
ИЗГИНУЛИ, ЗАРОБЉЕНИ, МУЧЕНИ И ТЕРОРИСАНИ 

Овим списком, са основним биографским подацима, обухва-
ћени су сви који су у јееен 1941. године, по било ком основу, по-
стали жртвама четничке издаје и четничког терора на подручју 
Ужичке републике. 

Поред свих настојања да се прикупе што потпунији подаци 
и обухвате сва лица која су у овом периоду изгинула, убијена, за-
робљена, премлаћена или на други начин постала жртвама четнич-
ког терора, свакако су још неке жртве остале непознате. Отуда их 
нема у овом списку. За известан број лица нађени су само сасвим 
оскудни подаци. Накнадна и доста дуга трагања да се подаци 
употпуне — нису дала очекиване резултате. Зато су за нека лица 
подаци непотпуни. Понегде је нађено само име, негде име и за-
нимање. Вероватно су нека имена несигурна, можда и нетачна. То 
се мора разумети, јер је познато да је известан број заробљених 
намерно прикривао своје право име и праве податке. Зна се, на 
пример, да је заробљени партизан Никола Савин, од почетка до 
смрти на Крушику, пред четницима своје праве податке прикри-
вао и све време се представљао као Милоје Петровић. 

Имена ових страдалника дата су азбучним редом, без обзира 
где је ко погинуо, убијен, заробљен или на други начин пао у ру-
ке четницима и без обзира да ли је изгубио живот, или је тада 
остао жив. 

Још једном је неопходно нагласити да овај списак, из наве-
дених разлога, не треба сматрати ни коначним ни потпуним. 
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1. АБРАМОВИЋ М. ВЕРА, ученица из Бабајића, Љиг, сарад-
ник НОП; ухватили је четници почетком новембра у Бабајићу и 
касније пустили. 

2. АВРАМОВИЋ Ђ. БОРИСАВ, етудент, рођен 1920. године 
у Влакчи код Крагујевца, члан КПЈ, борац и уредник листа Првог 
шумадијског партизаноког одреда; заробили ш четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима; етрељан на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. године. 

3. АВРАМОВИЋ Д. МИЈШВОЈЕ, инжењер агрономије, рођен 
1909. године у Коштунићима код Горњег Милановца, члан КПЈ, 
борац Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заро-
били га четници у Горњем Милановцу и предали Немцима,- стре-
љали га Немци у Горњем Милановцу 19. децембра 1941. године. 

4. АВРАМОВИЋ Д. МИЛУТИН, инжењер агрономије, рођен 
1910. године у Коштунићима код Горњег Милановца, члан КПЈ, 
борац Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заро-
били га четници и предали Немцима, стрељали га Немци у Гор-
њем Милановцу 19. децембра 1941. године. 

5. АВРАМОВИЋ Р. СВЕТОЛИК ЉУБО, земљорадник, ро-
ђен 1922. године у Гвосцу код Бајине Баште, борац Рачанске чете 
Ужичког партизаноког одреда, погинуо у борби против четника у 
Трешњици код Љубовије 10. новембра 1941. године. 

6. АДАМОВИЋ ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1894. го-
дине у Бранчићу код Љига, борац Колубарског батаљона Ваљев-
ског партизанског одреда; заробили га четници у Љигу и предали 
Немцима,- пуштен из затвора у Ваљеву. 

7. АЛАВАНТИЋ Ј. ДУШАН, музикант, рођен 1906. године 
у Памбуковици код Уба, борац Тамнавског батаљона Посавског 
партизанског одреда; заробили га четници и стрељали у Убу 25. 
новембра 1941. године. 

8. АЛБАХАРИ А. ХАЈИМ ТЕДИ, учитељ, рођен 1921. годи-
не у Тешњу у Босни, десетар у Првом шумадијском партизанском 
одреду; заробили га четници у Попадићу, отерали на Равну гору, 
одакле је побегао и поново се прикључио НОВ, погинуо код Фоче 
1943. године. 

9. АЛВИРОВИЋ В. СТЕВАН, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Кузмину у Срему, живео у Црној Бари у Мачви, борац Ко-
лубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га 
четници у Ситарицама, побегао и поново ступио у НОВ, поново 
заробљен и интерниран у Норвешку. 
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10. АЈ1ЕКСИЋ О. ВОЈИСЛАВ, сарачки радник, рођен 1907. 
године у Бањанима код Уба, члан КПЈ, борац Тамнавског батаљо-
на Посавског партизанског одреда; заробили га четници и стре-
љали у Боговађи код Лајковца почетком новембра 1941. године. 

11. АЛМОЛЗИНО Ј. НИСИМ, магистар фармације, рођен 
1886. године у Београду, борац Чачанског партизанског одреда; 
заробили га четници и убили у Овчар Бањи 21. новембра 1941. 
године. 

12. АНАФ Ј. СОЛОМОН ЖИКА, студент, рођен 1914. године 
у Пожаревцу, члан КПЈ, командир чете у Космајском партизан-
ском одреду; заробили га четници и предали Немцима, а они га 
убили крајем 1941. године. 

13. АНДРИЈЕВИЋ СВЕТОЗАР, партизан; заробили га чет-
ници и убили на Венцу код Ивањице новембра 1941. године. 

14. АНДРИЋ М. МИОДРАГ МИЋА, земљорадник, рођен 
1921. године у Крчагову код Ужица, борац Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима у Ва-
љеву, преживео стрељање и побегао, прикривао се код Обренов-
ца, поново га заробили четници и поново предали Немцима; стре-
љан у Шапцу у пролеће 1942. године. 

15. АНЂЕЛИЋ М. РАДОМИР, ученик гимназије, рођен 1922. 
године у Раниловићу код Аранђеловца, члан СКОЈ, борац Првог 
шумадијског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. године. 

16. АНЂЕЛКОВИЋ МИЋА, кројачки радник, рођен у око-
лини Краљева, члан КПЈ, заменик политичког комесара Моравич-
ке чете Ужичког партизанског одреда, погинуо у борби против 
четника у Прањанима 17. новембра 1941. године. 

17. АНИЧИЋ БОРИСАВ, фризерски радник, рођен 1909. го-
дине у околини Петровца на Млави, борац Другог шумадијског 
партизанског одреда; заробили га четници и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

18. АНТОНИЈЕВИЋ Д. МИЛАН, кројачки радник, рођен 
1920. године у Горњој Горевници код Чачка, болничар у партизан-
ској болници; убили га четници у Горњој Горевници 4. новембра 
1941. године. 

19. АРНАУТОВИЋ Р. ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1922. 
године у Катрги код Чачка, борац Љубићког батаљона Чачанског 
партизанског одреда, погинуо у борби против четника код Горњег 
Милановца 13. новембра 1941. године. 
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20. АРСЕНИЈЕВИЋ Д. ДОБРИЛА, чиновник, рођена 191« 
године у Ритопеку код Гроцке, члан КПЈ, болничарка у Косма 
ском партизанском одреду; заробили је четници у Попадићу и пре 
дали Немцима; пуштена али касније поново ухапшена и стрељан 
у логору на Бањици. 

21. АРСЕНИЈЕВИЋ Ч. РАДИША, абаџијски радник, рође 
1918. године у Бранчићу код Љига, борац Колубарског батаљон 
Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у Љигу : 
предали Немцима у Ваљеву одакле је касније пуштен. 

22. АТАНАЦКОВИЋ В. БОРИВОЈЕ БОРА, инжењер агронс 
мије, професор Средње пољопривредне школе у Ваљеву, рође 
1901. године у Ваљеву, члан КПЈ, члан Месног комитета КПЈ з 
Ваљево, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског од 
реда, затим секретар Народноослободилачког одбора за Ваљево 
заробили га четници у Жабарима и предали Немцима; стрељан н 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

23. АТАНАЦКОВИЋ — ДИКИЋ ЉУБИНКА, текстилна рад 
ница, рођена 1917. године у Ритопеку код Гроцке, радила у Умци 
члан КПЈ, болничарка у Посавском партизанском одреду; зароби 
ли је четници у Попадићу, отерали на Равну гору и стрељали ; 
Брајићима 6. новембра 1941. године. 

24. АЋИМОВИЋ Р. РАДОВАН, ученик, рођен 1922. годин 
у Кључу код Мионице, члан КПЈ, борац Колубарског батаљона Ва 
љевског партизанског одреда; заробили га четници и пустили и 
Струганика. 

25. АЋИМОВИЋ РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1881. го 
дине у Кључу код Мионице, сарадник НОП; заробили га четниц] 
у Рајковићу и пустили са Равне горе. 

26. АЏЕМОВИЋ СРЕДОЈЕ, партизан, затворен и мучен ] 
четничком затвору на Вентду код Инањице. 

27. АЏИЋ М. АНЂЕЛКО, земљорадник, рођен 1906. годин 
у Ситарицама код Ваљева, борац Колубарског батаљона Ваљевско 
партизанског одреда; заробили га четници у Ситарицама; успео д; 
побегне. 

28. АЏИЋ В. ДРАГОЉУБ, ученик, рођен 1926. године у Ужи 
цу, борац Ужичког партизанског одреда; заробили га четници : 
Карану и предали Немцима у Ваљеву; пуштен из затвора у Ваљеву 
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29. БАБИЋ БОГДАН, радник, рођен 1923. године у Петро-
вом Селу, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског 
одреда; заробили га четници у Љигу и предали Немцима у Ваље-
ву; пуштен из затвора. 

30. БАБИЋ МИЈ1АН, трговачки помоћник, рођен 1922. го-
дине у Старом Селу код Велике Плане, борац Првог шумадијског 
партизанског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу 
и предали Немцима у Ваљеву; пуштен из затвора. 

31. БАБИЋ Д. НАДЕЖДА НАДА, домаћица, рођена 1921. 
године у Забрежју код Обреновца, члан КПЈ, болничарка у По-
савском партизаноком одреду; заробили је четници у Попадићу и 
предали Немцима у Ваљеву; пуштена из затвора. 

32. БАБОВИЋ М. ДОБРИВОЈЕ, студент, рођен 1919. године 
у Вапи код Чачка, члан КПЈ, члан Окружног комитета СКОЈ за 
Чачак; ухватили га четници и стрељали у Јежевици 5. новембра 
1941. године. 

33. БАЈАЗИТ Ј. ИВАН ИВА, берберски радник, рођен 1902. 
године у Смедеревској Паланци, члан КПЈ, борац Другог шумадиј-
ског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем Мила-
новцу и предали Немцима; стрељан на Крушику 27. новембра 
1941. године. 

34. БАЈИЋ Н. ЉУБИША, ученик, рођен 1923. године у Бра-
јићима код Горњег Милановца, члан КПЈ, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда,- заробили га четници у Ка-
рану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

35. БАЈИЋ Љ. МИЛОРАД, механичар, рођен 1919. године у 
Осијеку, радио у Београду, борац Првог шумадијског партизанског 
одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

36. БАЛЕНОВИЋ ЈОЦА, партизан; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

37. БАРТЕН ФРАНЦ ФРАЊА, монтер, рођен 1902. године у 
Аустрији, живео и радио у Београду и Панчеву, борац Пооавског 
партизанског одреда; рањен у борби против четника на Руднику,-
заробили га четници као рањеника у партизанској болници у Са-
винцу код Горњег Милановца и предали Немцима; стрељали га 
Немци у Ваљеву децембра 1941. године. 
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38. БЛСАРИЋ Р. МИЛОСАВ МИШУЛА, обућар, рођен 1922. 
године у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Гор-
њем Милановцу, отерали на Равну гору и убили у Теочину у но-
вембру 1941. године. 

39. БЕБА, текстилна радница из Београда, партизанка-болни-
чарка, заробили је четници у Попадићу и отерали на Равну гору; 
стрељана у Брајићима 6. новембра 1941. године. 

40. БЕЛИЋ М. СТОЈАН, земљорадник, рођен 1903. године у 
Брајићима код Горњег Милановца; ухватили га четници и прету-
кли на Равној гори и од последица умро у Брајићима 1943. године. 

41. БЈЕГОВИЋ Д. СПАСОЈЕ, рудар, рођен 1910. године у 
Рамљанима код Сребренице у Босни, борац Првог шумадијског 
партизанског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и 
предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

42. БЈЕЛИЋ М. СЛОБОДАН МУРА, машински бравар, ро-
ђен 1920. године у Ваљеву, члан СКОЈ, борац и курир Колубарског 
батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и 
стрељали у Крчмару код Мионице новембра 1941. године. 

43. БЈЕЛИЦА С. МИЛИВОЈЕ МИЛЕ, ученик, рођен 1920. 
године у Ублима код Никшића, члан КПЈ, члан Месног комитета 
КПЈ за Ваљево, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизан-
ског одреда; заробили га четници у Клинцима и предали Немцима 
у Ваљево,- пуштен из затвора. 

44. БЈЕЛИЦА М. МИОДРАГ МИЛЕ, матурант гимназије, ро-
ђен 1922. године у Ариљу, живео у Ужицу, члан КПЈ, борац Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

45. БЛАГОЈЕВИЋ М. МИЛАН, металски радник, рођен 1905. 
године у Наталинцима код Тополе, радио у Београду, члан КПЈ, 
члан Покрајинског комитета КПЈ за Србију, командант Првог шу-
мадијског партизанског одреда; четници га скинули из воза и по-
сле мучења убили у Глумчу код Пожеге 29. октобра 1941. године. 
Народни херој. 

46. БОБА, ученица гимназије из Београда, партизанка-болни-
чарка у Космајском партизанском одреду,- заробили је четници, 
отерали на Равну гору и стрељали у Брајићима 6. новембра 1941. 
године. 
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47. БОГДАНОВИЋ М. ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1924. 
године у Вртиглаву код Мионице, члан КПЈ, борац Колубарског 
батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњој Топлици и касније пуштен. 

48. БОГИЋ РАДОШ, ученик, рођен 1925. године у Такову 
код Горњег Милановца, борац Таковског батаљона Чачанског пар-
тизанског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

49. БОГОСАВЉЕВИЋ М. РАДОЈИЦА, земљорадник, рођен 
1895. године у Мутњу код Горњег Милановца; стрељали га четни-
ци у Мутњу 22. новембра 1941. године. 

50. БОЖАНИЋ М. СРЕЋКО, бравар, рођен 1914. године у 
Гучи, борац Драгачевског батаљона Чачанског партизанског одре-
да; погинуо у борби против четника у Пожеги 3. новембра 1941. 
године. 

51. БОЖИЋ Ј. ЛУКА, земљорадник, рођен 1919. године у 
Злакуси код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; зароби-
ли га четници у Карану и предали Немцима,- стрељан на Крушику 
у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

52. БОЖОВИЋ САВО, партизан, заробљен и мучен у четнич-
ком затвору на Венцу код Ивањице. 

53. БОЈИНОВИЋ А. МИЛОШ, земљорадник, рођен 1916. го-
дине у Робајама код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда,- заробили га четници у Робајама и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

54. БОЈИНОВИЋ Љ. СЕКУЛА, земљорадник, рођен 1893. го-
дине у Робајама код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници у Робајама и 
предали Немцима; пуштен из затвора; поново га ухватили четни-
ци и заклали у Робајама 1943. године. 

55. БОЈОВИЋ 3. ГОЈКО, земљорадник, рођен 1923. године 
у Чичкови код Ариља (данас Радошево), борац Ариљске чете Ужич-
ког партизанског одреда; погинуо у борби против четника код По-
жеге 2. новембра 1941. године. 

56. БОЈОВИЋ К. ЉУБИНКО, земљорадник, рођен 1917. го-
дине у Свештици код Ивањице, борац Моравичке чете Ужичког 
партизанског одреда,- погинуо у борби против четника у Ивањици 
2. новембра 1941. године. 
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57. БОЛОВИЋ Т. МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1922. го-
дине у Лорету код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког парти-
занског одреда,- погинуо у борби против четника у Душковцима 
6. новембра 1941. године. 

58. БОРИЈАН ИЛИЈА, партизан, из Бијелог Поља код Ко-
ренице,- заробили га четници и убили на Венцу код Ивањице но-
вембра 1941. године. 

59. БОРОТАЊ ЧЕДОМИР, партизан; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

60. БОСАНАЦ ЛУКА, партизан; заробили га четници и од-
вели на Равну гору, одатле предат Немцима; даља судбина није 
позната. 

61. БОШЊАКОВИЋ Р. СТАНКО, пекар, рођен 1911. године 
у Петници код Ваљева, живео у Ваљеву и Мионици; члан КПЈ, бо-
рац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заро-
били га четници на Буковима и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

62. БРАЈИМ М. МАРИЈА, учитељица у Бабајићу код Љига, 
сарадник НОП; заробили је четници, одвели на Равну гору; пу-
штена из Маркове Цркве. 

63. БРАНКОВИЋ — ТАНАСКОВИЋ РАДА, домаћица, рође-
на 1922. године у Горњем Милановцу, сарадник НОП; заробили 
је четници у Горњем Миланоцу и отерали на Равну гору; пуштена 
из Брајића. 

64. БРКИЋ ВЛАДАНКА, домаћица из Бабајића, сарадник 
НОП; ухватили је четници и затворили у Бабајићу; пуштена из 
затвора. 

65. БРКИЋ МИЛОРАД И Ц И Н , земљорадник, рођен 1920. 
године у Баћевцу, Барајево, члан КПЈ, борац Посавског партизан-
ског одреда; тешко рањен,- ухватили га четници код Љига; успео 
да се спасе; касније био борац Прве пролетерске бригаде. 

66. БРКИЋ Д. СТЕВАН, машински инжењер, рођен 1914. го-
дине у Крагујевцу, радио у Београду; упућен на рад у партизанску 
фабрику оружја у Ужицу,- ухватили га четници у Моравцима код 
Љига и предали Немцима у Ваљево; из Ваљева отеран у логор на 
Бањици,- стрељан у логору крајем 1941. године. 

67. БРКЉАЧ ДАНИЛО, партизан; заробили га четници и му-
чили на Венцу код Ивањице. 
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68. БУГАРИНОВИЋ С. МИЛУН, земљорадник, рођен 1923. 
године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда,-
рањен у борби против четника у Косјерићу почетком новембра 
1941. године. 

69. БУГАРЧИЋ Д. АЛЕКСАНДАР, радио-техничар, рођен 
1922. године у Београду, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског 
одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

70. БУГАРЧИЋ Т. МИЛОМИР, ученик, рођен 1922. године 
у Гучи, члан СКОЈ, борац Драгачевског батаљона Чачанског пар-
тизанског одреда; заробили га четници и мучили на Венцу код 
Ивањице; касније предат Немцима; етрељан у Чачку крајем 1941. 
године. 

71. БУЂЕВАЦ М. БЛАГОМИР, земљорадник, рођен 1908. го-
дине у Горњој Горевници код Чачка, борац Чачанског партизан-
ског одреда и члан Народноослободилачког одбора у Горњој Го-
ревници,- заробили га четници код партизанске болнице у Горњој 
Горевници, отерали на Брајиће и стрељали 5. новембра 1941. го-
дине. 

72. БУЛАТОВИЋ ВОЈО, учитељ, рођен у Црној Гори, члан 
КПЈ, командир чете у Таковском батаљону Чачанског партизан-
ског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и пустили, 
а он им се касније придружио. 

73. БУРЛИЋ МИЛОШ, поштар, рођен у Карану код Ужица, 
радио у Ужицу, борац Ужичког партизанског одреда; заробили га 
четници у Карану, предали Немцима у Ваљеву; пуштен из затвора. 

74. ВАЈИЋ Ј. БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1920. године 
у Никојевићима код Ужица, члан СКОЈ, борац Ужичког партизан-
ског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

75. ВАЈОВИЋ С. ДУШАН, земљорадник, рођен 1924. године 
у Рогама код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Ражани и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

76. ВАЉАРЕВИЋ М. ВЕРА, ученица, рођена 1922. године у 
Лајковцу, живела у Ваљеву, члан КПЈ, члан Окружног комитета 
СКОЈ за Ваљево; заробили је четници у Мионици, отерали на Рав-
ну гору; пуштена са Равне горе. 
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77. ВАЊЕК ОЛИВЕРА — ДОКТОРКА ОЉА, студент, рођена 
1917. године у Београду, члан КПЈ, борац-болничарка Посавског 
партизанског одреда; заробили је четници у Попадићу, отерана на 
Равну гору; стрељана у Брајићима 6. новембра 1941. године. 

78. ВАСИЉЕВИЋ ПЕРИША, месарски радник, рођен 1918. 
године у Турици код Гуче, борац Драгачевског батаљона Чачан-
ског партизанског одреда; заробили га четници у Карану и преда-
ли Немцима у Ваљеву; пуштен из затвора. 

79. ВАСИЉЕВИЋ В. СТРАЈИН, земљорадник, рођен 1918. 
године у Радобуђи код Ариља, борац Ариљског батаљона Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против чегника у Ивањици 
2. новембра 1941. године. 

80. ВАСИЋ Р. СИНИША, кројач, рођен 1910. године у Јак-
љу код Бајине Баште, борац Ужичког партизанског одреда; поги-
нуо у борби против четника на Мравињцима 20. новембра 1941. 
године. 

81. ВАСОЈЕВИЋ М. МИЛОВАН, бравар, рођен 1922. године 
у Лозници код Чачка, борац Трнавског батаљона Чачанског пар-
тизанског одреда; погинуо у борби против четника у Карану 2. но-
вембра 1941. године. 

82. ВЕЛИМИРОВИЋ БОГОЉУБ, МИТРАЉЕЗАЦ, радник, 
рођен у Новој Вароши, радио у Ивањици, борац Моравичке чете 
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против четника у 
Ивањици 2. новембра 1941. године. 

83. ВЕЛИМИРОВИЋ — ИЛИЋ Д. МИЛЕНА — БОСАНКА, 
учитељица, рођена 1913. године у Јоховцу код Власенице, члан 
КГ1Ј, борац-болничарка у Космајском партизанском одреду; заро-
били је четници у Попадићу, отерали на Равну гору и стрељали у 
Брајићима 6. новембра 1941. године. 

84. ВЕЛИМИРОВИЋ Б. ЧЕДОМИР, пекарски радник, рођен 
1917. шдине у Мрчићима код Косјерића, живео у Ваљеву, борац 
Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили 
га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. године. 

85. ВЕЉОВИЋ В. ВЕЉО, возач, рођен 1907. године у Гор-
њем Милановцу, радио у Ваљеву, борац Посавског партизанског 
одреда; заробили га четници, отерали на Равну гору и убили по-
четком новембра 1941. године. 

86. ВЕЉОВИЋ А. МИЈАЛКО, кројач, рођен 1923. године у 
Бељини код Чачка, борац Драгачевског батаљона Чачанског пар-
тизанског одреда; погинуо у борби против четника у Прањанима 
17. новембра 1941. године. 
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87. ВЕНГУСТ ИВАН, избеглица, Словенац, рођен у Слове-
начкој Бистрици, живео у Ужицу, борац Словеначке чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници и убили у Прањанима 
17. новембра 1941. године. 

88. ВЕРБИЋ В. РАДЕНКО, пилот бивше југословенске војске, 
рођен 1916. године у Бољковцу код Горњег Милановца, борац Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници и убили у Љи-
гу крајем 1941. године. 

89. ВЕСИЋ В. ЖИВОРАД, земљорадник и каменорезац, ро-
ђен 1901. године у Лаланцима код Љига, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у Љи-
гу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новем-
бра 1941. године. 

90. ВЕСНИЋ СТОЈАН, земљорадник, рођен 1922. године у 
Горјанима код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; заро-
били га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. године. 

91. ВИДАКОВИЋ В. ДРАГОСЛАВ, обућар, рођен 1923. го-
дине у Субјелу код Косјерића, члан СКОЈ, борац Колубарског ба-
таљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

92. ВИДОВИЋ Т. ГЛИГО, учитељ, рођен 1920. године у Сов-
јаку код Босанске Градишке, службовао у Мрчићу код Ваљева, 
члан КПЈ, сарадник НОП; ухватили га четници и убили у гробљу 
између Кључа и Санковића код Ваљева почетком новембра 1941. 
године. 

93. ВИДОЈЕВИЋ М. ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Шилопају код Горњег Милановца, борац Таковског бата-
љона Чачанеког партизанског одреда; заробили га четници и уби-
ли у Љигу новембра 1941. године. 

94. ВИДОЈЕВИЋ Р. МИЛИЋ, земљорадник, рођен 1911. го-
дине у Луњевици код Горњег Милановца, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву, 27. новембра 1941. 
године. 

