пошла у Косјерић, али 
се морала зауставити у Карану, јер су Рачићеви четници 
посели Трнаву, Рибашевину и Црнокосу. Расиоређени 
смо у школу и две кафане села Каран да се мало одмо-
римо и припремимо. . . али нае је око два сата ујутру 
изненадио напад Рачићевих четника.. . Наше јединице 
су морале одступати у правцу Метаљке, одакле смо тек 
кренули у противнапад. .. У борби на Карану четници 
су заробили три борца, док су друге јединице имале ве-
ће губитке. . 

Међу заробљеницима у Ваљеву нашао се и ужички поштар 
Милош Бурлић. Његово име уписано је на спомен-плочи на Кру-
шику међу заробљенима који су стрељани 27. новембра 1941. го-
дине, а он је, у ствари, имао више ореће и преживео је ову траге-
дију. О његовом путу пише Милош Браловић: 

„Поштара Бурлића послао је из Ужица командант 
места Вукола Дабић у Каран да однесе неку пошту за 
Владана Росића. Пошто је Росићу предао пошту, овај га 
је упутио на нови задатак у Трнаву. Поштар Бурлић кре-
нуо је на свом бициклу. Испред Зорине кафане зауста-
вили су га четници. Заробљен је и отеран у Пајића ба-
раку на Црнокоси. Одатле је са осталим заробљеним 
стигао у затвор у Косјерићу.. ,"12 

Борац Црногорске чете Ужичког партизанског одреда Радоје 
Илић додаје: 

„ . . . У Карану су нас осмог новембра 1941. године 
напали четници. Ја сам се са својом четом повукао из 
кафане и ишли смо до неког брега изнад каранске шко-
ле. Одатле је мене неко из команде чете упутио да се 
вратим неком гробљу и да јавим железничарима да се и 
они повлаче. Пошао сам да извршим тај задатак, али 
код једне штале пред мене су изашли четници и заро-
били ме. . ,"13 

„ . . . Најгоре су прошли борци који су се налазили 
у кафани према Трнави, јер су затечени на спавању. 
Стражар пред кафаном је заклан па су четници нееме-
тано продрли у кафану . . . Школа (у Карану) је остала 

П. Раденко Јевтовић: Био сам кос јерићки партизан. Устаник народа Југославије, VI, стр. 

12. Милош Бурлић умро је после рата. Вид: Милош Браловић, Рањено срце, стр. 78. 
13. Сећање Радоја Илића, Историјски архив Титово Ужице, МГ 1262. 
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непоседнута. Већ је било свануло, позивали су јуриш на 
школу, али се нико из ње није јављао. Ту су били же-
лезничари и на време су се повукли. . . 

Заробљени партизани су после малтретирања оте-
рани Зориној кафани14, а затим преко Црнокосе у Косје-
рић. . . " — сећа се Станка ЈТаковић.15 

Спровођења заробљених у Карану сећа се и тадашњи борац 
Радоје Илић: 

„ . .. Из Карана су нас четници терали према Цр-
нокоси. У једној кафани при врху Црнокосе нашли смо 
још око 10 до 15 заробљених партизана. Све су нас спо-
јили и са Црногокосе отерали у Косјерић и затворили 
нас у једну зграду испод неког воћњака, за коју сам та-
да чуо да је некад била нека пољопривредна школа. . . 

. . . Преноћили смо у Косјерићу. Сутрадан рано су 
нас потерали уз Скрапеж, у правцу Ражане, па смо убр-
зо окренули десно према селу Субјелу. По ноћи су нас 
дотерали на Равну гору. . ,"16 

О раоположењу сеоског становништва према партизанима 
тих дана пише и ужичка „Борба" у броју од 15. новембра 1941. 
године: 

„ . . . Ево шта каже једна сељанка из Каранске Ка-
менице: 

— Наши људи побегли су од кућа под притиском 
четничких вођа, јер су им они говорили како комунисти 
све убијају и пале куће, терају стоку и кога год заробе, 
тај се више не враћа кући. . . 

Другом сељаку причао је један такав вођа како 
партизани убијају у Ужицу за ноћ 200 људи, дотуку их 
маљевима, а лешеве превозе камионима у Бајину Башту 
и бацају у Дрину. . ."" 

У борбама против четника у Карану и око Карана осмог но-
вембра 1941. године партизанске јединице имале су заиста огром-
не губитке. Појединачни спискови погинулих, смртно рањених и 
заробљених вероватно никад неће моћи да буду потпуни, али по-
стоји обавеза да се на овом месту сачувају имена оних бораца и 
родољуба до којих се могло доћи. Ево покушаја да се такав списак 
састави и сачува: 

Погинули су: 
Из Ужичког партизанског одреда: Жарко Ковачевић, Спасоје 

Којадиновић и Милорад Раковић; из Чачанског партизанског одре-
да: Младен Кеееровић; из Златарске партизанске чете: Чедо Зорић 
и Шућро Мусић. 