95. ВИДОЈЕВИЋ МИЛОШ, заробили га четници и предали 
Немцима,- даља судбина непозната. 

96. ВИРИЋ Б. ЉУБИША, земљорадник, рођен 1922. године 
у Скржутима код Ужица, члан СКОЈ, борац Ужичког партизанског 
одреда, заробили га четници у Карану и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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97. ВИТОРОВИЋ С. ВИТОМИР МОЛЕР, молерски радник, 
рођен 1891. подине у Гривској код Ариља, члан КПЈ, борац Ариљ-
ске партизанске чете и интендант Ариљског партизанског батаљона 
Ужичког партизанског одреда; погинуо од четничке заседе у При-
ликама 3. новембра 1941. године. 

98. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ — МАНДИЋ М. ДРАГИЦА, домаћи-
на, рођена 1923. године у Забрежју код Обреновца, борац-болни-
чарка у Посавском партизанском одреду; заробили је четници у 
Љигу и предали Немцима у Ваљеву,- пуштена из затвора. 

99. ВИШЊИЋ БЛАГОЈЕ, трговачки помоћник, рођен 1915. 
године, радио у Мионици; заробили га четници и предали Немци-
ма у Ваљево; пуштен из затвора. 

100. ВОЈИНОВИЋ Н. МИЉКО, земљорадник, рођен 1917. 
године у Калањевцима код Љига, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници и отерали на 
Равну гору,- приступио четницима, али се касније опет вратио у 
партизане, почео да пљачка и кад је откривен ликвидиран је. 

101. ВОЛХЕЈН ВЛАСТИМИР — ВЛАСТО ВОЈТЕХ, ЧЕХ, слу-
жбеник, рођен 1922. године у Марибору, избеглица, живео у Ужи-
цу, борац Словеначке чете Ужичког партизанског одреда,- погинуо 
у борби против четника у Прањанима 17. новембра 1941. године. 

102. ВОЛХЕЈН ФРАНТИШЕК — ФРАНЦ ЈОЖЕ, ЧЕХ, тек-
стилни радник, избеглица, живео у Ужицу, борац Словеначке чете 
Ужичког партизанског одреда, погинуо у борби против четника у 
Прањанима 17. новембра 1941. године. 

103. ВРАГОЛИЋ ПЕТАР, учитељ, рођен 1907. године у Чо-
кешини код Лознице, службовао у Пецкој, члан КПЈ, командир 
шесте чете Рађевског батаљона Ваљевског партизанског одреда; 
заробили га четници у Љубовији и предали Немцима у Лозници; 
стрељали га Немци у Шапцу крајем новембра 1941. године. 

104. ВРАНЕШЕВИЋ М. ВЕЛИМИР, опанчарски радник, ро-
ђен 1920. године у Радобуђи, члан КПЈ, борац Ариљског батаљона 
Ужичког партизанског одреда, погинуо у борби против четника у 
Ивањици 2. новембра 1941. године. 

105. ВРАНИЋ Ј. МИЛУТИН, келнер, рођен 1925. године у 
Скржутима код Ужица, радио у Ужицу, борац Ужичког партизан-
ског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године 

106. ВРАНИЋ Т. СЛАВКО, келнер, рођен 1922. године у 
Скржутима код Ужица, радио у Ужицу, борац Ужичког партизан-
ског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. шдине. 
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107. ВУЈАНОВИЋ М. САВА ЖУЋА, фотографски радник, 
рођен 1923. године у Доњој Лепеници код Српца у Боени, радио 
у Ваљеву, члан КПЈ, политички комесар друге чете Рађевског ба-
таљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у 
борби код Љубовије, о-судили на смрт и повели на стрељање, иако 
везан покушао је да побегне пливањем преко Дрине, кад је био 
на дохват друге обале убили су га четници у Црнчи код Љубовије 
10. новембра 1941. године. Народни херој. 

108. ВУЈОВИЋ Ђ. БРАНКО СЕНАТОР, земљорадник, рођен 
1898. године у Невадама код Горњег Милановца, борац Таковског 
батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници и 
предали Немцима,- стрељан у Ваљеву крајем 1941, године. 

109. ВУЈОШЕВИЋ М. ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1905. го-
дине у Брезови код Ивањице, борац Моравичке чете Ужичког пар-
тизанског одреда, погинуо у борби против четника у Љепојевићи-
ма на Златару новембра 1941. лодине. 

110. ВУКАДИНОВИЋ В. ЈЕЛЕНА ЈЕЛА, домаћица, рођена 
1922. године у Сарајеву, избеглица, живела у Чачку, члан КПЈ, 
болничарка у партизанској болници у Горњој Горевници; ухвати-
ли је четници у Горњој Горевници; пуштена из затвора, али касни-
је поново ухваћена и убијена. 

111. ВУКАЈЛОВИЋ Ј. МИЛЕНКО ЈУЛЕ, металостругар, ро-
ђен 1923. године у Шаранима код Горњег Милановца, живео у Чач-
ку, борац Чачанског (партизанеког одреда; заробли га четници у 
Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

112. ВУКАШИНОВИЋ В. ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1924. године у Драксину код Бајине Баште, борац Црногорске че-
те Ужичког партизанског одреда; заробили га четници и убили у 
Дивчевића потоку крај Косјерића 9. новембра 1941. године. 

113. ВУКАШИНОВИЋ ДОБРИНКО, земљорадник, рођен 
1919. године у Драксину код Бајине Баште, борац Рачанске чете 
Ужичког партизанског одреда; заробили га четници и убили у 
Дивчевића потоку крај Косјерића 9. новембра 1941. године. 

114. ВУКАШИНОВИЋ О. ДРАГОЉУБ ВУЛЕ, ученик, рођен 
1920. године у Костојевићима код Бајине Баште, члан СКОЈ, бо-
рац Ужичког партизанеког одреда; рањен у борби против четника 
код Пожеге и умро од рана у болници у Ужицу 5. новембра 1941. 
године. 

115. ВУКОВИЋ ИЛИЈА, партизан из Комарана, заробили га 
четници и убили на Венцу код Ивањице почетком новембра 1941. 
године. 
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116. ВУКОВИЋ П. МИЛОСАВ, ученик, рођен 1921. године у 
Комирићу код Осечине, живео у Убу, члан КПЈ, нолитички деле-
гат вода у Тамнавском батаљону Посавског партизанског одреда; 
заробили га четници у Попучкама код Ваљева и предали Немци-
ма; стрељан у Ваљеву почетком новембра 1941. године. 

117. ВУКОСАВЉЕВИЋ М. БРАНКО, машински бравар, ро-
ђен 1899. године у Долову код Панчева, радио у Београду, члан 
КПЈ, борац Космајског партизанског одреда,- заробили га четници 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

118. ВУКОТИЋ П. БУДИМИР, земљорадник, рођен 1909. го-
дине у Крчагову код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

119. ВУКОТИЋ И. ДУШАН ДУШКО, учитељ, рођен 1911. го-
дине у Бару у Црној Гори, службовао у Лазаревцу, члан КПЈ, по-
литички комесар чете, а затим командант другог батаљона Другог 
шумадијског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима у Ваљево, одатле одведен у логор 
и стрељан на Бањици крајем 1941. године. 

120. ВУЛЕТИЋ ДУШАН, партизан, родом из Црне Горе ; за-
робили га четници и убили на Венцу код Ивањице почетком но-
вембра 1941. године. 

121. ВУЛОВИЋ Ј. ДРАГО, земљорадник, рођен 1923. године 
у Равнима код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; заро-
били га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

122. ВУЧИЋЕВИЋ В. БРАНКО, пекарски радник, рођен 1914. 
године у Равнима код Ужица, радио у Ужицу, борац Ужичког пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

123. ВУЧКОВИЋ ВУКОСАВ, обућарски радник, рођен 1914. 
године у Мионици, радио у Горњем Милановцу, борац Таковског 
батаљона Чачанског партизанског одреда,- заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

124. ГАВРИЛОВИЋ С. МИЛОШ ТИШЛЕР, столар, рођен 
1896. године у Робајама код Мионице, сарадник НОП; заробили 
га четници и отерали на Равну гору; пуштен са Равне горе. 
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125. ГАВРИЈ10ВИЋ Б. РАДИСАВ, бравар, рођен 1912. годи-
не у Љубићу код Чачка, борац Љубићког батаљона Чачанског пар-
тизанског одреда,- погинуо у борби против четника у Чачку 7. но-
вембра 1941. године. 

126. ГАЈИЋ С. ЖИВОРАД, ЖИКА, опанчарски радник, ро-
ђен 1919. године у Паунама код Ваљева, живео у Ваљеву, члан 
КПЈ, члан Окружног комитета СКОЈ за Ваљево, борац Колубар-
ског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га чет-
ници у Мионици и предали Немцима у Ваљеву; пуштен из затво-
ра; поново се укључио у НОП. 

127. ГАЈИЋ МИЈ10ВАН, партизан, заробили га четници и 
предали Немцима у Ваљеву; даља судбина непозната. 

128. ГАЈИЋ СТОЈАН, пекарски радник, рођен 1914. године 
у Требовљу код Брода у Македонији, борац-курир Колубарског ба-
таљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници код 
Горње Топлице и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваље-
ву 27. новембра 1941. године. 

129. ГАЧЕВИЋ С. РАДОЈИЦА, земљорадник, рођен 1917. го-
дине у Крушчици код Ариља, борац Ариљског батаљона Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Калипо-
љу на Јавору 31. октобра 1941. године. 

130. ГАЧИЋ В. МИЈ1ИВОЈЕ, трговачки помоћник, рођен 
1925. године у Стапарима код Ужица, живео у Ужицу, борац Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и прс-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

131. ГАЧИЋ В. МИЈ10Ш, металостругар, рођен 1921. године 
у Стапарима код Ужица, живео у Ужицу, борац Ужичког парти-
занског одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

132. ГЕОРГИЈЕВСКИ Д. СТЕФАН, кројачки радник, рођен 
1890. године у Бугарској, радио у Горњем Милановцу, борац Та-
ковског батаљона Чачанског партизанског одреда,- заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима,- стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

133. ГЛАВИНИЋ М. МИЛИЋ, обућарски радник, рођен 
1912. године у Бединој Вароши код Ивањице, сарадник НОП; 
ухватили га четници и одвели на Венац, мучили; побегао са стре-
љања; поново ухваћен и убијен на Венцу код Ивањице почетком 
1942. године. 

330 



134. ГЛИГОРИЈЕВИЋ М. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рође) 
1922. године у Невадама код Горњег Милановца, борац Таковско: 
батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници ; 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику ] 
Ваљеву, 27. новембра 1941. године. 

135. ГЛИШИЋ Б. ЉУБИША, студент, рођен 1920. године з 
Крушевцу, живео у Чачку, члан КПЈ, борац Чачанског партизан 
ског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

136. ГМИЗОВИЋ — СУБИЋ ЈЕЛЕНА ЛЕЛА, учитељица, ро 
ђена 1910. шдине у Земуну, службовала у Сечој Реци код Косје-
рића, члан КПЈ, организатор устанка у црногорском срезу; заро 
били је четници у Косјерићу и убили у Мионичким Ридовима ко? 
Косјерића 2. новембра 1941. године. 

137. ГМИЗОВИЋ Ј. ПРВОСЛАВ, еудија, рођен 1910. године 
у Ужицу, службовао у Косјерићу, сарадник НОП; ухватили га чет-
ници у Косјерићу и убили у Мионичким Ридовима код Косјерића 
2. новембра 1941. године. 

138. ГРБИЋ С. ОЛГА, ученица, рођена 1925. године у Косје-
рићу, члан СКОЈ, борац Црногорске чете Ужичког партизанског 
одреда; заробили је четници у Коејерићу и отерали на Равну гору; 
пуштена са Равне горе и касније се прикључила јединицама НОВ, 
погинула у борби против четника у Штрпцима марта 1944. године. 

139. ГРБИЋ Д. СЛОБОДАН, типографеки радник, рођен 
1920. године у Врховинама код Оточца, радио у Београду, члан 
СКОЈ, борац Колубареког батаљона Ваљевског партизанског одре-
да; заробили га четници и предали Немцима; стрељан на Круши-
ку у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

140. ГРУЈОВИЋ Н. БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1911. 
године у Вучаку код Ивањице, борац Моравичке чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници и убили на Венцу код 
Ивањице почетком новембра 1941. године. 

141. ГРУЛОВИЋ Д. ПРВОСЛАВ, бравар, рођен 1921. године 
у Јездини код Чачка, борац Чачанског партизанског одреда; за-
робили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

142. ГУДУРИЋ П. ДУШАН, земљорадник, рођен 1920. годи-
не у Атеници код Чачка, члан СКОЈ, борац Трнавског батаљона 
Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Карану и 
предали Немцима у Ваљеву, одатле отеран у логор на Бањици 
па затим у Норвешку. 
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143. ДАВИЧО ИСАК ЕДИ, студент, рођен 1922. године у 
Београду, члан КПЈ, члан Месног комитета СКОЈ за Београд, по-
литички комесар чете у Коомајском партизанском одреду; заро-
били га четници у Венчанима код Аранђеловца и предали Немци-
ма у Ваљеву; отеран у логор и стрељан на Бањици крајем 1941. 
године. 

144. ДАМЈАНОВИЋ ПЕТАР, партизан, заробили га четници 
и мучили на Венцу код Ивањице. 

145. ДАМЉАНОВИЋ МИЛОЈКО БЕЛИ, радник на железни-
ци, рођен 1922. године у Коштунићима код Горњег Милановца, ра-
дио у Љубићу код Чачка, члан КПЈ, борац Таковског батаљона 
Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против четника 
у Велеречи 13. новембра 1941. године. 

146. ДАМЊАНОВИЋ В. МИЛОЈКО, обућарски радник, ро-
ђен 1916. године у Бабајићу код Љига, радио у Београду, члан 
КПЈ, борац Колубарске чете Ваљевског партизанског одреда; за-
робили га четници у Љигу и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

147. ДАМЊАНОВИЋ М. МИОДРАГ МИЛЕ КРЕЈИЋ, зем-
љорадник, рођен 1908. године у Коштунићима код Горњег Мила-
новца, члан КПЈ, борац Таковског батаљона Чачанског партизан-
ског одреда,- заробили га четници у Горњем Милановцу и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

148. ДЕЛИЋ С. МИХАИЛО, судија, рођен 1910. године у 
Борковићима код Плужина у Црној Гори, службовао у Лазаревцу, 
члан КПЈ, политички комесар Београдоког батаљона Посавског 
партизанског одреда; заробили га четници у Моравцима код Љи-
га и предали Немцима у Ваљеву,- отеран у логор, стрељан на Ба-
њици крајем 1941. године. 

149. ДЕНИЋ, партизан; заробили га четници у Моравцима 
код Љига и предали Немцима у Ваљево, даља судбина непозната. 

150. ДЕСПИЋ А. СЕЛИМИР, студент, рођен 1914. године у 
Петници код Ваљева, сарадник НОП; заробили га четници у Пет-
ници и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

151. ДИМИТРИЈЕВИЋ С. ЖИВАН, земљорадник, рођен 
1924. године у околини Тополе, борац Првог шумадијског парти-
занског одреда,- заробили га четници у Горњем Милановцу и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 
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152. ДИМИТРИЈЕВИЋ К. МИЛОМИР, земљорадник, рође 
1923. године у Добротину код Бајине Баште, борац Ужичког пар 
тизанског одреда; заробили ш четници у Костојевићима и убил 
у Дивчевића потоку крај Косјерића 9. новембра 1941. године. 

153. ДИМИТРИЈЕВИЋ Р. РАДЕНКО, земљорадник, рође 
1914. године у Добротину код Бајине Баште, борац Ужичког па{ 
тизанског одреда; рањен у борби против четника на Трешњиц 
код Ужица и умро од рана у болници у Ужицу 2. новембра 194: 
године. 

154. ДИМИЋ МИЛАН, радник, живео у Београду, борац К< 
лубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили г 
четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 2', 
новембра 1941. године. 

155. ДМИТРИЋ Р. ЖИВОТА, кројач, рођен 1910. године 
Белом Камену код Гуче, члан КПЈ, одборник НародноослободЈ 
лачког одбора у Белом Камену; ухватили га четници и после МЈ 
чења заклали на Венцу код Ивањице 14. новембра 1941. године. 

156. ДМИТРОВИЋ К. ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рође 
1920. године у Грабовици код Горњег Милановца, борац Таковскс 
батаљона Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби пр< 
тив четника у Чачку 7. новембра 1941. године. 

157. ДРАГОВИЋ Ж. ПЕТАР, лекар, рођен 1891. године н 
Цетињу у Црној Гори, службовао у Београду, лекар у партизаЈ 
ским јединицама; ухватили га четници и предали Немцима у В; 
љеву; отеран у логор, стрељан на Бањици крајем 1941. године. 

158. ДРАЖЕВИЋ МИЛИЦА МИЦА, домаћица из Горњ( 
Милановца; заробили је четници у Горњем Милановцу и отерал 
у Брајиће па затим у затвор у Горњем Милановцу. 

159. ДРАЖЕВИЋ Д. МИЛОШ, металски радник, рођен 192 
године у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац Таковског бат; 
љона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у ГОЈ 
њем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у В; 
љеву, 27. новембра 1941. године. 

160. ДРАШКОВИЋ ВОЈИМИР, из Мочиоца код Ивањиц 
испребијали га четници 1941. године. 

161. ДРНДАРЕВИЋ БОРИВОЈЕ БОРИША, железничар, р< 
ђен 1898. године у Рупељеву код Пожеге, борац Железничке чет 
Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Карану 
предали Немцима у Ваљеву; пуштен из затвора; кастце пожн 
ухваћен и отеран у логор на Бањицу. 
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162. ДРНДАРЕВИЋ М. КОСТА, возач, рођен 1912. године 
у Висибаби код Пожеге; стрељали га четници у Јежевици 23. сеп-
тембра 1941. године. 

163. ДРОБЊАКОВИЋ Љ. РАДОМИР РАДЕ ВРНДО, ученик, 
рођен 1924. године у Ужицу, борац Ужичког партизанског одреда, 
погинуо у борби против четника код Пожеге 3. новембра 1941. 
године. 

164. ДУБРАЈА ТОДОР, земљорадник, рођен 1911. године у 
Смоковићу код Бенковца у Далмацији, живео у Славонији, борап 
Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили 
га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. године. 

165. ДУГАЛИЋ С. МИХАИЛО МИЛЕ, учитељ, рођен 1915. 
године у Драгољу код Горњег Милановца, службовао у Липљу код 
Лазаревца, члан КПЈ, сарадник НОП; заробили га четници у Мо-
равцима и предали Немцима у Ваљеву,- стрељан у Горњем Мила-
новцу крајем 1941. године. 

166. ДУДИЋ Д. ЗОРКА ЗОРА, учитељица, рођена 1911. годи-
не у Клинцима код Ваљева, службовала у Алином Потоку и Зла-
тарићу, сарадник НОП; ухватили је четници и предали Немцима 
у Ваљево,- отерана у логор на Бањици. 

167. ДУДИЋ П. ЈАКОВ, земљорадник, рођен 1923. године у 
Клинцима код Ваљева, члан КПЈ, члан Окружног комитета СКОЈ 
за Ваљево, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског 
одреда; заробили га четници и предали Немцима у Ваљево; интер-
ниран у логор у Немачкој. 

168. ДУДИЋ — ТОДОРИЋ М. СТЕВКА, домаћица, рођена 
1888. године у Клинцима код Ваљева, сарадник НОП; ухапшена 
и дотерана у затвор у Ваљево, одатле у логор на Бањицу. 

169. ДУЊИЋ Ј. МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1921. го-
дине у Никојевићима код Ужица, борац Ужичког партизанског од-
реда; рањен у борби против четника у Карану и као рањеника 
убили га Немци на Златибору 1. децембра 1941. године. 

170. ДУШКИЋ Д. СВЕТИСЛАВ, геометар, рођен 1917. годи-
не у Буковику код Нове Вароши, борац Пожешке чете Ужичког 
партизанског одреда; рањен у борби против четника у Ражани и 
од рана умро у партизанској болници у Ужицу 13. новембра 1941. 
године. 
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171. ЂАПА ДРАГУТИН ДРАГАН, рудар, рођен 1921. годи 
у Лешћанима у Босни, радио у Јунковцу код Лазаревца, борац Г 
вог шумадијског партизанског одреда; заробили га четници у Г< 
њем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у I 
љеву 27. новембра 1941. шдине. 

172. ЂЕНИЋ Г. ТАДИЈА, гравер, рођен 1903. године у Ћ 
дићима код Пожеге, радио у Ложионици у Ужицу, командир во 
у Железничкој чети Радничког батаљона Ужичког партизанск 
одреда; рањен у борби против четника у Карану и од рана ум 
у партизанској болници у Ужицу 4. новембра 1941. године. 

173. ЂЕРАСИМОВИЋ М. РАДИША, земљорадник, рођ 
1919. године у Никојевићима код Ужица, члан СКОЈ, борац Ужк 
ког партизанског одреда; заробили га четници у Карану и преда 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. I 
дине. 

174. ЂЕРИЋ ВАСА, торбар, рођен 1906. године у Прије^ 
ру, партизан, заробили га четници и предали Немцима у Ваљев 
пуштен из затвора. 

175. ЂЕРИЋ МУРАТ, ученик, рођен 1926. године у Новој В 
роши; ухватили ш четници и уморили усијаним гвожђем на 3 
боју код Нове Вароши 5. септембра 1941. године. 

176. ЂЕРМАНОВИЋ ЖИВОТА, адвокат, рођен 1897. годи: 
у Ваљеву, сарадник НОП; заробили га четници у Рајковићу и от 
рали на Равну гору,- пуштен са Равне горе. 

177. ЂИЛАС М. МИЛИВОЈЕ МИЊА, студент, рођен 191 
године у Подбишћу код Колашина, радио у Горњем Милановп 
члан КПЈ и члан Среског комитета КПЈ за срез такоиски, пол 
тички комесар Таковског батаљона Чачанског партизанског одр 
да; заробили га четници у Овчар Бањи; побегао; поново га ухв 
тили четници и предали Немцима; отеран у логор на Бањици 
стрељан 1941. године. 

178. ЂОКОВИЋ И. ДРАГОСЛАВ, пекарски радник, рођ< 
1920. године у Скржутима код Ужица, радио у Ужицу, члан КП 
борац Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против че 
ника код Пожеге 2. новембра 1941. године. 

179. ЂОКОВИЋ Б. РАДИЧ, земљорадник, рођен 1922. год: 
не у Прислоници код Чачка, борац Љубићког батаљона Чачанск< 
партизанског одреда, рањен у борби против четника на Буковил 
и од рана умро у партизанској болници у Ужицу 10. јануара 194 
године. 



180. ЂОКОВИЋ М. ФИЈ1ИП, радник, рођен 1924. године у 
Добрачама код Ариља, радио у Чачку, борац Драгачевеког бата-
;вона Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Прањанима 17. новембра 1941. године. 

181. ЂОЛОВИЋ Р. ЖИВКО, ученик, рођен 1924. године у 
Пожеги, борац Пожешке чете Ужичког партизанског одреда; за-
робили га четници у Ражани и предали Немцима,- стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

182. ЂОРЂЕВИЋ АЈ1ЕКСАНДАР, партизан, заробили га чет-
ници и убили на Венцу код Ивањице, почетком новембра 1941. 
године. 

183. ЂОРЂЕВИЋ В. БОЖИДАР БОЖА, студент, рођен 1920. 
године у Доњој Врбави код Горњег Милановца, члан КПЈ; интен-
дант Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; зароби-
ли га четници у Горњем Милановцу и предали Немцима у Ваље-
во, отеран у Крагујевац и тамо стрељан 1942. године. 

184. ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИМИР, земљорадник из Косјерића; за-
робили га четници у Косјерићу; пуштен из затвора. 

185. ЂОРЂЕВИЋ Д. ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1909. го-
дине у Ракарима код Мионице, члан КПЈ, борац Колубарског ба-
таљона Ваљевског партизанског одреда и члан Народноослободи-
лачког одбора у Горњој Топлици; заробили га четници у Горњој 
Топлици и предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941 
године. 

186. ЂОРЂЕВИЋ С. ЈОКСИМ, земљорадник, рођен 1924. го-
дине у Маљевићу код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници у Кључу и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

187. ЂОРЂЕВИЋ Ј. МИЛАН ЗЕЦ, ученик, рођен 1924. годи-
не у Чачку, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одреда; за-
робили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

188. ЂОРЂЕВИЋ Ј. МИЛУН, земљорадник, рођен 1924. го-
дине у Накучанима код Горњег Милановца, члан СКОЈ, борац Та-
ковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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189. ЂОРЂЕВИЋ Л. МИОДРАГ ПРЋА, лимар, рођен 1922. 
године у Горњем Милановцу, борац Таковског батаљона Чачан-
ског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем Мила-
новцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

190. ЂОРЂЕВИЋ Р. ПЕТАР, земљорадник, рођен 1912. годи-
не у Совљаку код Уба, борац Тамнавског батаљона Посавског пар-
тизанског одреда,- заробили га четници у Марковој Цркви и пре-
дали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

191. ЂОРЂЕВИЋ ТИХОМИР ЋОРА, абаџија, рођен 1895. 
године у Ђурђевцу код Мионице, живео у Мионици, сарадник 
НОП; ухватили га четници и предали Немцима у Ваљево; отеран 
у логор. 

192. ЂОРОВИЋ ДИОНИСИЈЕ, лекар, рођен 1902. године у 
Стојкову код Ђевђелије, комеоар партизанеке болнице у Савинцу 
код Горњег Милановца; заробили га четници у Дренови код Гор-
њег Милановца и предали Немцима у Ваљево; интерниран у Нор-
вешку. 

193. ЂУКАНОВИЋ Р. ЈОРДАН, економ, рођен 1908. године 
у Крушчици код Косјерића, члан КПЈ, командир Црногорске чете 
Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу 
и убили у Скакавцима код Косјерића 3. новембра 1941. године. 

194. ЂУКОВИЋ С. МИЛЕНКО, опанчарски радник, рођен 
1907. године у Погледи код Ариља, борац Ариљског батаљона 
Ужичког партизанског одреда, погинуо у борби против четника у 
Ивањици 2. новембра 1941. године. 

195. ЂУРАШИНОВИЋ ВОЈИН КОСТЈА, водоивсталатер, ро-
ђен 1912. године у Бастаји код Дарувара, радио у Београду, члан 
КПЈ, борац Космајског партизанеког одреда; заробили га четни-
ци у Моравцима код Љига и предали Немцима у Ваљево; успео 
да побегне са радилишта крај Ваљева; поново ступио у НОВ. На-
родни херој. 

196. ЂУРЂЕВИЋ С. БОРИСАВ БОРА, ученик, рођен 1923. 
године у Лајковцу код Лајковца, члан СКОЈ, борац Колубарског 
батаљона Ваљевског партизавског одреда; ухватили га четници и 
предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

197. ЂУРЂЕВИЋ ГЛИГОР ГЛИША ЦРВЕНИ, партизански 
борац; заробили га четници и предали Немцима у Ваљево; пуштен 
из затвора. 

198. ЂУРИЋ Р. ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен у Цико-
тама код Косјерића, сарадник НОП; заробили га четници у Кос-
јерићу и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 
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199. ЂУРИЋ М. МИЈТОРАД, земљорадник, рођен 1906. годи-
не у Вранама код Ариља, борац Ариљског батаљона Ужичког пар-
тизанског одреда; погинуо у борби против четника у Прањанима 
17. новембра 1941. године. 

200. ЂУРИЋ МИЛОШ, партизан, заробљен и предат Нем-
цима, пуштен из затвора у Ваљеву. 

201. ЂУРИЋ РАШО, земљорадник, рођен у Цикотама код 
Косјерића, сарадник НОП; ухватили га четници у Косјерићу, пре-
тукли; пуштен из затвора. 

202. ЕЈДУС ЛОТА, лекар, рођена 1913. године у Београду, 
лекар у Космајском партизанском одреду; заробили је четници у 
Попадићу, отерали на Равну гору и стрељали у Брајићима 6. нс-
вембра 1941. године. 

203. ЕРИЋ Љ. МИЛЕНКО, пекарски радник, рођен 1922. го-
дине у Кремнима код Ужица, радио у Ужицу, борац Ужичког пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали Нем-
цима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

204. ЕРЈАВЕЦ В. ПЕТАР АБИСИНАЦ, обућарски радник, 
рођен 1914. године у Идрији у Словенији, радио у Лазаревцу, члан 
КПЈ, борац Првог шумадијског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

205. ЕРЧЕВИЋ С. ЗДРАВКО, земљорадник, рођен 1921. го-
дине у Мрчићима код Косјерића, борац Црногорске чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

206. ЖАРКОВИЋ ДРАГОЉУБ БРАВА, партизански борац, 
заробили га четници и мучили на Венцу код Ивањице. 

207. ЖАРКОВИЋ О. ЗДРАВКО ЖАРАН, опанчарски радник, 
рођен 1904. године у Бањи код Прибоја, радио у Ужицу, борац 
Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Карану и 
предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

208. ЖИВАНОВИЋ С. БОЖИДАР БОЖА, поткивач, рођен 
1903. године у Рајковићу код Мионице, оарадник НОП; заробили 
га четници у Рајковићу и отерали на Равну гору; пуштен са Рав-
не горе. 
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209. ЖИВАНОВИЋ Љ. ЈОВИША, земљорадник, рођен 1907. 
године у селу Ба код Љига, борац Колубарске чете Ваљевског пар-
тизанског одреда; погинуо приликом првог напада четника на пар-
тизане код школе у Планиници код Мионице 29. септембра 1941. 
године. 

210. ЖИВАНОВИЋ РУЖА, радница, живела у Београду, бо-
рац-болничарка у Посавском партизанском одреду; ухватили је 
четници као тешког рањеника у возу између Љига и Горњег Ми-
лановца; успела да побегне. 

211. ЖИВКОВИЋ БОШКО, партизански борац, рођен у Дре-
ници; ухватили га четници и убили на Венцу код Ивањице новем-
бра 1941. године. 

212. ЖИВКОВИЋ ДРАГИ, партизански борац; ухватили га 
четници и мучили на Венцу код Ивањице. 

213. ЖИВКОВИЋ МАТЕ, партизански борац, родом из Ко-
ренице у Ј1ици; заробили га четници и убили на Венцу код Ива-
њице почетком новембра 1941. године. 

214. ЖИВКОВИЋ Т. МИЛЕНТИЈЕ, аутолимар, рођен 1919. 
године у Доњој Трепчи код Чачка, члан КПЈ, борац Љубићког ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Мрчајевцима 4. новембра 1941. године. 

215. ЖИВКОВИЋ МИЛИЦА, студент, рођена 1920. године у 
Тополи, живела у Горњем Милановцу, борац Таковског батаљона 
Чачанског партизанског одреда; заробили је четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима у Ваљево; пуштена из затвора. 

216. ЖИКА ИНЖЕЊЕР; заробили га четници и предали 
Немцима у Ваљево; пуштен из затвора у Ваљеву. 

217. ЖУНИЋ ДРАГОМИР, обућарски радник, рођен 1885. 
године у Ужицу, живео у Горњем Милановцу, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима,- умро у затвору 27. но-
вембра 1941. године. 

218. ЖУНИЋ М. РАДОЈКО, студент, рођен 1918. године у 
Горобиљу код Пожеге, члан КПЈ, борац Ужичког партизанског од-
реда; ухватили га чсгници и стрељали у Горобиљу 23. октобра 
1941. године. 
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219. ЗАРИЋ Р. МИОДРАГ ДРАГАН, ученик, рођен 1922. го-
дине у Коејерићу, живео у Ужицу, борац Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима у Ва-
љево,- отеран у логор на Бањицу и стрељан 1943. године. 

220. ЗЕЈ1ЕНОВИЋ Ж. РАТКО, земљорадник, рођен 1912. го-
дине у Прањанима код Горњег Милановца, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 
1941. године. 

221. ЗЕНДИЧЕК Т. ДРАГУТИН, електричар, рођен 1921. го-
дине у Рајловцу код Сарајева, радио у Чачку, борац Чачанског 
партизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали 
Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

222. ЗЕЧЕВИЋ Љ. МИЛОЈКА, ученица, рођена 1920. године 
у Ужицу, борац-болничарка у Ужичком партизанском одреду; за-
робили је четници у Карану и отерали на Равну гору; пуштена са 
Равне горе. 

223. ЗЛАТАНОВИЋ Д. СТАНИМИР БУГАРИН, берберски 
радник, рођен 1920. године у Ужицу, борац Ужичког партизанског 
одреда, члан КПЈ; заробили га четници у Косјерићу и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

224. ЗОРИЋ Т. ЧЕДО, ученик, рођен 1923. године у Новој 
Вароши, члан СКОЈ, борац Златарске партизанске чете; рањен у 
борби против четника на Метаљци код Карана и умро од рана у 
партизанској болници у Севојну 13. новембра 1941. шдине. 

225. ИВАНОВИЋ В. БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1900 
године у Гучи, члан КПЈ, борац Драгачевског батаљона Чачан-
ског партизанског одреда и члан Народноослободилачког одбора 
У Гучи; заробили га четници у Гучи, одвели на Венац код Ивањи-
це, мучили и потом предали Немцима у Чачку; стрељан у Чачку 
крајем 1941. године. 

226. ИВАНОВИЋ М. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1907. 
године у Полому код Горњег Милановца,- заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

227. ИВКОВИЋ С. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1925. 
године у Моравцима код Љига; борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници у Љигу и пре-
дали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 
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228. ИВКОВИЋ Љ. МИОДРАГ МИТА, опанчарски радник, 
рођен 1922. године у Горњем Мушићу код Мионице, радио у Љи-
гу, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; 
заробили га четници на Буковима и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

229. ИВКОВИЋ ТОДОР, обалски радник, рођен у Удбини, 
Лика, радио у Београду, борац Космајског партизанског одреда; 
заробили га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

230. ИГЊАТОВИЋ М. МИЛУТИН, земљорадник, рођен 
1922. године у Берковцу код Мионице, члан СКОЈ, борац Колу-
барског батаљона Вал.евског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњој Топлици; пуштен са Равне горе. 

231. ИКОДИНОВИЋ М. МИЛОЈКО, ковач, рођен 1900. го-
дине у Гучи, борац Драгачевског батаљона Чачанског партизан-
ског одреда; ухватили га четници, мучили на Венцу код Ивањице; 
отеран у Гучу и зверски исечен сатаром 29. новембра 1941. године. 

232. ИКОНИЋ М. ЉУБИНКО, опанчарски радник, рођен 
1905. године у Славковици код Љига, живео у Бресници код Чачка, 
водник у Љубићком батаљону Чачанског партизанског одреда; за-
робили га четници у Савинцу код Горњег Милановца, предали 
Немцима,- стрељан у Горњем Милановцу крајем 1941. године. 

233. ИЛИЋ Б. ДРАГОЉУБ ДОБОШАРЕВ, учитељ, рођен 
1919. године у Ваљеву, службовао у Драчићу код Ваљева, члан 
КПЈ, борац Колубареког батаљона Ваљевског партизанског одре-
да и политички комесар Команде места у Мионици; заробили га 
четници у Мионици, отерали на Равну гору; убијен је Равној гори 
6. новембра 1941. године. 

234. ИЛИЋ М. ЖАРКО, земљорадник, рођен 1926. године у 
Рупељеву код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког партизанског 
одреда; погинуо у борби против четника код Пожеге 3. новембра 
1941. године. 

235. ИЛИЋ И. МИЉКО, земљорадник, рођен 1920. године 
у Стапарима код Ужица, борац Ужичког партизанеког одреда; за-
робили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

236. ИЛИЋ В. НИКОЛА, пекар, рођен 1913. године у Охри-
ду, радио у Лајковцу, члан КПЈ, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда,- заробили га четници и предали Нем-
цима у Ваљево; отеран у логор на Бањицу и убијен 1943. године. 
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237. ИЈ1ИЋ В. РАДОЈЕ, ученик, рођен 1923. године у Рога-
чици код Бајине Баште, борац Црногореке чете Ужичког парти-
занског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима 
у Ваљево; пуштен из затвора. 

238. ИРИЋ Ј. ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1910. године 
у Волујцу код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; заро-
били га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

239. ЈАВОРШЕК В. ВРАТИСЛАВ СЛАВКО, ученик, рођен 
1921. године у Вевчу код Љубљане, живео у Ужицу, борац Ужич-
ког партизанског одреда; заробили ш четници у Карану и предали 
Немцима; етрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

240. ЈАЈЧАНИН Н. МИЛАН МИЛЕ, рудар, рођен 1892. го-
дине у Малој Крупској Ријеци код Босанског Новог, радио у Ибар-
ским Рудницима, борац Ужичког партизанског одреда; рањен у 
борби против четника у Карану, умро од задобијених рана у пар-
тизанској болници у Севојну 13. новембра 1941. године. 

241. ЈАКОВЉЕВИЋ ЗДРАВКО, партизански борац, заробили 
га четници и мучили на Венцу код Ивањице. 

242. ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОШ, борац првог батаљона Првог 
шумадијског партизанског одреда; рањен у борби против четника 
у Белановици; умро од задобијених рана у партизанској болници 
у Савинцу код Горњег Милановца почетком новембра 1941. године. 

243. ЈАКОВЉЕВИЋ М. ТРИВУН, земљорадник, рођен 1921. 
године у Кукићима код Чачка, борац Трнавског батаљона Чачан-
ског партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Са-
маили 4. новембра 1941. године. 

244. ЈАКОПИЧ — ЈАНКОВИЋ ЈАКОВ, столарски радник, 
рођен 1917. године у Словенији, избеглица, борац Ариљског бата-
љона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против чет-
ника у Прањанима 17. новембра 1941. године. 

245. ЈАНКОВИЋ М. АЛЕКСАНДАР ЦИГА, ученик, рођен 
1925. године у Мионици, борац Колубареког батаљона Ваљевског 
партизанског одреда; заробили га четници; пуштен из Струганика. 

246. ЈАНКОВИЋ Р. ВЕЛИЗАР, земљорадник, рођен 1923. го-
дине у Пилици код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанеког одреда; рањен у борби против четника у Трешњици 
код Љубовије и умро од задобијених рана 18. новембра 1941. го-
дине. 
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247. ЈАНКОВИЋ Р. ЖИВОТА, радник, рођен 1899. године у 
Велишевцу код Љига, борац Колубарског батаљона Ваљевског пар-
тизанског одреда и члан Народноослободилачког одбора у Гор-
њој Топлици; заробили га четници и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

248. ЈАНКОВИЋ В. ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1922. го-
дине у Речицама код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Ражани и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

249. ЈАНКОВИЋ ЉУБО, партизански борац из Јарчујака 
код Краљева; ухватили га четници и убили на Венцу код Ивањице 
новембра 1941. године. 

250. ЈАНКОВИЋ МАРКО, партизан; заробили га четници у 
Мионици и отерали на Равну гору; даља судбина непозната. 

251. ЈАНКОВИЋ Д. МИЛАН БАТА, студент, рођен 1919. го-
дине у Чачку, члан КПЈ, организатор устанка у чачанском крају; 
заробили га четници у Гучи и заклали на Венцу код Ивањице но-
ћу између 24. и 25. новембра 1941. године. 

252. ЈАНКОВИЋ Ч. МИЛИЋ, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Бранчићу код Љига, борац Колубарског батаљона Ваљев-
ског партизанског одреда; заробили га четници у Љигу и предали 
Немцима у Ваљево; пуштен из затвора, али га касније поново 
ухватили и убили. 

253. ЈАНКОВИЋ Д. МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1916. 
године у Узићима код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Ражани и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

254. ЈАНКОВИЧ ЈОЖЕ (ЈАКОБАЦ ЈОСИП), рођен у Сел-
шкој Долини у Словенији, избеглица, живео у Ужицу, борац Сло-
веначке чете Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби про-
тив четника у Прањанима 17. новембра 1941. године. 

255. ЈАЊИЋ Ђ. РАДЕНКО РАЈО, кројач, рођен 1915. годи-
не у Горачићима код Гуче, живео у Атеници код Чачка, члан КПЈ, 
заменик команданта Трнавеког батаљона Чачанског партизанског 
одреда; погинуо у борби против четника у Срезојевцима 17. новем-
бра 1941. године. 

256. ЈАСНИЋ ДАНИЦА КОКА, професор, рођена 1911. го-
дине у Краљеву, партизански борац; ухватили је четници у Каони 
у Драгачеву и заклали на Венцу код Ивањице новембра 1941. го-
дине. 
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257. ЈАЋИМОВИЋ Ж. БРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 
1911. године у Драгољу код Горњег Милановца, борац Колубар-
ског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га чет-
ници и предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

258. ЈЕВЂЕНИЋ Ч. РАТКО, земљорадник, рођен 1914. годи-
не у Оклецу код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког пар-
тизанског одреда; рањен у борби против четника на Пашиној Рав-
ни и од задобијених рана умро у болници у Ужицу 24. октобра 
1941. године. 

259. ЈЕВЂЕНИЋ Р. ТРИВУН, земљорадник, рођен 1923. го-
дине у Оклецу код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Пашиној 
Равни 6. новембра 1941. године. 

260. ЈЕВТИЋ Ж. ИВАН, земљорадник, рођен 1919. године у 
Трнави код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; заробили 
га четници у Карану и предали Немцима; стрељан у Ваљеву кра-
јем 1941. године. 

261. ЈЕВТИЋ М. СЛОБОДАН БАТА, студент, рођен 1919. го-
дине у Ваљеву, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизан-
ског одреда; заробили га четници на Руднику и предали Немци-
ма у Ваљево; пуштен из затвора. 

262. ЈЕВТОВИЋ Р. ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1914. 
године у Буару код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

263. ЈЕВТОВИЋ С. МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 1905. 
године у Леушићима код Горњег Милановца, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници, оте-
рали у Брајиће и стрељали 5. новембра 1941. године. 

264. ЈЕВТОВИЋ Д. МИЛОМИР КЕЗУН, трговачки помоћник, 
рођен 1922. године у Горњем Милановцу, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда,- погинуо у Горњем Миланов-
ну 8. новембра 1941. године. 

265. ЈЕВТОВИЋ Р. СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1923. 
године у Леушићима код Горњег Милановца, члан СКОЈ, борац 
Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда,- рањен у бор-
би против четника па га затим четници рањеног ухватили и стре-
љали у Синошевићима 26. новембра 1941. године. 
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266. ЈЕЈ1АЧИЋ ДАНИЈ10, фризерски радник, рођен 1916. 
године у Сомбору, радио у Чачку, борац Чачанског партизанског 
одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

267. ЈЕЛИСАВЧИЋ В. РАДОСАВ, радник, рођен 1922. годи-
не у Вишесави код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у борби код Љубовије 
и стрељали у Дрлачама код Љубовије 10. новембра 1941. године. 

268. ЈЕРЕМИЋ Ј. ЉУБИСАВ, бојаџија, рођен 1910. године 
у Бољковцима код Горњег Милановца, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда,- заробили га четници и пре-
дали Немцима; стрељан у Горњем Милановцу 24. септембра 1941. 
године. 

269. ЈЕРЕМИЋ Р. МИЛАН, земљорадник, рођен 1921. годи-
не у Команицама код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанеког одреда; заробили га четници у Команицама 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

270. ЈЕРЕМИЋ М. МИХАИЛО, машиновођа, рођен 1904. го-
дине у Добротину код Бајине Баште, борац Железничке чете Рад-
ничког батаљона Ужичког партизанског одреда; заробили га чет-
ници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваље-
ву 27. новембра 1941. године. 

271. ЈЕРКОВИЋ ЈОВАН КЕРАМИЧАР, радник, живео у Бе-
ограду, члан КПЈ, политички комесар Космајског партизанског од-
реда; заробили га четници и убили код Венчана 8. октобра 1941. 
године. 

272. ЈЕФТОВИЋ Б. КАРЛО, ученик, рођен 1924. године у 
Реутерну у Немачкој, живео у Ветернику код Новог Сада, избегли-
ца у Ужицу, борац Ужичког партизанског одреда; заробили га 
четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. године. 

273. ЈОВАНОВИЋ Д. БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1920. 
гсдине у Вигошту код Ариља, борац Ариљског батаљона Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Рајкови-
ћу 12. новембра 1941. године. 

274. ЈОВАНОВИЋ БРАНКО, партизански борац; заробили 
га четници и предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. године. 
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275. ЈОВАНОВИЋ В. ВАСИЛИЈЕ ВАСО, земљорадник, ро-
ђен 1919. године у Љештанском код Бајине Баште, борац Рачан-
ске чете Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Рајковићу 12. новембра 1941. године. 

276. ЈОВАНОВИЋ ГВОЗДЕН, опанчарски радник из Миони-
це; заробили га четници и предали Немцима; пуштен из затвора. 

277. ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША, земљорадник, рођен 1911. го-
дине у Јунковцу код Лазаревца, борац Првог шумадијског парти-
занског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

278. ЈОВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1924. 
године у Пониковици код Ужица, борац Ужичког партизанског од-
реда,- заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; пу-
штен из затвора у Ваљеву. 

279. ЈОВАНОВИЋ ДУШАН ДУШКО ЦРВЕНИ, ЖУЋА, уче-
ник, живео у Београду; ухватили га четници и предали Немцима 
у Ваљево; постао издајник и провокатор, а касније агент специ-
јалне полиције. 

280. ЈОВАНОВИЋ В. ЉУБИСАВ, абаџија, рођен 1913. годи-
не у Марковој Цркви код Лајковца, сарадник НОП; заробили га 
четници и отерали на Равну гору; пуштен из Маркове Цркве. 

281. ЈОВАНОВИЋ М. МИЛАН, земљорадник, рођен 1922. 
године у Полошници код Косјерића; заробили га четници у Кос-
јерићу; пуштен из затвора. 

282. ЈОВАНОВИЋ 3. МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1922. 
године у Оклецу код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Трешњи-
ци код Љубовије 12. новембра 1941. године. 

283. ЈОВАНОВИЋ М. МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1919. 
године у Сремчици код Београда, борац Посавског партизанског 
одреда; заробили га четници у Љигу и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

284. ЈОВАНОВИЋ Ј. МИЛОЈКО, учитељ, рођен 1919. годи-
не у Чачку, члан КПЈ, командир вода у Чачанском партизанском 
одреду; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

285. ЈОВАНОВИЋ М. МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1922. 
године у Станчићима код Чачка, члан КПЈ, борац Љубићког ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Мрчајевцима 11. новембра 1941. године. 
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286. ЈОВАНОВИЋ Н. МОМЧИЛО, ученик, рођен 1921. I 
дине у Рупељеву код Пожеге, члан КПЈ, борац Пожешке че 
Ужичког партизанског одреда, погинуо у борби против четника 
Ражани 3. новембра 1941. године. 

287. ЈОВАНОВИЋ С. ПЕТАР, земљорадник, рођен 1922. г 
дине у Радановцима код Косјерића, борац Црногорске чете Ужи 
ког партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и пр 
дали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 194 
године. 

288. ЈОВАНОВИЋ Р. ПРЕВИСЛАВ, столар, рођен 1915. г 
дине у Санковићу код Мионице, борац Колубарског батаљона В 
љевског партизанског одреда; погинуо у борби против четника 
Клинцима 6. новембра 1941. године. 

289. ЈОВАНОВИЋ СЕКУЛА, из Мионице, сарадник НОГ 
заробили га четници и предали Немцима; пуштен из затвора 
Ваљеву. 

290. ЈОВАНОВИЋ М. СЛАВКО, земљорадник, рођен 192; 
године у Живковцима код Љига, борац Колубарског батаљона Вг 
љевског партизанског одреда,- погинуо у борби против четника н 
Бачевачком вису 8. новембра 1941. године. 

291. ЈОВИЋЕВА, партизански борац; заробили је четници 
предали Немцима у Ваљеву; даља судбина непозната. 

292. ЈОВИЋЕВИЋ М. ЈЕРЕМИЈА, столар, рођен 1911. годи 
не у Лорету код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког партизан 
ског одреда; заробили га четници у Ражани и предали Немцима 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

293. ЈОВИЧИЋ А. ЉУБИЦА ЦИГА, приватни намештеник 
рођена 1922. године у Раљи код Младеновца, радила у Београду 
борац-болничарка у Космајском партизанском одреду; заробил^ 
је четници у Попадићу и предали Немцима; пуштена из затвора } 
Ваљеву. 