14. Данас раскрсница путева за Трнаву и Рибашевину. 
15. Накнадно сећање Станке Лаковић, записано 30. априла 1986. 
16. Наведено сећање Радоја Илића, ИА ТУ, МГ 1262. 
17. Историски архив КПЈ, том I, књ. 1, стр. 272. 
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Рањени су и умрли од задобијених рана: Миломир Дуњић из 
Равни код Ужица, Тадија Ђенић из Ужица, Милан Јајчанин из 
Ужица и Милун Мојсиловић из Равни. У току борбе недужне су 
настрадале Госпава Максић и Десанка Марковић. 

Заробљени су: 

Из Ужичког партизанског одреда: Миодраг Андрић, Драго-
љуб Аџић, Лука Божић, Лука Босанац, Милош Бурлић, Благоје Ва-
јић, Љубиша Бирић, Милутин Вранић, Славко Вранић, Будимир 
Вукотић, Драго Вуловић, Бранко Вучићевић, Бориша Дрндаревић, 
Радиша Ђерасимовић, Миленко Ерић, Здравко Жарковић, Миодрдг 
Зарић, Милојка Зечевић, Миљко Илић, Радоје Илић, Живојин 
Ирић, Вратислав Јаворшек, Иван Јевтић, Драгомир Јевтовић, Ми-
хаило Јеремић, Карло Јефтовић, Јосип Клемент, Милош Којади-
новић, Милош Костић, Радосав Курћубић, Миливоје Лазаревић, 
Милун Лазић, Станка Лаковић, Младен Љубичић, Петар Милова-
новић, Михаило Милосављевић, Павле Милосављевић — Челико-
вић, Стојан Николић, Недељко Пауновић, Предраг Пенезић, Сло-
бодан Радовановић, Обрад Рађеновић, Драган Раковић, Милован 
Раонић, Србо Ристић, Владан Росић, Драгољуб Симовић, Млађен 
Словић, Миленко Смиљанић, Благоје Станић, Владан Старчевић, 
Лука Стјеповић, Радомир Страњаковић, Миодраг Тасић, Војимир 
Томић, Јовиша Цицварић, Видоје Чолић и Младен Чолић; 

Из Чачанског партизанског одреда: Александар Бугарчић, 
Миленко Вукајловић, Љубиша Глишић, Првослав Груловић, Душан 
^ У Д У Р и ћ , Периша Васиљевић, Милан Ђорђевић, Драгутин Зенди-
чек, Данило Јелачић, Милојко Јовановић, Миодраг Куловић, Алек-
сандар Лукић, Славомир Маричић, Момир Марковић, Стеван Ма-
товић, Милан Милићевић, Мирољуб Михаиловић, Петар Михаило-
вић, Бранислав Павловић, Милан Пајић, Стеван Радосавчевић, Ми-
ленко Рајичић, Татомир Ранковић, Светозар Рафаиловић, Станко 
Станић, Жарко Станковић, Божидар Стеванчевић, Драгољуб Стоја-
новић, Десимир Страњанчевић, Славко Ступар, Драгић Томашевић, 
Јован Ћетеновић, Илија Ћурчић, Манојло Узелац, Александар Чво-
ровић. . . 

Из Таковског батаљона: Љубиша Бајић, Миодраг Леловић, 
Радош Марковић, Драгослав Овчаревић и Александар Шишовић. 

Из Ваљевског партизанског одреда: Светислав Милићевић и 
Радоје Радојичић. 

У околини Косјерића тих дана ухватили су још Добривоја Ву-
кашиновића, Добринка Вукашиновића и Миломира Ковачевића и 
придружили их заробљеним у борби на Карану. 

Сећања о укупном броју заробљених у овој групи у разним 
изворима су прилично неодређена и различита. Неки помињу да 
је било око 150, други сматрају да је група бројала око 270 људи, 
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а Раденко Јевтовић18 тврди да су четници из Косјерића у две групе 
одвели око 356 заробљених партизана. 

По подацима који су овде сређени, у Карану и околини тих 
дана четници су заробили укупно 115 бораца и сарадника. Од тога 
је: из Ужичког партизанског одреда 66 бораца, из Чачанског од-
реда 41, из Ваљевског одреда 2, из Златарске чете 2, једном борцу 
није утврђена приладност јединици, а троје су били партизански 
сарадници, односно недужна цивилна лица. Међу њима је било 10 
чланова КПЈ, 19 чланова СКОЈ и четири жене. Из ове групе на 
Крушику је стрељан 81 заробљени партизан. 

Из ове групе заробљених четници су, пред спровођење на 
Равну гору, издвојили и на зверски начин поубијали у Глибаћком 
потоку седам другова. То су: Владан Росић, Танасије Милосавље-
вић, Миломир Ковачевић, Светозар Савић, Миломир Димитрије-
вић, Добривоје Вукашиновић и Добринко Вукашиновић. 

18. Устанак народа Југославије 1941, књ. VI, стр. 721. 
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