294. ЈОВИЧИЋ Д. РАТОМИР РАТКО, опанчарски радник, 
рођен 1905. године у Гојној Гори код Горњег Милановца, живес 
у Ваљеву, члан КПЈ, борац Колубарског батаљона Ваљевског пар-
тизанског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан у Ваљеву крајем 1941. године. 

295. ЈОВЧИЋ М. БОЖИДАР, млинарски радник, рођен 1913. 
године у Калањевцима код Љига, борац Првог шумадијског пар-
тизанског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан у Ваљеву крајем 1941. године. 
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296. ЈОЈИЋ ОЈ1ГА ПЛАВА, службеник министарства саобра-
ћаја у Београду, члан КПЈ, секретар партијске организације на 
железници, борац-болничарка у Космајском партизаноком одреду; 
заробили је четници у Попадићу и отерали на Равну гору; стре-
љана у Брајићима 6. новембра 1941. године. 

297. ЈОЈИЋ Н. САВО, радник, рођен 1922. године у Лалин-
цима код Љига, живео у Лочевцима код Горњег Милановца, борац 
Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

298. ЈОКИЋ С. АДАМ, земљорадник, рођен 1920. године у 
Полошници код Косјерића, борац Црногореке чете Ужичког пар-
тизанског одреда; погинуо у борби против четника у Косјерићу 
1. октобра 1941. године. 

299. ЈОКИЋ В. БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1905. годи-
не у Качеру код Ужица,- убили га четници у Јелен-Долу код По-
жеге 20. новембра 1941. године. 

300. ЈОКИЋ ЉУБИСАВ ЉУБО, земљорадник, рођен 1912. 
године у Полошници код Косјерића, борац Црногорске чете Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и пре-
дали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

301. ЈОКСИМОВИЋ С. ВЕЈ1ИМИР ЕРА, металски радник, 
рођен 1918. године у Љубишу на Златибору, живео у Ваљеву, члан 
КПЈ, борац-курир Ваљевског партизанског одреда; заробили га 
четници код Косјерића; убијен у Мионичким Ридовима 2. новембра 
1941. године. 

302. ЈОРДАНОВ — ЋИРОВИЋ М. МИЛИЦА, домаћица, ро-
ђена 1903. године у Мајдану код Горњег Милановца, живела у Љи-
гу, сарадник НОП; заробили је четници и предали Немцима у 
Ваљево; стрељана у Ваљеву крајем 1941. године. 

303. ЈОСИПОВИЋ М. ЉУБИНКО, земљорадник, рођен 1922. 
године у Драгољу код Горњег Милановца, борац Колубарског ба-
таљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у 
Белановици код Љига и убили почетком децембра 1941. године. 

304. ЈУГОВИЋ Б. МИЛОШ, земљорадник, рођен 1923. годи-
не у Бесеровини код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника код Љубо-
вије 10. новембра 1941. године. 
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305. КАЗИМИРОВИЋ ВАСИЛИЈЕ ВАСА, приватни чинов-
ник, рођен 1912. године у Убу, борац Космајског партизаноког од-
реда; заробили га четници и предали Немцима у Ваљево; пуштек 
из затвора. 

306. КАПЕЛАН К. БОГДАН, студент, рођен 1914. године у 
Рашиновцима код Босанског Петровца, командант Драгачевског 
батаљона Чачанског партизаноког одреда; погинуо у борби про-
тив четника код Пожеге 3. новембра 1941. године. Народни херој. 

307. КАРАИЧИЋ Д. МИЛОШ, железничар, рођен 1923. го-
дине у Забучју код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима у Ваљево; 
премлаћен и пуштен из затвора. 

308. КАРАИЧИЋ Д. МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1921. 
године у Забучју код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

309. КАРОВИЋ Д. ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Бољковцима код Горњег Милановца, борац Ваљевског пар-
тизанског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан у Горњем Милановцу 24. септембра 1941. године. 

310. КЕВИЋ М. МИЛИВОЈЕ, ветеринар, рођен 1912. године 
у Загребу, радио у Косјерићу, борац Црногорске чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и убили у 
Мионичким Ридовима код Косјерића 2. новембра 1941. године. 

311. КЕСЕРОВИЋ М. МЛАДЕН, ученик, рођен 1922. године 
у Бајиној Башти, живео у Чачку, борац Чачанског партизанског 
одреда; погинуо у борби против четника у Карану 8. новембра 
1941. године. 

312. КЛЕМЕНТ Ј. ЈОСИП, железничар, рођен 1896. године 
у Новом Сланкамену, борац Радничког батаљона Ужичког парти 
занског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немци-
ма,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

313. КМЕТИЧ ФРАНЦ, рудар, рођен 1878. године у Слове-
нији ,радио у Великим Црљенима код Лазаревца, борац Првог 
шумадијског партизаноког одреда; заробили га четници и стре-
љали почетком октобра 1941. године. 

314. КНЕЖЕВИЋ БРАНКО, заробљен у Горњем Милановцу; 
четници га терали у Брајиће и у село Ба, потом у затвор у Горњем 
Милановцу; даља судбина непозната. 
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315. КНЕЖЕВИЋ ЖИВОРАД БАТА, ученик, рођен 1922. го-
дине у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац Таковског батаљона 
Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем 
Милановцу и отерали на Равну гору; пуштен са Равне горе, али 
касније поново ухваћен и интерниран у Норвешку. 

316. КНЕЖЕВИЋ М. МИЛОШ ЖУЋА, столар, рођен 1923. 
године у Чачку, борац Чачанског партизанског одреда; рањен у 
борби против четника код Ужица и од рана умро у партизанској 
болници у Ужицу 2. новембра 1941. године. 

317. КНОЛ Р. ЂОРЂЕ, каменорезац, рођен 1919. године у 
Чачку, борац Чачанског партизаноког одреда; погинуо у борби 
против четника у Чачку 7. новембра 1941. године. 

318. КОВАЧЕВИЋ С. ДРАГОЉУБ ДРАГАН, кројачки радник, 
рођен 1919. године у Беомужевићу код Ваљева, живео у Крагујев-
цу, борац Подгорског батаљона Ваљевског партизанског одреда, 
члан СКОЈ; заробили га четници у Причевићу и предали Немци-
ма; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

319. КОВАЧЕВИЋ ДРАГОМИР, земљорадник, рођен у Сечој 
Реци код Косјерића, сарадник НОП; заробили га четници у Косје-
рићу; пуштен из затвора. 

320. КОВАЧЕВИЋ Р. ЖАРКО, земљорадник, рођен 1916. го-
дине у Рогама код Пожеге, борац Ужичког партизанског одреда; 
погинуо у борби против четника у Карану 8. новембра 1941. го-
дине. 

321. КОВАЧЕВИЋ М. ЈОРДАН, кројач, рођен 1923. године у 
Беомужевићу код Ваљева, члан СКОЈ, борац Подгорског батаљона 
Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у Златарићу 
и предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

322. КОВАЧЕВИЋ П. ЉУБИВОЈЕ, возач, рођен 1920. годи-
не у Горобиљу код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима; отеран 
У логор на Бањицу, а одатле интерниран у логор Маутхаузен у 
Аустрији; умро у логору 1943. године. 

323. КОВАЧЕВИЋ Р. МИЛОМИР, трговац и кафеџија, ро-
ђен 1913. године у Цикотама код Косјерића, сарадник НОП, ухва-
тили га четници у Косјерићу и убили у Дивчевића потоку крај 
Косјерића 9. новембра 1941. године. 

324. КОЕН — ПУЂА П. ЉУБИЦА (ЛУНА, ЛЕЛА, КЕСЕРО-
ВИЋ), студент, рођена 1919. године у Београду, живела у Тополи, 
члан СКОЈ, борац Космајског партизанског одреда; заробили је 
четници у Попадићу и предали Немцима у Ваљево; пуштена из 
затвора у Ваљеву. 
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325. КОЈАДИНОВИЋ М. МИЛИВОЈЕ, ученик, рођен 1919. 
године у Стапарима код Ужица, члан КПЈ, борац Ужичког парти-
занског одреда; рањен у борби против четника на Трешњици код 
Ужица и од рана умро у партизанској болници у Ужицу 4. новем-
бра 1941. године. 

326. КОЈАДИНОВИЋ М МИЛОШ, земљорадник, рођен 
1918. године у Стапарима код Ужица, борац Ужичког партизан-
ског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

327. КОЈАДИНОВИЋ Р. СПАСОЈЕ, браварски радник, ро-
ђен 1923. године у Стапарима код Ужица, борац Ужичког парти-
занског одреда; погинуо у борби против четника на Црнокоси код 
Косјерића 8. новембра 1941. године. 

328. КОМАДИНИЋ С. ДРАГОМИР, опанчар, рођен 1912. го-
дине у Лиси код Ивањице, члан КПЈ, борац Драгачевског батаљо-
на Чачаноког партизанског одреда; погинуо у борби против чет-
ника код Пожеге 3. новембра 1941. године. 

329. КОНДИЋ С. ЗЛАТКО, бравар, рођен 1920. године у 
Ужицу, борац Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби про-
тив четника у Косјерићу 1. новембра 1941. године. 

330. КОРАКСИЋ Б. СТОЈАН, учитељ, рођен 1913. године у 
Горњој Горевници код Чачка, службовао у Зворнику, члан КПЈ, 
борац-водник у Лозничкој чети Подринског одреда, рањен у борби 
и упућен на лечење у партизанску болницу у Горњој Горевници, 
постављен за комесара ове болнице,- заробили га четници у болни-
ци у Горњој Горевници, отерали у Брајиће и стрељали 5. новембра 
1941. године. 

331. КОРАЋ А. СРЕТЕН, подофицир бивше југословенске 
војске, рођен 1922. године у Расној код Пожеге, борац Пожешке 
чете Ужичког партизанеког одреда; заробили га четници у Ража-
ни и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новем-
бра 1941. године. 

332. КОСОВАЦ В. МИЛЕВА, учитељица, рођена 1913. годи-
не у Шкалићу код Оточца, службовала у Таору код Косјерића, 
члан КПЈ, организатор устанка у срезу црногорском; заробили је 
четници у Косјерићу и убили у Мионичким Ридовима код Косје-
рића 2. новембра 1941. године. 

333. КОСТИЋ С. МИЛОШ, обућарски радник, рођен 1920. 
године у Трнави код Ужица, члан СКОЈ, борац Ужичког партизан-
ског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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334. КРЕЈОВИЋ М. ДРАГАН, ученик, рођен 1921. године у 
Дренови на Златибору, живео у Ужицу, борац Златиборске чете 
Ужичког партизанског одреда; рањен у борби против четника на 
Трешњици код Ужица и од рана умро у партизанској болници у 
Ужицу 6. новембра 1941. године. 

335. КРЕКИЋ П. РАНКО, матурант, рођен 1920. године у 
Сарајеву, живео у Београду, члан СКОЈ, борац Космајског парти-
занског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

336. КРЕЧКОВИЋ Љ. МИЛОРАД, студент, рођен 1914. го-
дине у Здравчићима код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Ражани и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

337. КРСТИЋ С. АЛЕКСАНДАР ШВАБА, ученик, рођен 1922. 
године у Мионици, борац Колубарског батаљона Ваљевског пар-
тизанског одреда; заробили га четници и отерали на Равну гору; 
пуштен са Равне горе, али поново ухваћен, предат Немцима и ин 
терниран у логор у Аустрији. 

338. КРСТИЋ Ж. АНТОНИЈЕ, ученик, рођен 1923. године у 
Мионици, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског 
одреда; заробили га четници и отерали на Равну гору; пуштен са 
Равне горе. 

339. КРСТИЋ Ж. МИЛИЋ, абаџијски радник, рођен 1923. 
године у Команицама код Мионице, живео у Мионици, члан СКОЈ, 
борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; за-
робили га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

340. КРСТИЋ Н. РАТКО, трговачки помоћник, рођен 1916. 
године у Сврачкову код Пожеге, радио у Ариљу, борац Ариљског 
батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Ивањици 2. новембра 1941. године. 

341. КРСТОВИЋ Т. ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1923. 
године у Буковику код Аранђеловца, борац Првог шумадијског 
партизанеког одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

342. КРСТОВИЋ НЕДЕЉКО, земљорадник, рођен 1923. го 
дине у Пониковици код Ужица, борац Ужичког партизанског од-
реда; заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; пу-
штен из затвора у Ваљеву. 
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343. КРЏИЋ Ј. ДРАГ0СЈ1АВ, земљорадник, рођен 1922. го-
дине у Горњој Горевници код Чачка, члан КПЈ, председник На-
родноослободилачког одбора у Горњој Горевници; заробили га 
четници код болнице у Горњој Горевници, отерали у Брајиће и 
стрељали 5. новембра 1941. године. 

344. КРЏИЋ М. РАДОЉУБ, опанчар, рођен 1921. године у 
Горњој Горевници, члан КПЈ, секретар Окружног комитета СКОЈ 
за Чачак; заробили га четници у болници у Горњој Горевници, 
отерали у Брајиће и стрељали 5. новембра 1941. године. 

345. КУЗМАНОВИЋ М. М0МЧИЈ10, земљорадник, рођен 
1924. године у Јошеви код Уба, борац Тамнавеког батаљона По-
савског партизанског одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима у Ваљево; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

346. КУЗМАНОВИЋ Р. СЛОБОДАН БОЈА, учитељ, рођен 
1911. године у Жабарима код Ваљева, члан КПЈ, борац Колубар-
ског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га чет-
ници у Жабарима и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. године. 

347. КУЛИЗИЋ М. ДРАГОЉУБ ДРАГАН, земљорадник, ро-
ђен 1898. године у Годовику код Пожеге, борац Пожешке чете 
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против четника у 
Ражани 3. новембра 1941. године. 

348. КУЛОВИЋ Р. МИОДРАГ, столарски радник, рођен 1922. 
године у Чачку, борац Чачанског партизанског одреда; заробили 
га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

349. КУМАНОВИЋ Ж. БРАНИСЛАВ, учитељ, рођен 1917. гс-
дине у Влајковцу у Банату, члан КПЈ, борац Подгорске чете Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници и стрељали у 
Доњој Љубовији 10. новембра 1941. године. 

350. КУРТАЛИЋ Б. ХАМДИЈА, ученик учитељске школе, ро-
ђен 1923. године у Прибоју, члан КПЈ и секретар скојевске орга-
низације у Прибоју, борац Прибојеке партизанске чете; ухватили 
га четници и заклали на Црном врху код Прибоја 7. новембра 
1941. године. 

351. КУРЋУБИЋ М. РАДОСАВ, столарски радник, рођен 
1911. године у Кривој Реци на Златибору, радио у Ужицу, борац 
Златиборске чете Ужичког партизанског одреда; заробили га чет-
ници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваље-
ву 27. новембра 1941. године. 
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352. КУТИЋ Ф. СЛОБОДАН КУТА, ученик, рођен 1925. го-
дине код Фојнице у Босни, живео у Ваљеву, члан СКОЈ, борац 
Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили 
га четници у Клинцима и предали Немцима; стрељан на Крушику 
у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

353. ЛАБУС МИЛЕ, партизански борац; заробили га четници 
и мучили на Венцу код Ивањице. 

354. ЛАЗАРЕВИЋ Ј, ДРАГАН, обућарски радник, рођен 1910. 
године код Лазаревца, радио у Мионици, сарадник НОП; зароби-
ли га четници у Мионици, одвели на Равну гору; пуштен из Стру-
ганика. 

355. ЛАЗАРЕВИЋ Ј. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1920. 
године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

356. ЛАЗАРЕВИЋ Б. МИЛОШ СЛАВКО, земљорадник, рођен 
1897. године у Белом Пољу код Горњег Милановца, члан КПЈ, по-
литички комесар чете у Таковском батаљону Чачанског партизан-
ског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и преда-
ли Немцима у Ваљево; отеран у логор. 

357. ЛАЗИЋ М. ВЛАДИМИР МИША, студент, рођен 1920. 
године у Горњем Милановцу, члан КПЈ, члан Среског комитета 
СКОЈ за Горњи Милановац, члан Окружног комитета СКОЈ за Ча-
чак, заменик политичког комесара Таковског батаљона Чачанског 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Луњеви-
ци 8. новембра 1941. године. 

358. ЛАЗИЋ М. МИЛУН, грађевински радник, рођен 1920. 
године у Врутцима код Ужица, борац Ужичког партизанског од-
реда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

359. ЛАЗОВИЋ М. МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1921. 
године у Пријановићима код Пожеге, борац Пожешке чете Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници у Ражани и преда-
ли Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

360. ЛАКОВИЋ И. СТАНКА, радница, рођена 1919. године 
У Ужицу, борац-болничарка Ужичког партизанског одреда; заро-
били је четници у Карану и отерали на Равну гору, одакле је пу-
штена, поново се прикључила НОВ. 

361. ЛАКОВИЋ СТАНОЈЕ, партизански борац из Косовске 
Митровице; заробили га четници и убили на Венцу код Ивањице 
почетком новембра 1941. године. 
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362. ЛАЛАТОВИЋ ЉУБОМИР, из Дренице, партизански бо-
рац; заробили га четници и убили на Венцу код Ивањице почет-
ком новембра 1941. године. 

363. ЛАЛОВИЋ Д. ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1919. го-
дине у Буковику код Аранђеловца, члан КПЈ, борац Првог шума-
дијског партизанског одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

364. ЛАЛОВИЋ Р. ЖИВКО, земљорадник, рођен 1893. тоди-
не у Санковићу код Мионице, члан КПЈ, председник Народноос-
лободилачког одбора у Санковићу; заробили га четници и предали 
Немцима у Ваљево,- отеран у логор. 

365. ЛАЛОВИЋ — СТОЈАНОВИЋ ЖИВКА КАТАРИНА КА-
ЈА, домаћица, рођена 1920. године у Санковићу код Мионице, члан 
КПЈ, сарадник НОП; заробили је четници у Мионици и предали 
Немцима у Ваљево; пуштена из затвора. 

366. ЛАЛОВИЋ — ПАУНОВИЋ М. МИЛОЈКА, домаћица, 
рођена 1898. године у Санковићу код Мионице, сарадник НОГ1; 
ухватили је четници у Санковићу и отерали у Мионицу,- пуштена 
из Мионице. 

367. ЛЕВИ ОТО ПЛАВИ, студент, рођен 1917. године у Би-
хаћу, живео у Београду, члан КПЈ, политички комесар другог ба-
таљона Првог шумадијског партизанског одреда,- заробили га чет-
ници и предали Немцима у Ваљево; отеран у логор и стрељан на 
Бањици крајем 1941. године. 

368. ЛЕКОВИЋ П. ДРАГОЈЛЕ, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Речицама код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Ражани и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

369. ЛЕЛОВИЋ М. МИОДРАГ МИЈА, трговачки помоћник, 
рођен 1922. године у Горњем Милановцу, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда,- заробили га четници у Ка-
рану и предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

370. ЛЕСЈАК Д. ДАРКО, ученик, рођен 1923. године у Руша-
ма код Марибора, избеглица, живео у Петки код Лазаревца, члан 
КПЈ, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одре-
да; заробили га четници и предали Немцима; стрељан на Круши-
ку у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

371. ЛОЗАЊАЦ С. ВОЈИСЛАВ ВОЈКО БЕЛИ, музикант, ро-
ђен 1896. године, у Цветановцу код Љига, борац Колубарског ба-
таљона Ваљевског партизаноког одреда; заробили га четници и 
предали Немцима; стрел>ан у Ваљеву крајем 1941. године. 
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372. Ј10НЧАР НИКОЈ1А, рудар, рођен 1919. године код Бри-
ња у Лици, радио у Великим Црљенима код Лазаревца, борац Пр-
вог шумадијског партизанског одреда; заробили га четници у Гор-
њем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. године. 

373. ЛОНЧАРЕВИЋ М. ВАСИЛИЈЕ, земљорадник, рођен 
1922. године у Грдовићима код Ариља, члан СКОЈ, борац Ариљ-
ског батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби 
против четника у Прањанима 17. новембра 1941. године. 

374. ЛОНЧАРЕВИЋ А. МОМЧИЛО, радник, рођен 1920. го-
дине у Горњем Милановцу, борац Таковског багаљона Чачанског 
партизанског одреда,- заробили га четници у Горњем Милановцу 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

375. ЛУКИЋ М. АЛЕКСАНДАР АЦА, радник, рођен 1922. 
године у Чачку, борац Чачанског партизанског одреда; заробили 
га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

376. ЛУКИЋ Т. ВЕСЕЛИН, земљорадник, рођен 1889. године 
у Леушићима код Горњег Милановца, члан КПЈ, борац Таковског 
батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници и 
предали Немцима; убијен у Доњој Добрињи код Пожеге у децем-
бру 1941. године. 

377. ЛУКИЋ М. ВИТОР КОРЧАГИН, земљорадник-слуга, ро-
ђен 1923. године у Пилици код Бајине Баште, живео у Севојну, бо-
рац Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Косје-
рићу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

378. ЛУКИЋ М. ДЕЈАН, бравар, рођен 1915. године у Врео-
цима код Лазаревца, командир чете у Шестом батаљону Првог 
шумадијског партизанског одреда; заробили га четници и предали 
Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

379. ЛУКИЋ С. ДРАГОЉУБ, зуботехничар, рођен 1917. го-
дине у Бугојну радио у Ваљеву, борац-курир Ваљевског партизан-
ског одреда; заробили га четници код Косјерића и убили у Мио-
ничким Ридовима код Косјерића 2. новембра 1941. године. 

380. ЛУКИЋ — ВАСОВИЋ В. ЛЕПОСАВА ЛЕПА, домаћица, 
рођена 1922. године у Леушићима код Горњег Милановца, борац-
-болничарка партизанске болнице у Савинцу код Горњег Мила-
новца; заробили је четници и предали Немцима у Ваљево; пуште-
на из затвора. 
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381. ЛУКИЋ — ДАШИЋ ЛЕПОСАВА ЛЕПА, текстилна рад-
к«ца, рођена 1924. године у Вреоцима код Лазаревца, борац-бол-
ничарка у Првом шумадијском партизанском одреду; заробили ]е 
четници у Попадићу и отерали на Равну гору; изведена на стре-
љање у Брајићима 6. новембра 1941. године, али је преживела 
стрељање. 

382. ЛУКИЋ Т. МИЛИЋ, земљорадник, рођен 1896. године 
у Леушићима код Горњег Милановца, члан КПЈ, члан Среског ко-
митета КПЈ за срез таковски, члан Окружног комитета КПЈ за 
Чачак,- заробили га четници и предали Немцима; отеран у Крагу-
јевац и стрељан 1942. године. 

383. ЛУКИЋ М. СЛАВОЉУБ, земљорадник, рођен 1924. го-
дине у Оклецу код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Дрлача-
ма код Љубовије 17. новембра 1941. године. 

384. ЛУКОВИЋ М. ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 1916. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

385. ЉУБИЧИЋ Ј. МЛАДЕН, бравар-морнарички питомац, 
рођен 1922. године у Биоски код Ужица, борац Ужичког партизан-
ског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

386. МАКСИМОВИЋ БОЖИДАР БОЖА, грађевински инже-
њер, рођен 1900. године у Америћу код Младеновца, живео у Бе-
ограду, члан КПЈ; заробили га четници и предали Немцима у Ва-
љево; отеран у логор и стрељан на Бањици 1942. године. 

387. МАКСИМОВИЋ БОЖИДАР, трговачки помоћник, ро-
ђен 1924. године у Бесеровини код Бајине Баште, борац Рачанске 
чете Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против чет-
ника код Љубовије 10. новембра 1941. године. 

388. МАКСИМОВИЋ М. ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 
1909. године у Невадама код Горњег Милановца, борац Таковског 
батаљона Чачанског партизанског одреда,- заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 
1941. године. 

389. МАКСИМОВИЋ В. РАТОМИР, радник, рођен 1921. го-
дине у Горњем Милановцу, борац Таковског батаљона Чачанског 
партизаноког одреда; погинуо у борби против четника у Рошцима 
код Чачка новембра 1941. године. 
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390. МАКСИМОВИЋ В. ЦВЕТКО, ученик, рођен 1924. го-
дине у Јакљу код Бајине Баште, члан СКОЈ, борац Црногорске че-
те Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Косјери-
ћу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новем-
бра 1941. године. 

391. МАКСИЋ ГОСПАВА, домаћица, рођена 1922. године у 
Каменици код Ужица; рањена у току борбе против четника у Ка-
рану и убијена на Златибору 2. децембра 1941. године. 

392. МАЈ1ИНИЋ М. ОБРАДИН, трговачки помоћник, рођен 
1922. године у Рачи код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужич-
ког партизанског одреда; погинуо у борби против четника код 
ЈБубовије почетком новембра 1941. године. 

393. МАЛИШИЋ ПРВОСЛАВ ПИЛОТ, подофицир бивше ју-
гословенске војске, рођен 1918. године у Чумићу код Крагујевца, 
командир чете у Трећем батаљону Првог шумадијског партизан-
ског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и предали 
Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

394. МАНДИЋ Д. МИОДРАГ ЖУЛЕ, трговачки помоћник, 
рођен 1922. године у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац Та-
ковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима у Ваљево; оте-
ран на Бањицу па одатле интерниран у Норвешку. 

395. МАРИНКОВИЋ В. ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 
1909. године у Бранчићу код Љига, борац Колубарског батаљона 
Ваљевског партизанеког одреда; заробили га четници и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

396. МАРИНКОВИЋ С. ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 
1909. године у Бранчићу код ЈБига, борац Колубарског батаљона 
Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и предали 
Немцима; стрељан у Ваљеву крајем децембра 1941. године. 

397. МАРИНКОВИЋ Ж. ЗДРАВКО, угоститељеки радник, ро-
ђен 1912. године у Радобићу код Мионице, члан Народноослобо-
дилачког одбора; заробили га четници, отерали у Мионицу; пу-
штен из затвора. 

398. МАРИНКОВИЋ Б. МИЛОРАД ЛИДА, ученик, рођен 
1923. године у Аранђеловцу, члан СКОЈ, борац трећег батаљона 
Првог шумадијског партизанског одреда; заробили га четници и 
предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 
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399. МАРИНКОВИЋ Ж. СЕЛИМИР ЋИРА, абаџијски рад-
ник, рођен 1914. године у Јајчићу код Љига, члан КПЈ, борац Ко-
лубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га 
четници у Мионици и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

400. МАРИЋ Р. ЉУБИНКА, домаћица, рођена 1921. године 
у Мионици, члан КПЈ, секретар Среског народноослободилачког 
одбора у Мионици; заробили је четници и отерали на Равну гору; 
пуштена у Марковој Цркви,- поново је ухватили четници и закла-
ли 1943. године. 

401. МАРИЋ МАШИНКА МАКА, домаћица, рођена 1893. го-
дине у Врховинама код Уба, живела у Мионици, сарадник НОП; 
заробили је четници у Мионици и отерали у Теочин; пуштена из 
Теочина. 

402. МАРИЋ Р. ТИХОМИР ТИКА, студент, рођен 1918. го-
дине у Мионици, члан КГ1Ј, секретар Среског комитета КПЈ за 
срез колубарски, командант места у Мионици; заробили га четни-
ци и отерали на Равну гору,- убијен на Равној гори 9. новембра 
1941. године. 

403. МАРИЧИЋ Ж. РАДОЈЕ РАДЕ, службеник, рођен 1911. 
године у Ропочеву код Сопота, живео у Београду, командир чете 
Колубарског батаљона Првог шумадијског партизанског одреда; 
заробили га четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

404. МАРИЧИЋ Н. СЛАВОМИР СЛОЈА, ученик, рођен 1922. 
године у Каони код Гуче, живео у Чачку, борац Чачанског парти-
занског одреда,- заробили га четници у Карану и предали Немци-
ма; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

405. МАРЈАНОВИЋ С. ДИМИТРИЈЕ ДЕДИЦА, радник, ро-
ђен 1916. године у Смедеревској Паланци, борац Другог шумадиј-
ског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем Мила-
новцу и пустили; поново ступио у НОВ и погинуо крајем 1941. 
године. 

406. МАРЈАНОВИЋ П. МИЛОРАД, земљорадник, рођен 
1922. године у Радовцима код Пожеге, борац Пожешке чете Ужич-
ког партизанског одреда; погинуо у борби против четника у То-
метином Пољу код Пожеге 27. новембра 1941. године. 

407. МАРЈАНОВИЋ В. ПЕТАР, пекарски радник, рођен 1914. 
године у Тршићу код Лознице, живео у Убу, борац Тамнавског ба-
таљона Посавског партизанског одреда; заробили га четници код 
Мионице и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. године. 
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408. МАРЈАНОВИЋ М. ПРОДАН, земљорадник, рођен 1910. 
године у Марковој Цркви код ЈТајковца, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и оте-
рали на Равну гору; пуштен из Маркове Цркве. 

409. МАРКОВИЋ М. АНГЕЛИНА ГИНА, домаћица, рођена 
1920. године у Врањанима код Пожеге; погинула у току борбе 
против четника у Врањанима 3. новембра 1941. године. 

410. МАРКОВИЋ БРАНКО, монополски службеник, рођен 
1911. године у Грачцу код Врњачке Бање, живео у Београду, пар-
тизански борац; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

411. МАРКОВИЋ Л. ДЕСАНКА, домаћица, рођена 1926. го-
дине у Каменици код Ужица; погинула у току борбе против четни-
ка у Карану 8. новембра 1941. године. 

412. МАРКОВИЋ Ц. ДРАГОСЛАВ ДРАГИ, каменорезац, ро-
ђен 1908. године у Косјерићу, борац Црногорске чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и убили у 
Мионичким Ридовима код Косјерића 2. новембра 1941. године. 

413. МАРКОВИЋ Д. ЗДРАВКО ЗАЛЕ, ученик, рођен 1924. 
године у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Гор-
њем Милановцу и предали Немцима у Ваљево,- пуштен из затвора. 

414. МАРКОВИЋ В. МАКСИМ, земљорадник, рођен 1895. го-
дине у Косјерићу, члан КПЈ, сарадник НОП; заробили га четници 
у Косјерићу и убили у Мионичким Ридовима код Косјерића 2. но-
вембра 1941. године. 

415. МАРКОВИЋ Д. МИЛАН, потпоручник бивше југосло-
венске војске, рођен 1919. године у Дебелом Брду код Коренице, 
члан КПЈ, командир чете у Трећем батаљону Другог шумадијског 
партизанског одреда; заробили га четници и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

416. МАРКОВИЋ В. МИЛЕНКО, пекар, рођен 1912. године 
У Прељини код Чачка, борац Чачанског партизанског одреда; за-
робили га четници као тешког рањеника у болници у Савинцу код 
Горњег Милановца и предали Немцима,- стрељан на Бањици 1943. 
године. 

417. МАРКОВИЋ Ј. МИЛОЈЕ, трговачки помоћник, рођен 
1917. године у Крушчици код Ариља, борац Ариљског батаљона 
Ужичког партизанског одреда, погинуо у борби против четника 
у Ивањици 2. новембра 1941. године. 
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418. МАРКОВИЋ Ј. МОМИР, пекарски радник, рођен 1918. 
године у Косовици код Ивањице, живео у Чачку, борац Чачанског 
партизанског одреда,- заробили га четници у Карану и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

419. МАРКОВИЋ Л. ПРЕВИСЛАВ ПРЕВО, правник, рођен 
1914. године у Косјерићу, борац Црногорске чете Ужичког парти-
занског одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

420. МАРКОВИЋ Ј. РАДОШ, земљорадник, рођен 1925. го-
дине у Прањанима код Горњег Милановца, члан КПЈ, борац Ча-
чанског партизанског одреда; заробили га четници у Карану и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

421. МАРКОВИЋ С. РАДОШ, земљорадник, рођен 1919. го-
дине у Пријевору код Чачка, борац Љубићког батаљона Чачанског 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Прељини 
6. новембра 1941. године. 

422. МАРКОВИЋ О. САВО, земљорадник, рођен 1905. годи-
не у Гугљу код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког партизан-
ског одреда; рањен у борби против четника и од рана умро у пар-
тизанској болници у Ужицу 7. октобра 1941. године. 

423. МАРУШИЋ РАДОШ, земљорадник, рођен 1924. године 
у Љутовници код Горњег Милановца, борац Таковског батаљона 
Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 
26. новембра 1941. године. 

424. МАРЧЕТИЋ Н. МИЛАН, студент, рођен 1915. живео у 
Убу; заробили га четници и предали Немцима у Ваљеву; умро у 
затвору крајем 1941. године. 

425. МАТИЈАШ Л. МАРКО, рудар, рођен 1907. године у 
Струмници код Книна, живео у Јунковцу код Лазаревца, командир 
вода у Првом шумадијском партизанском одреду; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима,- стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

426. МАТИЋ М. БОРИВОЈЕ БОРА, учитељ, рођен 1914. го-
дине у Јошеви код Ваљева, борац Подгорског батаљона Ваљевског 
партизанског одреда; заробили га четници код Ваљева и предали 
Немцима у Ваљево,- стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 
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427. МАТИЋ МИЛОЈКО, ковач, рођен 1911. године у Което-
јевићима код Бајине Баште, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Костојевићима и предали Немцима у Ва-
љево; пуштен из затвора у Ваљеву. 

428. МАТИЋЕВИЋ В. ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1905. 
године у Горобиљу код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Ражани и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

429. МАТОВИЋ У. РАДОМИР ШОЛЕ, иушкарски радник, 
рођен 1920. године у Крчагову код Ужица, борац Ужичког парти-
занског одреда; заробили га четници у Коојерићу и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

430. МАТОВИЋ Ј. СТЕВАН, трговачки помоћник, рођен 
1922. године у Чачку, борац Чачанског партизанског одреда; за-
робили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

431. МЕДЕНИЦА М. БРАНКО, железнички чиновник, рођен 
1916. године у Колашину, живео у Куеатку код Смедеревеке Па-
ланке, члан КПЈ, заменик команданта Другог шумадијског парти-
занског одреда; заробили га четници у Савинцу код Горњег Мила-
новца, отерали на Равну гору и заклали. 

432. МИЈАИЛОВИЋ Р. ЂУРЂЕ ЂУРА, земљорадник, рођен 
1889. године у Кључу код Мионице, председник Народноослобо-
дилачког одбора у Кључу и борац Колубарског батаљона Ваљев-
ског партизанског одреда; заробили га четници и предали Немци-
ма; отеран у логор, касније пуштен; поново га ухватили четници 
и заклали 1942. године. 

433. МИЈАИЛОВИЋ Ђ. ЛЕПОСАВА ЛЕПА, домаћица, ро-
ђена 1920. године у Кључу код Мионице, члан СКОЈ, борац Колу-
барског батаљона Ваљевског партизанеког одреда,- заробили је 
четници и пустили; касније је поново четници ухватили и заклали 
1943. године. 

434. МИЈАИЛОВИЋ М. МИЛИЋ, пекарски радник, рођен 
1909. године у Грабовици код Горњег Милановца, борац Таковског 
батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

435. МИЈАТОВИЋ БЛАГОЈЕ, музикант из ЈБига; заробили 
га четници и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 
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436. МИЈАТОВИЋ В. СТЕВАН КЛИС, земљорадник, рођен 
1881. године у Луњевици код Горњег Милановца, члан КПЈ, бо-
рац Таковског батаљона Чачанског иартизанског одреда; заробили 
га четници у Луњевици и предали Немцима,- стрељан на Крушику 
у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

437. МИЈУШКОВИЋ В. МИЛОРАД, ученик, рођен 1925. го-
дине у Остри код Чачка, борац Љубићког батаљона Чачанског 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Прељини 
6. новембра 1941. године. 

438. МИЛАНОВИЋ ВЕЛИСАВ, земљорадник, рођен 1890. 
године у Доњој Рачи код Раче Крагујевачке, борац Другог шума-
дијског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем Ми-
лановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. године. 

439. МИЛАШИНОВИЋ ЈОКСИМ, земљорадник, рођен 1910. 
године у Кадиној Луки код Љига, сарадник НОП; заробили га чет-
НИЦИ; пуштен. 

440. МИЛЕТИЋ Д. ВЛАДАН, опанчарски радник, рођен 
1921. године у Рељинцима код Горњег Милановца, живео у Гор-
њем Милановцу, борац Таковског батаљона Чачанског партизан-
ског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

441. МИЛЕТИЋ К. ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1922. 
године у Толићу код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници; побегао при-
ликом спровођења на Равну гору. 

442. МИЛИВОЈЕВИЋ Д. ЖИВОЈИН ЖИВАН ЖИКИЦА, 
столарски радник, рођен 1924. године у Лелићу код Ваљева, живео 
у Ваљеву, члан СКОЈ, борац Колубарског батаљона Ваљевског пар-
тизанског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

443. МИЛИВОЈЕВИЋ М. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1911. године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

444. МИЛИВОЈЕВИЋ Г. РАДИВОЈЕ, опанчарски радник, ро-
ђен 1915. године у Брајићима код Горњег Милановца, живео у 
Горњем Милановцу, борац Таковског батаљона Чачанског парти-
занског одреда,- заробили га четници у Горњем Милановцу и пре-
дали Немцима у Ваљево; отеран у логор на Бањицу па одатле ин-
терниран у Норвешку. 

363 



445. МИЛИВОЈЕВИЋ Т. СТАНИМИР ЋАНА, зидар, рођен 
1906. године у Варди код Косјерића, члан КПЈ, командир Црно-
горске чете Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби про-
тив четника у Прањанима 17. новембра 1941. године. 

446. МИЛИНКОВИЋ С. ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 
1906. године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

447. МИЛИЋ В. АДАМ, судски писар, рођен 1900. године у 
Косјерићу, секретар Среског народноослободилачког одбора среза 
црногорског; заробили га четници у Косјерићу и убили у Томети-
ном Пољу код Пожеге 2. новембра 1941. године. 

448. МИЛИЋ Т. МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 1917. го-
дине у Својдругу код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Трешњи-
ци код Љубовије 10. новембра 1941. године. 

449. МИЛИЋЕВИЋ М. МИЛАН ЛОНЕ, ученик, рођен 1923. 
године у Чачку, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одре-
да; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

450. МИЛИЋЕВИЋ Д. СВЕТИСЛАВ, ученик, рођен 1923. го-
дине у Бољковцима код Горњег Милановца, борац Колубарског 
батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у 
Карану и предали Немцима; стрељан у Ваљеву новембра 1941. го-
дине. 

451. МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЦА, домаћица, рођена 1920. го-
дине у Велеречи код Горњег Милановца, болничарка партизанске 
болнице у Горњем Милановцу; заробили је четници и отерали у 
Брајиће,- претучена и пуштена. 

452. МИЛОВАНОВИЋ М. ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 
1907. године у Јабучју код Лајковца, борац Тамнавског батаљона 
Посавског партизанског одреда; погинуо у борби против четника 
У Врховинама код Уба октобра 1941. године. 

453. МИЛОВАНОВИЋ Р. МАРКО, опанчарски радник, ро-
ђен 1913. године у Ћелијама код Лајковца, живео у Београду, члан 
КПЈ, десетар у Колубарском батаљону Ваљевског партизанског од-
реда; тешко рањен у борби против четника у Мратишићу код Ми-
онице; заробили га четници и убили у Струганику 7. новембра 
1941. године. 

364 



454. МИЛОВАНОВИЋ — ЂОРЂЕВИЋ Ђ. МИЛЕВА, дома-
ћица, рођена 1910. године у Паунама код Ваљева, живела у Санко-
вићу, сарадник НОП; заробили је четници, отерали у Мионицу и 
касније пустили. 

455. МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ, партизански борац из 
Новог Пазара, ухватили га четници и убили на Венцу код Ивањи-
це почетком новембра 1941. године. 

456. МИЛОВАНОВИЋ М. ПЕТАР, зе.мљорадник, рођен 1921. 
године у Буару код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Иемцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

457. МИЛОВАНОВИЋ РАДИША, земљорадник, рођен 1921. 
године у Вишесави код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници и стрељали на Ђу-
рином брду код Љубовије новембра 1941. године. 

458. МИЛОВИЋ ЂОРЂЕ, из Косовске Митровице, партизан-
ски борац; заробили га четници и убили на Венцу код Ивањице 
почетком новембра 1941. године. 

459. МИЛОЈЕВИЋ ДУШАН (или ЈОВАН), земљорадник, ро-
ђен у Невадама код Горњег Милановца, сарадник НОП; заробили 
га четници и предали Немцима у Ваљево,- пуштен из затвора. 

460. МИЛОЈЕВИЋ РАДИСАВ, из Велеречи код Горњег Ми-
лановца; заробили га четници и отерали у Брајиће; пуштен иа 
затвора. 

461. МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛЕНКО БАШАНИН, кафеџија 
рођен 1900. године у селу Ба код Љига, живео у Љигу, сарадник 
НОП; заробили га четници и отерали на Равну гору; пуштен } 
Марковој Цркви. 

462. МИЛОСАВЉЕВИЋ Р. МИХАИЛО, бравар на железни 
ци, рођен 1910. године у Шљивовици код Чајетине, живео у Ужи 
цу, борац Железничке чете Ужичког партизанског одреда; заро 
били га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру^ 
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

463. МИЛОСАВЉЕВИЋ НЕДЕЉКО, кројач, рођен 1914. го 
дине у Пилици код Бајине Баште, живео у Коојерићу, борац Ужич 
ког партизанског одреда,- заробили га четници у Косјерићу и пре 
дали Немцима у Ваљево,- отеран у логор па касније интерниран ) 
Норвешку. 
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464. МИЛОСАВЉЕВИЋ — ЧЕЛИКОВИЋ Н. ПАВЛЕ, пу-
шкарски радник, рођен 1912. године у Биоски код Ужица, живео 
у Ужицу; борац Ужичког партизанског одреда; заробили га чет-
ници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваље-
ву 27. новембра 1941. године. 

465. МИЛОСАВЉЕВИЋ М. ТАНАСИЈЕ ТАСА, учитељ, ро-
ђен 1911. године у Брестовцу код Неготина, члан КПЈ, радио у 
Јеловику код Бајине Баште, командир Друге рачанске чете Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници у Костојевићима 
код Бајине Баште и убили у Дивчевића потоку крај Косјерића 9. 
новембра 1941. године. 

466. МИЛОШЕВИЋ Б. ДРАГИША, земљорадник, рођен 1920. 
године у Гукошу код Љига, борац Колубарског батаљона Ваљев-
ског партизанског одреда; заробили га четници и предали Немци-
ма; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

467. МИЛОШЕВИЋ Р. ДРАГОМИР ЦИГА, земљорадник, ро-
ђен 1920. године у Прислоници код Чачка, борац Чачанског пар-
тизанског одреда; заробили га четници на Буковима и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

468. МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН, земљорадник, рођен 1885. го-
дине у Кадиној Луци код Љига, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници у Планиници 
и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

469. МИЛОШЕВИЋ М. МАРКО, аутомеханичар, рођен 1908. 
године у Прислоници код Чачка, борац Чачанеког партизанског 
одреда; заробили га четници на Буковима и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

470. МИЛОШЕВИЋ Р. МИЛОМИР, земљорадник, рођен 
1922. године у Дубрави код Ивањице, борац Моравичке чете 
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против четника у 
Ивањици 2. новембра 1941. године. 

471. МИЛОШЕВИЋ М. ПЕТАР, земљорадник, рођен 1900. 
године у Прислоници код Чачка, члан Народноослободилачког од-
бора и командир сеоске милиције у Прислоници; заробили га чет-
ници и предали Немцима у Ваљево; стрељан у Горњем Миланов-
цу крајем 1941. године. 

472. МИЛОШЕВИЋ С. РАДОМИР КЕЗУН, општински по-
служитељ, рођен 1897. године у Прислоници код Чачка, борац Ча-
чанског партизанског одреда; заробили га четници на Буковима 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 
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473. МИЛОШЕВИЋ А. РАДОСАВ РАДЕ, учитељ, рођен 19; 
године у Маковишту код Косјерића, члан СКОЈ, борац Црногс 
ске чете Ужичког партизанског одреда; заробили га четници 
предали Немцима у Ваљево; успео да се спасе из затвора. 

474. МИЛУТИНОВИЋ Д. СТЕВАН, земљорадник, рођ( 
1922 године у Ратковцу код Лајковца, члан СКОЈ, борац Колуба 
ског батаљона Ваљевског партизанског одреда; погинуо у бор( 
против четника на Руднику 20. новембра 1941. године. 

475. МИЛЧАНОВИЋ М. ВЛАДИМИР, земљорадник, рођс 
1906. године у Рупељеву код Пожеге, борац Пожешке чете Ужи 
ког партизанског одреда; заробили га четници у Ражани и предал 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. г< 
дине. 

476. МИЛЧАНОВИЋ Ј. СВЕТОМИР, земљорадник, рође 
1923. године у Рупељеву код Пожеге, борац Пожешке чете Ужи* 
ког партизанског одреда; заробили га четници у Ражани и предг 
ли Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941 
године. 

477. МИРКОВИЋ МАНЕ, радник, рођен 1914. године у То 
болићу код Слуња, живео у Сремској Митровици, партизански бо 
рац; заробили га четници и предали Немцима; пуштен из затвора 

478. МИТРИЋ К. НЕГОВАН, земљорадник, рођен 1908. го 
дине у Осеченици код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва 
љевског партизанског одреда,- заробили га четници и предали Нем 
цима у Ваљево, отеран у шабачки логор па затим интерниран 5 
Немачку. 

479. МИТРОВИЋ АКСЕНТИЈЕ, земљорадник, рођен 1913. 
године у Паунама код Ваљева, сарадник НОП; заробили га четни-
ци у Паунама и предали Немцима у Ваљево,- пуштен из затвора. 

480. МИТРОВИЋ Ђ. ДИМИТРИЈЕ, типографски радник, ро-
ђен 1920. године у Београду, члан СКОЈ, борац Трећег батаљона 
Првог шумадијског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

481. МИТРОВИЋ ЗДРАВКО, земљорадник, рођен 1900. го-
дине у Паунама код Ваљева, сарадник НОП; заробили га четници 
у Паунама и отерали на Равну гору; пуштен са Равне горе. 

482. МИТРОВИЋ МИЛАН, памуклијаш из Скопља, стар 47 
година, борац неке партизанске јединице; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 
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483. МИТРОВИЋ Т. МИЛАН БУРТА, радник, рођен 1923. 
године у Цветановцу код Љига, борац Колубарског батаљона Ва-
љевоког партизанског одреда; заробили га четници и предали 
Немцима у Ваљево; интерниран у логор у Аустрију. 

484. МИТРОВИЋ В. МИЛЕНКО, столарски радник, рођен 
1920. године у Венчанима код Аранђеловца, командир шесте чете 
Колубарског батаљона Првог шумадијског партизанског одреда; 
заробили га четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

485. МИТРОВИЋ Т. МИЛИВОЈЕ, обућарски радник, рођен 
1913. године у Сечој Реци код Косјерића, сарадник НОП; зароби-
ли га четници у Косјерићу и предали Немцима у Ваљево; пуштен 
из затвора. 

486. МИТРОВИЋ Ж. МИЛОШ, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Бргулама код Уба; заробили га четници и предали Нем-
цима у Ваљево,- стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

487. МИТРОВИЋ Р. НЕДЕЉКО, земљорадник-слуга, рођен 
1924. године у Лопатњу код Осечине, живео у Каменици, борац 
Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили 
га четници у Поћути и предали Немцима у Ваљево,- пуштен из 
затвора. 

488. МИЋИЋ М. МИЛОМИР, учитељ, рођен 1916. године у 
Годовику код Пожеге, заменик командира Пожешке чете Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници у Ражани и убили 
у Косјерићу 5. новембра 1941. године. 

489. МИЋОВИЋ П. ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1919. 
године у Гривској код Ариља, борац Ариљског батаљона Ужичког 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Ивањици 
2. новембра 1941. године. 

490. МИХАИЛОВИЋ ИВАН, столарски радник, рођен 1884. 
године у Поповићу код Сопота, борац Првог шумадијског парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

491. МИХАИЛОВИЋ М. МИРОЉУБ, ученик, рођен 1924. го-
дине у Чачку, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

492. МИХАИЛОВИЋ М. ПЕТАР, ученик, рођен 1924. године 
У Чачку, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одреда; заро-
били га четници у Карану и предали Немцима; пуштен из затвора 
и умро од последица 1944. године. 
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493. МИШЕВИЋ М. ДРАГОМИР СМОЉО, земљорадник, ро-
ђен 1908. године у Рајковићу код Мионице, сарадник НОП, ухва-
тили га четници и затворили; пуштен из затвора. 

494. МИШЧЕВИЋ М. НИКОЛА, радник, рођен 1919. године 
у Липовом Пољу код Гоопића, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници у Ситарицама; 
успео да побегне. 

495. МЛАДЕНОВИЋ Б. СВЕТИСЛАВ, радник, рођен 1922. 
године у Рубрибрези код Лајковца, борац Тамнавског батаљона 
Посавског партизанског одреда; заробили га четници у Рајковићу 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

496. МЛАЂЕНОВИЋ М. РАДОМИР РАДЕ, ученик, рођен 
1922. године у Ужицу, члан КПЈ, борац Ужичког партизанског од-
реда; рањен у борби против четника у Косјерићу, уопео да побег-
не, прикључио се јединицама НОВ и погинуо на Гату 1942. године. 

497. МОЈОВИЋ С. СВЕТОЗАР, ученик, рођен 1921. године у 
Робајама код Мионице, члан СКОЈ, борац Колубарског батаљона 
Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и отерали 
на Равну гору; пуштен, али поново ухапшен и интерниран за Не-
мачку. 

498. МОЈСИЛОВИЋ В. МИЛУН, пекарски радник, рођен 
1918. године у Скржутима код Ужица, живео у Ужицу, борац 
Ужичког партизанског одреда, рањен у борби против четника у 
Карану и од рана умро у партизанској болници у Ужицу 17. но-
вембра 1941. године. 

499. МУНИТЛАК В. БОГОЉУБ, земљорадник, рођен 1924. 
године у Мочиоцима код Ивањице, члан СКОЈ, борац Пожешке 
чете Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Ража-
ни и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новем-

' бра 1941. године. 

500. МУСИЋ С. ШУЋРО, ковач, рођен 1914. године у Новој 
Вароши, борац Златарске партизанске чете; погинуо у борби про-
тив четника на Метаљци изнад Карана 8. новембра 1941. године. 

501. НАДА ЈЕВРЕЈКА, партизански борац, заробили је чет-
ници и предали Немцима,- даљи траг се губи. 

502. НЕДЕЉКОВИЋ БОЖА, из Мионице, сарадник НОП; 
заробили га четници у Мионици и отерали на Равну гору; пуштен 
из Струганика. 
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503. НЕДЕЉКОВИЋ ВОЈИСЛАВ из Санковића код Миони-
це, сарадник НОП, заробили га четници и отерали на Равну гору; 
пуштен са Равне горе. 

504. НЕДЕЉКОВИЋ С. МИЈАИЛО, земљорадник, рођен 
1905. године у Вирову код Ариља, борац Драгачевског батаљона 
Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против четника 
код Пожеге 3. новембра 1941. године. 

505. НЕДЕЉКОВИЋ Д. ОБРАД, кројачки радник, рођен 
1920. године у Годовику код Пожеге, борац Пожешке чете Ужич-
ког партизанског одреда,- заробили га четници у Ражани и преда-
ли Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

506. НЕДЕЉКОВИЋ Ј. РАДОЈЕ, опанчарски радник, рођен 
1923. године у Моравцима код Љига, радио у Љигу; борац Колу-
барског батаљона Ваљевеког партизанског одреда; заробили га 
четници почетком новембра 1941. године и убили. 

507. НЕНАДОВИЋ ВЛАЈКО, абаџијски радник, рођен 1922. 
године у Коњицу, живео у Пецкој, борац друге рађевске чете Ва-
љевског партизанског одреда,- заробили га четници и убили у 
Узовници код Љубовије 10. новембра 1941. године. 

508. НЕНАДОВИЋ Н. ЉУБИША НИКС, кројачки радник, 
рођен 1921. године у Венчанима код Аранђеловца, борац Првог 
шумадијског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. године. 

509. НЕСТОРОВИЋ М. ЈОВАН, земљорадник, рођен 1923. 
године у Кључу код Мионице, борац Колубарског батаљона Ваљев-
ског партизанског одреда; заробили га четници и предали Немци-
ма; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

510. НЕШКОВИЋ БОРИВОЈЕ БОРА, новинар, рођен у Ва-
љеву, партизански борац; заробили га четници и предали Немци-
ма у Ваљево,- пуштен из затвора. 

511. НЕШКОВИЋ М. МОМИР, келнер, рођен 1919. године 
У Лозњу код Горњег Милановца, борац Таковског батаљона Чачан-
ског партизанског одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима,- стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

512. НЕШОВАНОВИЋ СТАНОЈКА ЦАНА, радница из По-
падића код Мионице, сарадник НОП; заробили је четници и пре-
дали Немцима у Ваљево; пуштена из затвора. 
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513. НИКИЋ Т. МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1909. го-
дине у Санковићу код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда, заробили га четници и отерали на 
Равну гору; пуштен са Равне горе. 

514. НИКОЈ1ИЋ БОЖО, из Кушића код Ивањице; ухватили 
га четници, тукли, малтретирали и опљачкали 1941. године. 

515. НИКОЛИЋ М. ГОЈКО, земљорадник, рођен 1920. годи-
не у Кривој Реци код Горњег Милановца, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Гор-
њем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. године. 

516. НИКОЛИЋ М. ВИДОСАВ, земљорадник, рођен 1921. го-
дине у Шаргану код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда,-
погинуо у борби против четника на Трешњици код Ужица 2. но-
вембра 1941. године. 

517. НИКОЛИЋ Р. ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1897. 
године у Глумчу код Пожеге; рањен у току борбе против четника 
и од рана умро у болници у Ужицу 9. новембра 1941. године. 

518. НИКОЛИЋ ДРАГИША ПИКУЛА, опанчарски радник, 
рођен 1912. године у Венчанима код Аранђеловца, живео у Лаза-
ревцу, члан КПЈ, борац Првог шумадијеког партизанског одреда,-
заробили га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

519. НИКОЛИЋ М. ДРАГИША РУЖИЋ, кројач, рођен 1920. 
године у Велеречи код Горњег Милановца, радио у Горњем Ми-
лановцу, члан КПЈ, секретар Среског комитета КПЈ за срез та-
ковски, борац Таковског батаљона Чачанског партизанског одре-
да; заробили га четници у Горњем Милановцу и предали Немци-
ма; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

520. НИКОЛИЋ М. МИЛАН, земљорадник, рођен 1922. го-
дине у Цикотама код Косјерића, борац Црногорске чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

521. НИКОЛИЋ Д. МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1914. го-
дине у Радобићу код Мионице, заробили га четници, отерали у 
затвор у Мионици; пуштен из затвора. 

522. НИКОЛИЋ М. НИКОЛА, земљорадник, рођен 1922. го-
дине у Доњој Горевници код Чачка, члан СКОЈ, борац Љубићког 
батаљона Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Горњем Милановцу 11. новембра 1941. године. 
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523. НИКОЛИЋ Р. РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1899. 
године у Субјелу код Косјерића, живео у Дучићу код Мионице, 
борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; за-
робили га четници у Моравцима код Љига и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

524. НИКОЛИЋ РАДИСАВ, ухватили га четници и заклали 
у Јасенову на Златибору 1941. године. 

525. НИКОЛИЋ Б. СРЕЋКО, каменорезац-зидар, рођен 1909. 
године у Доњој Трепчи код Чачка, члан КПЈ, заменик командира 
треће чете Љубићког батаљона Чачанског партизанског одреда, 
касније командир тенковске партизанске јединице,- убили га чет-
ници у Самаили код Краљева 4. новембра 1941. године. 

526. НИКОЛИЋ В. СТОЈАН, обућарски радник, рођен 1922. 
године у Трнави код Ужица, живео у Ужицу, борац Ужичког пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

527. НИКОЛИЋ СТРАЈИИ, из Кушића код Ивањице; ухва-
тили га четници и заклали на Чемерници 1941. године. 

528. НОВАКОВИЋ МИЛЕТА ДРНЂЕЛ, земљорадник, рођен 
у Горњем Милановцу, борац Таковског батаљона Чачанеког пар-
тизанског одреда,- заробили га четници у партизанској болници 
на Савинцу код Горњег Милановца, отеран у Брајиће, претучен и 
пуштен. 

529. ОБРАДОВИЋ М. ДРАГОСЛАВ ДРАГАН, земљорадник, 
рођен 1924. године у Дубоком код Ужица, борац Ужичког парти-
занског одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали Нем-
цима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

530. ОБРЕНОВИЋ Л. ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1908. го-
дине у Бакионици код Пожеге, члан КПЈ, борац Пожешке чете 
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против четника у 
Ражани 3. новембра 1941. године. 

531. ОБРЕНОВИЋ Д. МИОДРАГ, ученик, рођен 1923. годи-
не у Куманову, живео у Чачку, борац Драгачевског батаљона Ча-
чанског партизанског одреда; погинуо у борби против четника у 
Прањанима 17. новембра 1941. године. 

532. ОБРЕНОВИЋ М. ОБРЕН, земљорадник, рођен 1917. го-
дине у Сечој Реци код Косјерића, борац Црногорске чете Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали 
Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 
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533. ОВЧАРЕВИЋ В. ДРАГОСЛАВ, посластичарски радник, 
рођен 1921. године у Јабланици код Горњег Милановца, живео у 
Горњем Милановцу, борац Таковског батаљона Чачанског парти-
занеког одреда; заробили га четници у Карану и предали Немци-
ма; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

534. ОЉАЧА — ЦЕГЛЕДИ ВУКОСАВА ВУЈА, службеник, 
рођена 1916. године у Жепчу, живела у Београду, члан КПЈ, бо-
рац-болничарка у Космајском партизанском одреду; заробили је 
четници у Попадићу, отерали на Равну гору и стрељали у Браји-
ћима 6. новембра 1941. године. 

535. ОТАШЕВИЋ Ј. МИЛУТИН ОТАШ, ткачки радник, ро-
ђен 1923. године у Пониковици код Ужица, борац Ужичког парти-
занског одреда,- рањен у борби против четника код Пожеге и од 
задобијених рана умро у партизанској болници у Севојну 14. но-
вембра 1941. године. 

536. ПАВИЋЕВИЋ М. МИЛОШ, подофицир бивше југосло-
венске војске, рођен 1921. године у Грацу код Ваљева, борац Ко-
лубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; погинуо у 
борби против четника у Рајковићу 12. новембра 1941. године. 

537. ПАВИЋЕВИЋ М. РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1905. 
године у Глумчу код Пожеге, живео у Годовику, борац Пожешке 
чете Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против чет-
ника у Ражани 3. новембра 1941. године. 

538. ПАВЛОВИЋ БРАНИСЛАВ БРАНА, земљорадник, рођен 
1898. године у Маљевићу код Мионице, сарадник НОП; заробили 
га четници и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

539. ПАВЛОВИЋ Б. БРАНИСЛАВ, ученик, рођен 1925. го-
дине у Слатини код Чачка, борац Чачанског партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима у Ваљево; пу-
штен из затвора. 

540. ПАВЛОВИЋ Д. ДРАГИША, земљорадник, рођен 1907. 
године у Јунковцу код Лазаревца, борац Првог шумадијског пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и 
предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

541. ПАВЛОВИЋ Љ. ДРАГОСЛАВ ЛОЛЕ, порезник, рођен 
1905. године у Шапцу, живео у Мионици, сарадник НОП; заро-
били га четници и отерали на Равну гору; пуштен са Равне горе. 
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542. ПАВЈ10ВИЋ ЂОРЂЕ ЂОКА, поштански чиновник у Бе-
ограду, рођен 1906. године у Београду, члан КПЈ, секретар пар-
тијске организације поштанских радника у Београду,- борац Кос-
мајског партизанског одреда; заробили га четници рањеног код 
Горњег Милановца и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

543. ПАВЛОВИЋ В. ЂУРЂЕ ЂУКА, земљорадник, рођен 1902. 
године у Прислоници код Чачка, борац Љубићког батаљона Ча-
чанског партизанског одреда; заробили га четници на Буковима 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

544. ПАВЛОВИЋ Љ. ЖИВКА, домаћица, рођена 1922. годи-
не у Љубићу код Чачка,- погинула у току борбе против четника у 
Љубићу 7. новембра 1941. године. 

545. ПАВЛОВИЋ Н. ЖИВОТА, земљорадник, рођен 1916. 
године у Марковој Цркви код Лајковца, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и оте-
рали на Равну гору,- пуштен али касније поново ухваћен и убијен. 

546. ПАВЛОВИЋ — ПАПИЋ Р. ЛУКА, земљорадник, рођен 
1922. године у Команицама код Мионице, борац Колубарског ба-
таљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

547. ПАВЛОВИЋ М. МИЛАН, земљорадник, рођен 1916. го-
дине у Стрмову код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; рањен у борби против четника у Трешњици 
код Љубовије и од рана умро. 

548. ПАВЛОВИЋ МИЛОСАВ, земљорадник, рођен у Костоје-
вићима код Бајине Баште, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Костојевићима и предали Немцима у Ва-
љево; пуштен из затвора. 

549. ПАВЛОВИЋ Н. МИЛОШ, правник, рођен 1912. године 
у Бранковини код Ваљева, живео у Убу, борац Подгорског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда, председник Народноослобо-
дилачког одбора у Бранковини; заробили га четници и заклали 
код Коејерића 25. новембра 1941. године. 

550. ПАЖИНОВИЋ НИКОЈ1А ПАЖИН, месарски радник, 
рођен у Голињеву код Ливна, живео у Лајковцу; ухватили га чет-
ници и предали Немцима у Ваљево; даља судбина није позната. 
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551. ПАЈИЋ Ц. ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1903. го-
дине у Доњој Трешњици код Малог Зворника, борац Колубарског 
батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

552. ПАЈИЋ Ж. МИЛАН, трговачки помоћник, рођен у Вичи 
у Драгачеву, живео у Кулиновцима код Чачка, члан СКОЈ, борац 
Драгачевског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили 
па четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

553. ПАНИЋ МАРИЈА, ученица; заробили је четници и пре-
дали Немцима у Ваљево; пуштена из затвора. 

554. ПАНТЕЛИЋ Р. ЖИВОРАД — ЖИВОМИР КОЗАЦ, уче-
ник, рођен 1923. године у Прањанима код Горњег Милановца, жи-
вео у Чачку, члан СКОЈ, борац Љубићког батаљона Чачанског пар-
тизанског одреда; погинуо у борби против четника у Горњој Го-
ревници 6. новембра 1941. године. 

555. ПАНТОВИЋ ДОВИЈАНА, партизански борац; ухваћена 
и мучена на Венцу код Ивањице. 

556. ПАНТОВИЋ А. МИЛОРАД, студент, рођен 1905. годи-
не у Брајићима код Горњег Милановца; заробили га четници и 
предали Немцима у Ваљево; претучен и од последица умро де-
цембра 1941. године. 

557. ПАРЕЗАНОВИЋ С. МИЛОМИР МИЛЕ, возач, рођен 
1908. године у Бањици код Чачка, члан КПЈ, борац Ужичког пар-
тизанског одреда; погинуо у борби против четника код Карана 2. 
новембра 1941. године. 

558. ПАРЕЗАНОВИЋ В. РАТКО, учитељ, рођен 1917. године 
у Бањици код Чачка, командир Друге драгачевске чете Чачанског 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника код Поже-
ге 3. новембра 1941. године. 

559. ПАУНОВИЋ С. МИЛИЈАН, земљорадник, рођен 1923. 
године у Брезови код Ивањице, живео у Балуги код Чачка, члан 
СКОЈ, борац Трнавског батаљона Чачанског партизанеког одреда; 
заробили га четници у Брезови и стрељали на Јавору 6. новембра 
1941. године. 

560. ПАУНОВИЋ С. МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1923. 
године у Леушићима код Горњег Милановца, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници и 
отерали у Брајиће; сгрељан у Брајићима 5. новембра 1941. године. 
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561. ПАУНОВИЋ М. НЕДЕЉКО, земљорадник, рођен 1907. 
године у Буару код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда,-
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

562. ПЕЈОВИЋ М. АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1923. 
године у Заграђу код Горњег Милановца, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници и пре-
дали Немцима у Ваљево; отеран у логор у Шапцу и стрељан мар-
та 1942. године. 

563. ПЕКОВИЋ П. ЈОВАН ЈОКО, зидар, рођен 1911. године 
у Морачи у Црној Гори, живео у Чачку, борац Чачанског парти-
занског одреда; погинуо у борби против четника код Пожеге 3. 
новембра 1941. године. 

564. ПЕНЕЗИЋ С. ПРЕДРАГ ПИЊО, ученик, рођен 1924. го-
дине у Ужицу, члан СКОЈ, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

565. ПЕРИШИЋ ЈОВАН, борац Шумадијског партизанског 
одреда; заробили га четници код Љига и предали Немцима у Ва-
љево; уопео да се спасе. 

566. ПЕРКИЋ Ј. МИЉКО, земљорадник, рођен 1894. године 
у Босути код Аранђеловца, борац Колубарског батаљона Космај-
ског партизанског одреда; рањен у борби против четника код Љи-
га; четници га ухватили рањеног и стрељали у Босути новембра 
1941. године. 

567. ПЕРТИНАЧ СТАНКО, рођен 1919. године у Словенији, 
избеглица, борац Љубићког батаљона Чачанског партизанског од-
реда,- заробили га четници у болници у Горњој Горевници; отеран 
у Брајиће и стрељан 5. новембра 1941. године. 

568. ПЕТРИЋ А. СЛОБОДАН, кројачки радник, рођен 1923. 
године у Беомужевићу код Ваљева, радио у Крагујевцу, борац Под-
горског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га 
четници и предали Немцима у Ваљево; убијен крајем 1941. године. 

569. ПЕТРИЋЕВИЋ Д. ДРАГИША, земљорадник, рођен 
1924. године у Турици код Гуче, члан КПЈ, борац Драгачевског 
батаљона Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника код Пожеге 3. новембра 1941. године. 

570. ПЕТРОВИЋ Д. ВЕЛИСАВ, трговачки помоћник, рођен 
1910. године у Ракарима код Мионице, члан СКОЈ, борац Колу-
барског батаљона Ваљевског партизанског одреда и члан Народно-
ослободилачког одбора у Горњој Топлици; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

376 



571. ПЕТРОВИЋ Д. ВЛДСТИМИР ВЛАЈА, земљорадник, ро-
ђен 1913. године у Балиновићу код Ваљева, борац Колубарског ба-
таљона Ваљевског партизанског одреда,- заробили га четници у 
Ситарицама, али је успео да се спасе. 

572. ПЕТРОВИЋ И. ВОЈИСЛАВ ВОЈКО, металостругар, ро-
ђен 1913. године у селу Лајковцу, борац Колубарског батаљона Ва-
љевеког партизанског одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима у Ваљево; отеран у логор на Бањици и стрељан 1943. године. 

573. ПЕТРОВИЋ Ђ. ДУШАН, земљорадник, рођен 1885. го-
дине у Мионици, сарадник НОП; ухватили га четници и отерали 
на Равну гору; пуштен са Равне горе. 

574. ПЕТРОВИЋ В. ЂОРЂЕ, опанчарски радник, рођен 1922. 
године у Мионици, борац Колубарског багаљона Ваљевског парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима у Ваље-
во; отеран у логор у Шабац, а затим интерниран у Норвешку. 

575. ПЕТРОВИЋ К. ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1921. годи-
не у Прислоници код Чачка, борац Чачанског партизанског одре-
да; погинуо у борби против четника у Глумчу код Пожеге 3. но-
вембра 1941. године. 

576. ПЕТРОВИЋ Ј. ЖИВКО, радник, рођен 1904. године у 
Кушићима код Ивањице, борац Драгачевског батаљона Чачанског 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника код Поже-
ге 3. новембра 1941. године. 

577. ПЕТРОВИЋ Ж. МИЛАН, земљорадник, рођен 1919. го-
дине у Берковцу код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда, заробили га четници и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

578. ПЕТРОВИЋ Р. МИЛАН КЕПИЋ, земљорадник, рођен 
1897. године у Живковцима код Љига, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и пре-
дали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

579. ПЕТРОВИЋ Б. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1920. 
године у Доњој Трешњевици код Аранђеловца, живео у Вртиглаву 
код Мионице, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизан-
ског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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580. ПЕТРОВИЋ Ж. МИЛОРАД ПУЋО, студент, рођен 1918. 
године у Дренови код Горњег Милановца, члан КПЈ, борац Та-
ковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима,- стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

581. ПЕТРОВИЋ В. МИЛУН, земљорадник, рођен 1922. го-
дине у Оклецу код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанског одреда; тешко рањен у борби против четника код 
Љубовије и умро од задобијених рана почетком новембра 1941. 
године. 

582. ПЕТРОВИЋ Ч. МИЛУН, угоститељеки радник, рођен 
1920. године у Костојевићима код Бајине Баште; борац Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Костојевићима и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

583. ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ, ученик, рођен 1924. године у 
Овсишту код Тополе, борац Шумадијског партизанског одреда; 
заробили га четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

584. ПЕТРОВИЋ Љ. МИХАИЛО, каменорезац, рођен 1919. 
године у Берковцу код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници у Љигу и пре-
дали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

585. ПЕТРОВИЋ НИНКО, службеник из Лазаревца, сарад-
ник НОП; заробили га четници и предали Немцима у Ваљево,- пу-
штен из затвора. 

586. ПЕТРОВИЋ ПЕРКА, домаћица из Косјерића, сарадник 
НОП; заробили је четници у Косјерићу и отерали на Равну гору; 
пуштена са Равне горе. 

587. ПЕТРОВИЋ О. ПЕТАР, машински бравар, рођен 1920. 
године у Ваљеву, борац Колубарског батаљона Ваљевског парти-
завског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

588. ПЕТРОВИЋ РАДОВАН КОЛЕРА, ученик гимназије, рођен 
око 1922. године, живео у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац 
Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници и убили крајем новембра 1941. године. 
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589. ПЕТРОВИЋ Д. РАТКО, столар, рођен 1912. године у 
Мионици, члан КПЈ, комееар за исхрану Колубарског батаљона 
Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у Горњој 
Топлици, отерали на Равну гору и стрељали у Брајићима 9. но-
вембра 1941. године. 

590. ПЕТРОВИЋ СВЕТОМИР, партизански борац; ухваћен и 
мучен на Венцу код Ивањице. 

591. ПЕТРОВИЋ Р. СЛАВКО, ученик, рођен 1922. године у 
Бјелотићима код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда,- по-
гинуо у борби против четника код Пожеге 3. новембра 1941. го-
дине. 

592. ПЕТРОВИЋ М. СТЕВАН, земљорадник, рођен 1914. го-
дине у Горњем Мушићу код Мионице, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

593. ПЕТРОВИЋ М. ХРИСТИВОЈЕ — ХРИСТИФОР, кројач, 
рођен 1914. године у Катрги код Чачка, живео у Београду, члан 
КПЈ, политички комесар у Космајском партизанском одреду; за-
робили га четници у Горњој Горевници, отерали у Брајиће и стре-
љали 5. новембра 1941. године. 

594. ПЕТРОНИЈЕВИЋ Ж. ДРАГОШ, партизански борац,- за-
робили га четници у Горњем Милановцу, отерали у Брајиће, а за-
тим у Ба и ту пуштен. 

595. ПЕТРОНИЈЕВИЋ Ж. НИКОЛА, студент, рођен 1921. 
године у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Гор-
њем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. године. 

596. ПЕШИЋ МИЛОРАД, матурант, рођен 1921. године у 
Фрутаку код Даниловграда, члан СКОЈ, борац трећег батаљо-
на Првог шумадијског партизанског одреда; заробили га четници 
у Горњем Милановцу и предали Немцима у Ваљево; успео да по-
бегне из затвора. 

597. ПЕШИЋ СЛОБОДАН, партизански борац; заробили га 
четници и предали Немцима у Ваљево,- даља судбина непозната. 

598. ПЕШТЕРАЦ НИКОЛА, партизански борац из Врдила 
код Краљева; заробили га четници и убили на Венцу код Ивањи-
це почетком новембра 1941. године. 
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599. ПИВИЋ О. МИЛОВАН, абаџијски радник, рођен 1922. 
године у Веселиновцу код Ваљева, живео у Убу, борац Колубар-
ског батаљона Ваљевског партизанског одреда; убили га четници 
у Мратишићу код Мионице 6. новембра 1941. године. 

600. ПИЧЕТА Н. СЛОБОДАН, словослагач, рођен 1915. го-
дине у Модричи у Босни, живео у Београду, члан КГ1Ј, командир 
вода у Колубарском батаљону Ваљевског партизанског одреда; за-
робили га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

601. ПЛЕСКОЊИЋ М. РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1894. 
године у Живковцима код Љига, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима у Ваљево,- отеран у Крагујевац и стрељан 1942. године. 

602. ПОЗНАНОВИЋ БРЕНА, домаћица из Косјерића; сарад-
ник НОП; заробили је четници у Косјерићу; пуштена из затвора. 

603. Г103НАН0ВИЋ В. СВЕТОЗАР, опанчар, рођен 1912. го-
дине у Косјерићу, члан КПЈ, борац Црногорске чете Ужичког пар-
тизанског одреда; заробили га четници у Косјерићу и убили у 
Мионичким Ридовима код Косјерића 2. новембра 1941. године. 

604. ПОПОВИЋ Д. ВУКОСАВ, ученик, рођен 1921. године у 
Горњој Горевници код Чачка, члан СКОЈ, борац Чачанског пар-
тизанског одреда; заробили га четници код болнице у Горњој Го-
ревници и отерали у Брајиће; стрељан у Брајићима 5. новембр 1 
1941. године. 

605. ПОПОВИЋ Н. ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1898. го-
дине, борац друге рађевске чете Ваљевског партизанског одреда; 
заробили га четници и убили у Узовници код Љубовије 10. новем-
бра 1941. године. 

606. ПОПОВИЋ Н. ЖИВОРАД, ученик, рођен 1923. године 
у Горњој Горевници код Чачка, члан СКОЈ, борац Чачанског пар-
тизанског одреда; заробили га четници код болнице у Горњој Го-
ревници и отерали у Брајиће; стрељан у Брајићима 5. новембра 
1941. године. 

607. ПОПОВИЋ А. ЗОРАН, ученик, рођен 1925. године у 
Горњем Милановцу, борац Таковског батаљона Чачанског парти-
занског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

608. ПОПОВИЋ Р. ЛАЗАР, земљорадник, рођен 1918. годи-
не у Костојевићима код Бајине Баште, борац Ужичког партизан-
ског одреда; заробили га четници у Костојевићима и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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609. ПОПОВИЋ А. МИЛАДИН, студент, рођен 1920. годин 
у Борикама код Рогатице у Босни, живео у Ужицу, члан КПЈ, ко 
мандир чете и заменик команданта батаљона Ужичког партизан 
ског одреда; погинуо у борби против четника код Пожеге 3. но 
вембра 1941. године. 

610. ПОПОВИЋ Д. МИЛОШ, земљорадник-слуга, рођен 1924 
године у Трлићу код Уба, члан СКОЈ, борац Тамнавоког батаљош 
Посавског партизанског одреда; заробили га четници и стрељал! 
у Боговађи крајем 1941. године. 

611. ПОПОВИЋ Д. МИХАИЛО МИКА ПОПАЦ, студент, ро 
ђен 1922. године у Горњем Милановцу, борац Таковског батаљонг 
Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у Горњед' 
Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљев) 
27. новембра 1941. године. 

612. ПОПОВИЋ Д. ПЕТАР ПЕРА ПОПАЦ, студент, рођел 
1918. године у Горњем Милановцу, сарадник НОП; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељали га 
Немци на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

613. ПРЕЛЕВИЋ М. ВЛАДИМИР ВЛАДЕ, судски службе-
ник, рођен 1908. године код Подгорице (Титоград), радио у Косје 
рићу, сарадник НОП, заробили га четници у Косјерићу и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

614. ПРЕЛИЋ М. РАДОМИР РАДЕ, поштански чиновник, 
рођен 1907. године у Гучи, члан КПЈ, командант партизанске Ко-
манде места у Гучи; заробили га четници у Гучи и убили на Вен-
цу код Ивањице ноћу између 24. и 25. новембра 1941. године. 

615. ПРОКИЋ М. ОБРАДИН, земљорадник, рођен 1906. го-
дине у Придолима код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужич-
ког партизанског одреда; погинуо у борби против четника код 
Љубовије почетком новембра 1941. године. 

616. ПРОКИЋ Б. ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен 1913. го-
дине у Стрмову код Бајине Баште, борац Рачанске чете Ужичког 
партизанеког одреда; заробили га четници у Дрлачама код Љубо 
вије, предали Немцима; стрељан у Бањи Ковиљачи почетком де-
цембра 1941. шдине. 

617. РАБАСОВИЋ РАДОВАН, пекарски радник, рођен 1918. 
године у Дубу код Бајине Баште, борац неке партизанске једини-
це ; заробили га четници и предали Немцима; стрељан на Круши-
ку у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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618. РАДА Б0Ј1НИЧАРКА, борац; заробили је четници и 
предали Немцима у Ваљево; пуштена из затвора. 

619. РАДИВОЈЕВИЋ М. ОБРАД, опанчарски радник, рођен 
1922. године у Шопићу код ЈТазаревца, члан СКОЈ, борац Првог 
шумадијског партизанеког одреда; заробили га четници и отерали 
на Равну гору; побегао приликом спровођења из Словца. 

620. РАДИВОЈЕВИЋ Ђ. ТИХОМИР, учитељ, рођен 1910. го-
дине у Призрену, службовао у Срезојевцима код Горњег Мила-
новца, члан КПЈ, борац Таковског батаљона Чачанског партизан-
ског одреда; заробили га четници у Горњем Милановцу и преда-
ли Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

621. РАДИСАВЉЕВИЋ ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 1891. 
године у Бабајићу код Љига, сарадник НОП; заробили га четници 
и отерали у Љиг,- пуштен из затвора. 

622. РАДИСАВЉЕВИЋ Н. МИЛОЈКО, каменорезац, рођен 
1924. године у Велишевцу код Љига, члан СКОЈ, борац Колубар-
ског батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га чет-
ници код Мионице и предали Немцима,- стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. годинс. 

623. РАДИЧЕВИЋ С. СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1894. 
године у Горњој Краварици код Гуче, борац Драгачевског бата-
љона Чачанског партизаноког одреда; заробили га четници и стре-
љати у Котражи 26. новембра 1941. године. 

624. РАДОВАНОВИЋ Љ. ВАСИЛИЈЕ, келнер, рођен 1916. 
године у Негбини на Златибору, живео у Обреновцу, борац По-
савског батаљона Првог шумадијског партизанеког одреда; поги-
нуо у борби против четника код Лајковца 5. новембра 1941. го-
дине. 

625. РАДОВАНОВИЋ Ђ. МИЛИЋ, абаџијски радник, рођен 
1915. године у Калиманићима код Горњег Милановца, борац Та-
ковског батал>она Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници и предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. го-
дине. 

626. РАДОВАНОВИЋ Р. МИЛОВАН, ученик, рођен 1922. го-
дине у Јунковцу код Лазаревца, живео у Београду, члан СКОЈ, бо-
рац Првог шумадијског партизанског одреда; заробили га четни-
ци и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новем-
бра 1941. године. 
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627. РАДОВАНОВИЋ Н. РАДИВОЈЕ, каменорезац, рође! 
1914. године у Гуњици код Мионице, члан КПЈ, члан Среског ко 
митета СКОЈ за срез колубарски, борац Колубароког батаљона Ва 
љевског партизанског одреда и председник Народноослободилач 
ког одбора у Горњој Топлици; заробили га четници и предал] 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го 
дине. 

628. РАДОВАНОВИЋ М. РАДОВАН, земљорадник, рође] 
1923. године у Пилици код Бајине Баште, борац Црногорске чет 
Ужичког партизанеког одреда; заробили га четници код Косјери 
ћа и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

629. РАДОВАНОВИЋ А. СЛОБОДАН, опанчарски радник 
рођен 1908. године у Горњој Добрињи код Пожеге, живео у Ужи 
цу, борац Ужичког партизанског одреда; заробили га четници ; 
Карану и предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но 
вембра 1941. године. 

630. РАДОВАНОВИЋ О. СТРАЈИН, земљорадник, рође! 
1918. године у Годовику код Пожеге, борац Пожешке чете Ужич 
ког партизанског одреда; заробили га четници у Ражани и преда 
ли Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941 
године. 

631. РАДОВИЋ Д. ДРАГИША КАЛАЈЏИЈА, лимарски рад 
ник, рођен 1910. године у Берковцу код Мионице, живео у Миони 
ци, члан КПЈ, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизан 
ског одреда; заробили га четници у Мионици, отерали на Равш 
гору; стрељан у Брајићима 9. новембра 1941. године. 

632. РАДОВИЋ В. МИЛАН, земљорадник, рођен 1896. годи 
не у Ђурђевцу код Мионице, иредседник Народноослободилачко 
одбора у Ђурђевцу; заробили га четници у Мионици и предалт 
Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го 
дине. 

633. РАДОВИЋ Н. МИЛОШ КРКОЊА, келнер, рођен 1921 
године у Ужицу, борац Ужичког партизанског одреда; рањен ; 
борби против четника код Пожеге и од задобијених рана умро з 
партизанској болници у Ужицу 4. новембра 1941. године. 

634. РАДОВИЋ М. ОБРЕН, земљорадник, рођен 1914. годи 
не у Речицама код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког парти 
занског одреда; погинуо у борби против четника код Пожеге 3 
новембра 1941. године. 
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635. РАДОВИЋ РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. годи-
не у Бистрици код Нове Вароши, борац Златарске партизанске че-
те; тешко рањен у борби против четника код Љубовије; преболео 
ране и касније погинуо као борац Треће санџачке бригаде 1944 
године. 

636. РАДОВИЋ В. УРОШ, земљорадник, рођен 1907. године 
у Ђурђевцу код Мионице, борац Колубарског батаљона Ваљевског 
партизанског одреда; заробили га четници у Ђурђевцу и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у ВаљеЕу 27. новембра 1941. го-
дине. 

637. РАДОЈЕВИЋ Н. ЖИВОТА, кафеџија, рођен 1896. године 
у Липљу код Љига, живео у Љигу, сарадник НОП, заробили га 
четници и отерали на Равну гору,- пуштен из Маркове Цркве; по-
ново ухваћен и отеран у логор на Сајмишту; стрељан 1942. године. 

638. РАДОЈЕВИЋ Ж. МИЛОВАН МИЋО, кројачки радник, 
рођен 1920. године у Липљу код Љига, живео у Љигу, члан КПЈ, 
члан Окружног комитета КПЈ за Ваљево; заробили га четници у 
Мионици и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора; по-
ново се укључио у НОП. 

639. РАДОЈЕВИЋ Р. СТАНОЈКА ЦАНА, домаћица, рођена 
1900. године у Цветановцу код Љига, живела у Љигу, сарадник 
НОП; заробили је четници и отерали на Равну гору; пуштена из 
Маркове Цркве; касније поново ухваћена и отерана у логор на 
Бањицу,- стрељана 1942. године. 

640. РАДОЈИЧИЋ Р. ВУКОСАВ, лимар, рођен 1914. године 
у Ракарима код Мионице, члан КПЈ, борац Колубарског батаљона 
Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и предали 
Немцима,- стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

641. РАДОЈИЧИЋ ДОБРИВОЈЕ, борац Колубарске чете Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници у Сушици и 
отерали на Равну гору; даља судбина непозната. 

642. РАДОЈИЧИЋ Љ. РАДОЈЕ, кројач, рођен 1922. године 
у Угриновцима код Горњег Милановца, радио у Љигу, члан СКОЈ, 
борац Колубарског батаљона Ваљевског партизанског одреда; за-
робили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

643. РАДОЈИЧИЋ СЛАВКО, жандарм, рођен 1903. године у 
Лозници, живео у Љубовији; заробили га четници и предали Нем-
цима у Ваљево; пуштен из затвора. 

644. РАДОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША, партизански борац; за-
робили га четници и предали Немцима у Ваљево; одведен у ло-
гор; даља судбина непозната. 
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645. РАДОСАВЧЕВИЋ В. СТЕВАН, кафеџија, рођен 1922. го-
дине у Горачићима у Драгачеву, живео у Чачку, борац Чачанског 
паргизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

646. РАДУЛОВИЋ ВАСА, ковач, рођен 1909. године у Бре-
жицама код Огулина, живео у Горњем Милановцу, борац Таков-
ског батаљона Чачанског партизанског одреда,- заробили га четни-
ци у Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Круши-
ку у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

647. РАДУЛОВИЋ Љ. МИЛОРАД, ученик, рођен 1922. годи-
не у Суботици, живео у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, борац 
Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

648. РАЂЕНОВИЋ И. ОБРАД, ткачки радник, рођен 1920. 
године у Ужицу, члан КПЈ, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

649. РАЂЕНОВИЋ Л. СТЕВАН, земљорадник, рођен 1905. 
године у Атеници код Чачка, борац Трнавског батаљона Чачан-
ског партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Сре-
зојевцима код Чачка 17. новембра 1941. године. 

650. РАЈИЧИЋ Б. МИЛЕНКО, кројач, рођен 1924. године у 
Грабу у Драгачеву, борац Чачанског партизанског одреда; заро-
били га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

651. РАКИЋ — КОРОШЕЦ ЉУБИЦА (ЂОРЂЕВИЋ), тек-
стилна радница из Београда, члан КПЈ, борац-болничарка Космај-
ског партизаноког одреда; заробили је четници у Попадићу и оте-
рали на Равну гору; стрељана у Брајићима 6. новембра 1941. го-
дине. 

652. РАКИЋ СПАСЕНИЈЕ, радник, рођен 1915. године у Бу-
нићу код Коренице у Лици, живео у Бијељини, партизански борац; 
заробили га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

' 653. РАКОВИЋ Р. ДРАГАН, радник фабрике стакла, рођен 
1920. године у Равнима код Ужица, радио у Панчеву, борац Ужич-
ког партизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 
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654. РАКОВИЋ Л. МИЛОРАД, ученик, рођен 1924. године у 
Ужицу, борац Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби про-
тив четника у Карану 8. новембра 1941. године. 

655. РАНЂИЋ ВЕЛИЗАР, радник, рођен у Јакљу код Бајине 
Баште, борац Ужичког партизанеког одреда; заробили га четници 
у Костојевићима и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

656. РАНКОВИЋ ЉУБИСАВ ЉУБО, земљорадник, из Остру-
жнице код Београда, борац Посавског партизанског одреда; те-
шко рањен у борби против четника у Дрлупи на Космају; заро-
били га четници код Љига и предали Немцима у Ваљево; пуштен 
из затвора и касније погинуо. 

657. РАНКОВИЋ М. ТАТОМИР, земљорадник, рођен 1919. 
године у Мојсињу код Чачка, борац Љубићког батаљона Чачан-
ског партизанског одреда; заробили га четници у Карану и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 

658. РАОНИЋ Р. МИЛОВАН, пушкарски радник, рођен 1922. 
године у Крчагову код Ужица, борац Ужичког партизанског одре-
да; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

659. РАСУЛИЋ С. СРБОЉУБ СРБА, студент, рођен 1914. го-
дине у Петници код Ваљева, сарадник НОП, ухватили га четници 
у Петници и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

660. РАФАИЛОВИЋ Н. ВОЈИСЛАВ ВОЈА, папуџијски рад-
ник, рођен 1889. године у Рајковићу код Мионице, сарадник НОГ1; 
ухватили га четници у Рајковићу и отерали на Равну гору; пуштен 
са Равне горе. 

661. РАФАИЛОВИЋ К. СВЕТОЗАР, браварски радник, рођен 
1925. године у Атеници код Чачка, борац Чачанског партизанског 
одреда,- заробили га четници у Карану и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

662. РАФАИЛОВИЋ В. УРОШ, радник, рођен 1920. године 
у Печују у Мађарској, живео у Београду, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у Клин-
цима и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

663. РИСТИВОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен у 
Костојевићима код Бајине Баште, борац Ужичког партизанског од-
реда; заробили га четници у Костојевићима и предали Немцима 
у Ваљево; пуштен из затвора. 
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664. РИСТИВОЈЕВИЋ Д. ДУШАН, ученик, рођен 1922. го-
дине у Бајиној Башти, борац Рачанске чете Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Дрлачама код Љубовије и стреља-
ли 10. новембра 1941. године. 

665. РИСТИЋ Д. ДРАГОСЛАВ ДРАГАН, студент, рођен 1919. 
године у Сарајеву, живео у Горњем Милановцу, борац Таковског 
батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Брусници код Горњег Милановца и предали Немцима у Ваљеву; 
даља судбина непозната. 

666. РИСТИЋ А. СРБА, слуга, рођен 1923. године на Косову, 
живео у Карану, борац Ужичког партизанског одреда; заробили 
га четници у Карану и предали Немцима у Ваљево; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

667. РИСТИЋ ТИХОМИР, седлар, рођен 1908. године у Ђур-
ђеву код Раче Крагујевачке, борац Шумадијског партизанског од-
реда; заробили га четници и предали Немцима; стрељан на Кру-
1пику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

668. РОГИЋ ГРОЗДАН, земљорадник, рођен у Косјерићу, 
сарадник НОП, заробили га четници у Косјерићу и отерали на 
Равну гору, пуштен са Равне горе. 

669. РОСИЋ Ђ. ВЛАДЕТА ВЛАДАН, обућарски радник, ро-
ђен 1913. године у Ужицу, члан КПЈ, командир па затим комесар 
прве чете Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у 
Карану и убили у Косјерићу 9. новембра 1941. године. 

670. РШУМОВИЋ Љ. РАДЕНКО, обућарски радник, 'Х)ђен 
1916. године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизакског 
одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима,-
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

671. САВИН Р. НИКОЛА, обућар, рођен 1912. године у Гра-
бовцима код Руме, живео у Београду, борац Космајоког партизан-
ског одреда; заробили га четници код Љига и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

672. САВИЋ БОРИВОЈЕ, партизански борац; заробили га 
четници и мучили на Венцу код Ивањице. 

673. САВИЋ М. БРАНКО ЋАЋА, абаџијски радник, рођен 
1922. године у Аранђеловцу, водник у Првом шумадијском парти-
занском одреду; заробили га четници у Горњем Милановцу и пре-
дали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
године. 
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674. САВИЋ М. ВОЈИСЛАВ ВОКА, учитељ, рођен 1909. го-
дине у Боговађи код Лајковца, службовао у Петки код Лазаревца, 
члан КПЈ, политички комесар шесте чете другог батаљона Првог 
шумадијског партизаноког одреда; заробили га четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. године. 

675. САВИЋ — МАРКОВИЋ С. ЗАГОРКА ЗАГА, радница, 
рођена 1923. године у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, болничарка 
у Таковском батаљону Чачанског партизанског одреда; заробили 
је четници у Горњем Милановцу и предали Немцима у Ваљево; 
пуштена из затвора. 

676. САВИЋ С. МИЛОРАД МИНДО, земљорадник, рођен 
1924. године у Костојевићима код Бајине Баште, сарадник НОП, 
ухватили га четници у Костојевићима и предали Немцима у Ваље-
во; пуштен из затвора. 

677. САВИЋ Д. ОЛГА, стручна учитељица, рођена 1912. го-
дине у Ужицу, руководилац партизанске кројачке радионице у 
Ариљу; ухватили је четници и мучили на Венцу код Ивањице; пре-
дали је Немцима; отерана у логор на Бањици и стрељана маја 
1942. године. 

678. САВИЋ РУЖИЦА РУЖА, ученица из Сопота; заробили 
је четници и предали Немцима у Ваљево; претучена и пуштена из 
затвора. 

679. САВИЋ М. СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1897. годи-
не у Костојевићима код Бајине Баште, сарадник НОП ; ухватили 
га четници у Костојевићима и отерали у Косјерић; убили га у 
Дивчевића потоку крај Косјерића 9. новембра 1941. године. 

680. САВОВИЋ М. ЉУБИНКО, трговачки помоћник, рођен 
1909. године у Радобуђи код Ариља, члан КПЈ, борац Ариљског 
батаљона Ужичког партизанског одреда, погинуо у борби против 
четника у Ивањици 2. новембра 1941. године. 

681. САВОВИЋ В. СЛАВКО, угоститељски радник, рођен 
1919. године у Радобуђи код Ариља, члан КПЈ, борац Ариљског 
батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Ивањици 2. новембра 1941. године. 

682. САВОВИЋ Н. СТАНИША, опанчар, рођен 1911. године 
у Радобуђи код Ариља, живео у Ужицу, борац Ариљског батаљона 
Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Рајковићу 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 
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683. САКИЋ НИНКО, радник, рођен 1906. године у Доњој 
Бадањи код Лознице, живео у Београду, командант другог бата-
љона Првог шумадијског партизанског одреда; заробили га чет-
ници у Горњем Милановцу и предали Немцима у Ваљево; пуштен 
из затвора. 

684. САРИЋ Б. СЛОБОДАН, металски радник, рођен 1911. 
године у Радобуђи, радио у Београду, борац Ариљског батаљона 
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против четника у 
Ивањици 2. новембра 1941. године. 

685. САЧИЋ И. ИБРАХИМ САКАР, радник, рођен 1910. го-
дине у Малом Зворнику, борац Рађевског батаљона Ваљевског пар-
тизанског одреда; заробили га четници код Љубовије и убили у 
Црнчи код Љубовије 10. новембра 1941. године. 

686. СЕКУЛИЋ Ж. ДЕСПОТ, опанчарски радник, рођен 1913. 
године у Кључу код Мионице, живео у Мионици, члан Народно-
ослободилачког одбора у Мионици; ухватили га четници у Миони-
ци и отерали на Равну гору; убијен у Брајићима 9. новембра 1941. 
године. 

687. СИМЕУНОВИЋ ЖАРКО, земљорадник, рођен у Сечо; 
Реци код Косјерића, сарадник НОП; ухватили га четници у Косје-
рићу, затворили и претукли,- пуштен из затвора. 

688. СИМИЋ В. ЖИВОРАД ВИВАЦ, земљорадник, рођег 
1913. године у Шутцима код Љига, борац Колубарског батаљонг 
Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници и потерал^ 
на Равну гору,- побегао приликом спровођења из Струганика. 

689. СИМОВИЋ — ЈОВАНОВИЋ Ж. ДРАГОЉУБ, столарси 
радник, рођен 1912. године у Карану код Ужица, борац Ужичко: 
партизанског о д р е д а ; з а р о б и л и га четници у Карану и предалЈ 
Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го 
дине. 

690. СИМОВИЋ М. ДУШАН, судски приправник, рођен 1914 
године у Грачцу у Лици, живео у Београду, члан КПЈ, командан 
батаљона у Космајском партизанском одреду; рањен у борби прс 
тив четника у Горњем Милановцу и од задобијених рана умро ; 
болници у Ужицу крајем 1941. године. 

691. СИМОВИЋ Н. САВО, земљорадник, рођен у Љутицам 
код Пожеге, сарадник НОП; убили га четници у Љутицама 8. нс 
вембра 1941. године. 

692. СИНЂЕЛИЋ М. РАДОСАВ ЛОЛЕ, ученик, рођен 1915 
године у Петници, живео у Ваљеву, члан СКОЈ, сарадник НОГ 
заробили га четници и предали Немцима у Ваљево; пуштен и 
затвора. 
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693. СЛОВИЋ П. МЛАЂЕН, земљорадник, рођен 1923. годи-
не у Стапарима код Ужица, борац Ужичког партизавског одреда, 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

694. СМИЉАНИЋ Г. БОЖИДАР БОЖО, трговачки помоћ-
ник, рођен 1919. године у Висибаби код Пожеге, живео у Чачку, 
борац Пожешке чете Ужичког партизанског одреда; заробили га 
четници у Ражани и предали Немцима у Ваљево; пуштен из зат-
вора. 

695. СМИЉАНИЋ Ј. ЈОСИП, опанчар, рођен 1921. године 
у Расној код Пожеге, живео у Чачку, партизански борац; заробили 
га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. године. 

696. СМИЉАНИЋ МИЛЕНКО, железничар, рођен у Ужицу, 
борац Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Ка-
рану и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

697. СОКИЋ Г. МИОДРАГ ДРАГАН, земљорадник, рођен 
1922. године у Севојну, борац Ужичког партизанског одреда; по-
гинуо у борби против четника на Трешњици 2. новембра 1941. 
године. 

698. СОФТИЋ С. РАСИМ, трговац, рођен 1919. године у При-
боју, члан КПЈ, борац Прибојске партизанске чете; ухватили га 
четници и заклали на Црном врху код Прибоја 7. новембра 1941. 
године. 

699. СПАСОЈЕВИЋ Д. ДОБРИВОЈЕ, абаџијски радник, ро-
ђен 1912. године у Бранчићу код Љига, члан КПЈ, командир чете 
у Колубарском батаљону Ваљевског партизанског одреда; зароби-
ли га четници у Ситарицама и убили 12. новембра 1941. године. 

700. СПАСОЈЕВИЋ Р. НЕНАД, земљорадник, рођен 1915. 
године у Рајковићу код Мионице, сарадник НОП; ухватили га чет-
ници у Рајковићу и затворили; пуштен из затвора. 

701. СПАСОЈЕВИЋ Р. НЕНАД, земљораднмк, рођен 1915. 
године у Рајковићу код Мионице, сарадник НОП; ухватили га чет-
године у Раковићу код Мионице, сарадник НОП; ухватили га чет-
ници у Рајковићу, отерали на Равну гору,- пуштен са Равне горе, 
али касније поново ухваћен и убијен. 

702. СРЕДОЈЕВИЋ О. ДРАГИЋ, земљорадник, рођен 1921. 
године у Кршној Глави код Уба, борац Тамнавског батаљона По-
савског партизанског одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 
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703. СРЕЋКОВИЋ Т. МИЛОЈКО, радник, рођен 1921. годи-
не у Ракарима код Мионице, члан КПЈ, борац Колубарског бата-
љона Ваљев!ског партизанског одреда,- заробили га четници у Жа-
барима код Ваљева и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

704. СРЕЋКОВИЋ Љ. ПРЕВИСЛАВ, земљорадник, рођен 
1920. године у Маљевићу код Мионице, борац Колубарског бата-
љона Ваљевског партизанског одреда, заробили га четници у Мио-
ници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

705. СРЕЋКОВИЋ М. РАДОМИР РАША, правник, рођен 
1911. године у Кланици код Ваљева, живео у Убу, члан КПЈ, де-
легат вода у Тамнавском батаљону Посавског партизанског одре-
да; заробили га четници у Попучкама код Ваљева и предали Нем-
цима; стрељан у Ваљеву почетком новембра 1941. године. 

706. СТАМАТОВИЋ ОСТОЈА, ухватили га четници и премла-
тили на планини Јавору 1941. године. 

707. СТАМБОЛИЋ Ј. ВУЧИЋ, трговац, рођен 1902. године 
у Брезови код Ивањице, борац Моравичке чете Ужичког парти-
занског одреда; заробили га четници и убили у Пожеги новембра 
1941. године. 

708. СТАНИЋ С. БЛАГОЈЕ, радник, рођен 1922. године у 
Придолима код Бајине Баште, живео у Ужицу, борац Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

709. СТАНИЋ Б. БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1917. го-
дине у Атеници код Чачка, члан КПЈ, борац Чачанског партизан-
ског одреда; погинуо у борби против четника у Јежевици код 
Чачка 6. новембра 1941. године. 

710. СТАНИЋ Б. СТАНКО, ковач, рођен 1923. године у Ате-
ници код Чачка, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одре-
да; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

711. СТАНИШИЋ ДУШАН, радник, рођен 1924. године у 
Скопљу, партизански борац; заробили га четници и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

712. СТАНКОВИЋ Ж. БОРИВОЈЕ БОРА, земљорадник, ро-
ђен 1920. године у Остружници код Београда, борац Посавског 
партизанског одреда; рањен у борби против четника у Дрлупама 
на Космају; заробили га рањеног четници у Љигу и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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713. СТАНКОВИЋ Д. ЖАРКО, берберин, рођен 1922. годи-
не у Бершићима код Горњег Милановца, живео у Чачку, члан 
СКОЈ, борац Чачанског партизанског одреда; заробили га четни-
ци у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. године. 

714. СТАНКОВИЋ С. МИЈ1ИЦА, кројачица, рођена 1923. го-
дине у Новом Саду, живела у Горњем Милановцу, борац-болни-
чарка у Таковском батаљону Чачанског партизанског одреда; за-
робили је четници у Горњем Милановцу и предали Немцима у Ва 
љево; пуштена из затвора. 

715. СТАНОЈЕВИЋ В. МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1889. 
године у Прањанима код Горњег Милановца, сарадник НОП, ухва-
тили га четници и убили у Прањанима 18. новембра 1941. године. 

716. СТАНОЈЕВИЋ С. САВА, земљорадник, рођен 1912. го-
дине у Радљеву код Уба, борац Тамнавоког батаљона Посавског 
партизанског одреда; заробили па четници у Попучкама код Ваље-
ва и предали Немцима; стрељан у Ваљеву крајем 1941. године. 

717. СТАРЧЕВИЋ ВЛАДАН, партизански борац из Ужица ; 
заробили га четници и предали Немцима; стрељан у Ваљеву 1941. 
године. 

718. СТЕВАНОВИЋ МИЛИЈА, земљорадник, рођен 1911. го-
дине у Мионици, сарадник НОП, ухватили га четници и предали 
Немцима; пуштен из затвора у Ваљеву. 

719. СТЕВАНЧЕВИЋ С. БОЖИДАР, земљорадник, рођен 
1921. године у Атеници код Чачка, борац Чачанског партизанског 
одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

720. СТЕФАНОВИЋ И. БРАНИСЛАВ, учитељ, рођен 1895. 
године у Лазаревцу, службовао у Паунама код Ваљева; члан КПЈ; 
сарадник НОП; ухватили га четници и отерали на Равну гору, пре-
тукли и пустили; умро од последица 1942. године. 

721. СТЕФАНОВИЋ 3. НИКОЛА, апотекарски лаборант, ро-
ђен 1923. године у Београду, борац Космајског партизанског од-
реда; заробили га четници у Горњем Милановцу и предали Нем-
цима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

722. СТЕФАНОВИЋ САВО НЕРАСТ, месарски радник, рођен 
1910. године у Босни, борац Рачанске чете Ужичког партизанског 
одреда; погинуо у борби против четника код Љубовије новембра 
1941. године. 
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723. СТЈЕПОВИЋ Ж. ЛУКА, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Крчагову код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

724. СТЈЕПОВИЋ О. ПЕТАР, учитељ, рођен 1918. године у 
Крчагову код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; заро-
били га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

725. СТОЈАНОВИЋ Б. БОШКО, железничар, рођен 1914. го-
дине у Горићу код Ваљева, живео у Доњим Бањанима, члан КПЈ, 
политички комесар друге чете Колубарског батаљона Ваљевеког 
партизанског одреда,- заробили га четници у Клинцима код Ваље-
ва, отерали на Равну гору; убијен у Брајићима 9. новембра 1941. 
године. 

726. СТОЈАНОВИЋ ДРАГИША, земљорадник, рођен 1908. 
године у Ракарима код Мионице, сарадник НОП, ухватили га чет-
ници у Горњој Топлици и предали Немцима у Ваљево; пуштен из 
затвора. 

727. СТОЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ, берберски радник, рођен 
1921. године у Чачку, борац Чачанског партизанског одреда; за-
робили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

728. СТОЈАНОВИЋ Р. МИЛАН, трговачки помоћник, рођен 
1924. године у Чачку, борац Драгачевског батаљона Чачанског 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника у Пожеги 
3. новембра 1941. године. 

729. СТОЈАНОВИЋ С. МИЛАН БРКА, поткивач, рођен 1865. 
године у Всликој Дренови код Трстеника, живео у Мионици, члан 
КГ1Ј, председник Народноослободилачког одбора у Мионици; 
ухватили га четници и отерали на Равну гору; убијен у Брајићима 
9. новембра 1941. године. 

730. СТОЈАНОВИЋ — РУЖИЋ М. СЛАВКА (МАРА), дома-
ћица, рођена 1922. године у Мионици, сарадник НОП, ухватили је 
четници и отерали на Равну гору; пуштена из Маркове Цркве. 

731. СТОЈИЋ Н. ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1923. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанеког одреда; 
заробили га четници у Коојерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

732. СТОЈКОВИЋ Т. МИЛАН, земљорадник, рођен 1924. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима,- стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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733. СТРАЊАКОВИЋ С. РАДОМИР, посластичар, рођен 
1921. године у Волујцу код Ужица, живео у Гостиници код Ужица, 
члан КПЈ, борац Ужичког партизанског одреда; заробили га чет-
ници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваље-
ву 27. новембра 1941. године. 

734. СТРАЊАНЧЕВИЋ Б. ДЕСИМИР, ученик, рођен 1925. 
године у Чачку, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одре-
да; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

735. СТУПАР С. СЛАВКО, обућар, рођен 1907. године у Ста-
ром Сивцу у Војводини, живео у Чачку, борац Чачанског парти-
занског одреда; заробили га четници у Карану и предали Немци-
ма,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

736. СТУПАРЕВИЋ МИОДРАГ ДРАГАН, лекар, рођен 1896. 
године у Ваљеву, живео у Мионици, сарадник НОП, ухватили га 
четници у Мионици, отерали на Равну гору и убили у Брајићима 
9. новембра 1941. године. 

737. СУБАШИЋ В. СТАНКО, рудар, рођен 1920. године у 
Горњим Мијуџићима код Шипова у Босни, живео у Великим Цр-
љенима код Лазаревца, борац Првог шумадијског партизанског од-
реда; заробили га четници у Горњем Милановцу и предали Нем-
цима; изведен на стрељање, али је преживео, побегао са стрели-
шта; поново ухваћен и интерниран у логор у Немачку. 

738. ТАДИЋ — ПОПОВИЋ ДАРА, службеник, рођена 1920. 
године на Кооову, живела у Београду, члан КПЈ, борац-болничар-
ка у Посавском партизанском одреду; заробили је читници у По-
падићу, отерали на Равну гору и убили у Брајићима 6. новембра 
1941. године. 

739. ТАНАСКОВИЋ Р. АНДРИЈА АНДРА ПИКАВИЦА, рад-
ник, рођен 1918. године у Горњем Милановцу, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима у Ваљево; пуштен из зат-
вора, али га четници поново ухватили и убили 1943. године. 

740. ТАСИЋ П. МИОДРАГ МИЋА, пушкарски радник, ро-
ђен 1920. године у Вишеграду, живео у Ужицу, борац Ужичког 
партизанског одреда; заробили га четници у Карану и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 
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741. ТЕОДОРОВИЋ Н. СТОЈАНКА, професор, рођена 191 
године у Обровцу код Бачке Паланке, службовала у Горњем М: 
лановцу, борац-болничарка у Таковском батаљону Чачанског пај 
тизанског одреда; заробили је четници у болници у Савинцу кс 
Горњег Милановца и предали Немцима у Ваљево; пуштена \ 
затвора. 

742. ТЕОФИЛОВИЋ Н. МОМИР, радник, рођен 1925. год! 
не у Добрачама код Ариља, борац Чачанског партизанског одр| 
да; погинуо у борби против четника у Прањанима 17. новембр 
1941. године. 

743. ТЕРЗИЋ В. АДАМ, учитељ, рођен 1915. године у Уж> 
цу, службовао у Растишту код Бајине Баште, командир Рачанск 
чете Ужичког партизанеког одреда; заробили га четници код Љ) 
бовије и предали Немцима; стрељан у Лозници крајем новембр 
1941. године. 

744. ТЕРЗИЋ С. МОМИР, земљорадник, рођен 1921. годин 
у Никојевићима код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда 
погинуо у борби против четника код Пожеге 3. новембра 1941 
године. 

745. ТЕШИЋ С. ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 1924. годињ 
у Глумчу; погинуо у борби против четника у Глумчу код Пожел 
3. новембра 1941. године. 

746. ТЕШИЋ Б. МИОДРАГ МИРО, партизански борац и: 
Брђана код Чачка; заробили га четници у Горњем Милановцу \ 
стрељали на Брду код Горњег Милановца новембра 1941. године. 

747. ТОДОРОВИЋ — МИЛОШЕВИЋ М. ДРАГИЊА ДРАГА 
профеоор, рођена 1906. године у Великом Градишту, службовалг 
у Крагујевцу, члан КПЈ, борац-болничарка у Космајском парти 
занском одреду; заробили је четници у Попадићу, отерали на Рав-
ну гору и убили у Брајићима 6. новембра 1941. године. 

748. ТОДОРОВИЋ П. ЖИВОТА ЖИКА ПЕРИН, музикант, 
рођен 1902. године у Мељаку код Београда, борац другог батаљо-
на Посавског партизанског одреда; заробили га четници код Љига 
и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

749. ТОДОРОВИЋ М. МИЛУТИН МИЛЕ, професор, рођсн 
1901. године у Рајковцу код Тополе, службовао у Крагујевцу, члан 
КПЈ, члан Окружног комитета КПЈ за Аранђеловац, командант 
Космајског партизанског одреда; заробили га четници у Попади-
ћу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новем-
бра 1941. године. 
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750. ТОДОРОВИЋ В. НАТАЛИЈА, домаћица, рођена 1910. 
године у Велеречи код Горњег Милановца, живела у Сврачковци-
ма, борац-болничарка у Таковском батаљону Чачанског партизан-
ског одреда; заробили је четници у Савинцу, отерали на Равну го-
ру; пуштена из Брајића; касније поново ухваћена и стрељана у 
Крагујевцу 1943. године. 

751. ТОДОРОВИЋ Д. РАДОМИР, земљорадник, рођен 1922. 
године у Љигу, борац Колубарског батаљона Ваљевског партизан-
ског одреда; заробили га четници на Буковима и предали Немци-
ма; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

752. ТОДОСИЈЕВИЋ ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1907. 
године у Косјерићу, сарадник НОП; ухватили га четници у Косје-
рићу и предали Немцима у Ваљево; пуштен из затвора. 

753. ТОМАШЕВИЋ И. ДРАГИЋ, каменорезац, рођен 1923. 
године у Чачку, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одре-
да; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

754. ТОМАШЕВИЋ СТРАХИЊА, партизански борац из Ву-
читрна, заробили га четници и убили на Венцу код Ивањице но-
вембра 1941. године. 

755. ТОМИЋ П. ВОЈИМИР, земљорадник, рођен 1925. године 
у Пресеци код Ивањице, члан СКОЈ, борац Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Карану и предали Немцима,- стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

756. ТОМИЋ Д. ДАНИЛО, земљорадник, рођен 1917. годи-
не у Стубу код Ваљева, борац Колубарског батаљона Ваљевског 
партизанског одреда; заробили га четници у Ситарицама; успео 
да побегне, али је поново ухваћен и интерниран у Норвешку. 

757. ТОМОВИЋ Р. МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1907. 
године у Гучи, борац Драгачевског батаљона Чачанског партизан-
ског одреда; погинуо у борби против четника у Гучи 19. новембра 
1941. године. 

758. ТОМОВИЋ О. СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1917. го-
дине у Коштунићима код Горњег Милановца, члан КПЈ, борац Та-
ковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и отерали у Брајиће; пуштен, али 
погинуо у борби против четника у Душковцима код Пожеге 5. де-
цембра 1941. године. 

759. ТОРОМАН РАДОЈЕ, заробљен код болнице у Горњој 
Горевници; пуштен из затвора. 
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760. ТРАИЈ10ВИЋ МИЛКА, партизански борац из Краљева, 
заробили је четници у Каони у Драгачеву и убили на Венцу код 
Ивањице новембра 1941. године. 

761. ТРИПКОВИЋ В. ДАВИД,, казанџија, рођен 1920. годи-
не у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; за-
робили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

762. ТРИПКОВИЋ В. МИЛИЈА, пекарски радник, рођен 
1914. године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског 
одреда; заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

763. ТРИФУНОВИЋ Р. ВУЈИЦА, земљорадник, рођен 1923. 
године у Прањанима код Горњег Милановца, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

764. ТРИФУНОВИЋ Ј. ЈОВАН, земљорадник, рођен 1899. 
године у Прањанима код Горњег Милановца, члан КПЈ, борац 
Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заробили га 
четници и стрељали крајем новембра 1941. године. 

765. ТРИФУНОВИЋ С. ЈОВАН, земљорадник, рођен 1923. 
године у Прањанима код Горњег Милановца, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

766. ТРИФУНОВИЋ Т. МИЛЕТА ЋИМО, земљорадник, ро-
ђен 1914. године у Прањанима код Горњег Милановца, члан КПЈ, 
борац Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заро-
били га четници и предали Немцима; интерниран у логор у Нор-
вешку и стрељан 1942. године. 

767. ТРИФУНОВИЋ Т. МИЛОРАД ЋИМО, земљорадник, ро-
ђен 1896. године у Прањанима код Горњег Милановца, члан КПЈ, 
сарадник НОП; ухватили га четници и отерали на Равну гору; пу-
штен, али поново ухваћен и убијен крајем 1941. године. 

768. ТРИФУНОВИЋ М. РАДОШ, земљорадник, рођен 1921. 
године у Прањанима код Горњег Милановца, борац Таковског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 
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769. ТРИФУНОВИЋ СВЕТИСЈ1АВ, земљорадник, рођен 1915. 
године у Вртиглаву код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда; заробили га четници новембра 1941. 
године; пуштен из затвора. 

770. ТРНАВЧЕВИЋ Б. МИЛОШ МЕЧАК, земљорадник, ро-
ђен 1922. године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизан-
ског одреда; погинуо у борби против четника код Пожеге 3. но-
вембра 1941. године. 

771. ЋЕТЕНОВИЋ Н. ЈОВАН, матурант, рођен 1921. године 
у Смиљевцу код Ивањице, живео у Чачку, члан СКОЈ, борац Ча-
чанског партизанског одреда; заробили га четници у Карану и 
предали Немцима,- стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

772. ЋИКОВИЋ ДРАГОМИР, партизански борац, родом из 
Штрбаца; борац Шумадијског партизанског одреда; заробили га 
четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

773. ЋИРЈАНИЋ С. ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1920. 
године у Расној код Пожеге, борац Пожешке чете Ужичког пар-
тизаноког одреда; погинуо у борби против четника у Тометином 
Пољу код Пожеге крајем новембра 1941. године. 

774. ЋОСИЋ — ПАВЛОВИЋ ДАРИНКА, домаћица, рођена 
1915. године у Сирдији код Осечине, живела у Клинцима, сарадник 
НОП, ухватили је четници и отерали на Равну гору; пуштена са 
Равне горе. 

775. ЋОСИЋ С. МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1888. годи-
не у Мионици, члан Народноослободилачког одбора у Мионици; 
ухватили га четници у Мионици и отерали на Равну гору; убијен 
у Брајићима 9. новембра 1941. године. 

776. ЋОСИЋ РАДОВАН БАТА, ученик, рођсн 1924. године 
у Београду, члан СКОЈ, борац Космајског партизанског одреда; 
заробили га четници и предали Немцима у Ваљево; уопео да по-
бегне из затвора; прикључио се јединицама НОВ и погинуо на 
Тјентишту јуна 1943. године. 

777. ЋУРЧИЋ А. ИЛИЈА, бравар, рођен 1922. године у Чач-
ку, члан СКОЈ, борац Чачанског партизанског одреда; заробили 
га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. године. 
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778. ЋУСЛОВИЋ В. ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1915 
године у Прислоници код Чачка, борац Чачанског партизанско 
одреда; заробили га четници на Буковима и предали Немцима 
стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

779. ЋУСЛОВИЋ Т. МИЛИЈА, учитељ, рођен 1912. године : 
Прислоници код Чачка, службовао у Ласцу код Чачка, команди] 
прве чете Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби про 
тив четника у Драчићу код Ваљева 1. новембра 1941. године. 

780. УЗЕЛАЦ М. МАНОЈЛО, радник, рођен 1915. године 5 
Ондићу код Коренице, члан КПЈ, борац Чачанског партизанско] 
одреда,- заробили га четници у Карану и предали Немцима; стре 
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

781. УЗУНОВИЋ Н. РАДОЈЕ, водоинсталатер, рођен 1921 
године у Дубоком код Ужица, члан КПЈ, водник у Ужичком пар-
тизаноком одреду; заробили га четници у Косјерићу и предали 
Немцима у Ваљево; успео да побегне из затвора; поново ухваћен 
и отеран у логор у Аустрији; поново побегао и опет ухваћен и оте-
ран у логор на Бањицу, а одатле интерниран у логор Хармакију 
у Грчкој; побегао из логора код Солуна, прикључио се грчким 
партизанима и погинуо у борби против Немаца између Солуна и 
Сереза јуна 1944. године. 

782. УРОШЕВИЋ ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Шумама код Тополе, борац партизанске јединице; зароби-
ли га четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. године. 

783. УРОШЕВИЋ М. МИЛОШ, берберски радник, рођен 
1922. године у Јунковцу код Лазаревца, борац Првог шумадијског 
партизанског одреда,- заробили га четници и предали Немцима; 
изведен на стрелиште али преживео стрељање и побегао. 

784. УСКОКОВИЋ М. АЛЕКСАНДАР АЦА, столар, рођен 
1923. године у Ракарима код Мионице, члан КПЈ, десетар у Колу-
барском батаљону Ваљевског партизаноког одреда,- заробили га 
четници и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. године. 

785. УСКОКОВИЋ Т. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1902. 
године у Ракарима код Мионице, борац Колубарског батаљона Ва-
љевског партизанског одреда и члан Народноослободилачког од-
бора у Горњој Топлици; заробили га четници и предали Немцима; 
стрељан у Ваљеву крајем децембра 1941. године. 
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786. УСКОКОВИЋ Ж. РАТКО, економ, рођен 1908. године у 
Ракарима код Мионице, борац Колубарског батаљона Ваљевског 
партизанског одреда; заробили га четници и отерали на Равну го-
ру; пуштен из затвора. 

787. УСКОКОВИЋ РУЖИЦА, домаћица из Ракара код Мио-
нице, сарадник НОП; ухватили је четници; пуштена из затвора. 

788. УСКОКОВИЋ Ж. СВЕТИСЛАВ СВЕТО, земљорадник, 
рођен 1922. године у Ракарима код Мионице, борац Колубарског 
батаљона Ваљевског партизанског одреда; заробили га четници у 
Горњој Топлици; пуштен из затвора. 

789. ФИЛИПОВИЋ М. ДРАГОСЛАВ КЛИДИС, подофицир 
старе југословенске војске, рођен 1920. године у Горњем Миланов-
цу, борац Таковског батаљона Чачаноког партизанског одреда; за-
робили га четници у Горњем Милановцу и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

790. ФИЛИПОВИЋ Б. ПЕТАР, студент, рођен 1917. године 
у Акрону, САД, живео у Горњем Милановцу, члан СКОЈ, сарадник 
НОП; ухватили га четници и предали Немцима у Ваљево; отеран 
у логор на Бањици и стрељан децембра 1941. године. 

791. ФУЧИДЗИ ПЕЂА, студент, рођен 1918. године у Грузи-
ји, СССР, живео у Бакионици код Пожеге, борац Пожешке чете 
Ужичког партизаноког одреда; заробили га четници у Ражани и 
предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. године. 

792. ХУСРЕФОВИЋ ШЕРИФ, браварски радник, рођен 1921. 
године у Мостару, живео у Смедеревској Паланци, борац Пала-
начке чете Другог шумадијског партизанског одреда, члан КПЈ; 
рањен; заробили га четници у партизанској болници на Савинцу 
код Горњег Милановца, отерали на Равну гору и убили новембра 
1941. године. 

793. ЦАРЕВИЋ Р. ВЕРА, радница, рођена 1925. године у Гор-
њем Милановцу, сарадник НОП, ухватили је четници у болници 
у Горњем Милановцу, отерали и премлатили,- поново враћена у 
затвор у Горњем Милановцу, а одатле отерана у логор на Бањицу. 

794. ЦАРЕВИЋ МЛАДЕН, из Велеречи; заробили га четници 
и отерали на Равну гору,- пуштен из затвора. 
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795. ЦАРЕВИЋ С. НАТАЛИЈА, домаћица, рођена 1892. го-
дине у Такову, живела у Велеречи код Горњег Милановца; ухва-
тили је четници и отерали на Равну гору; пуштена из затвора, али 
је четници поново ухватили и заклали 1943. године. 

796. ЦАРЕВИЋ Ј. РАДИША, зидар, рођен 1893. године у 
Велеречи код Горњег Милановца, борац Таковског батаљона Ча-
чанског партизанског одреда,- заробили га четници у Горњем Ми-
лановцу; пуштен из затвора. 

797. ЦВЕТИЋ М. СРЕЋКО, ученик, рођен 1922. године у 
Миросаљцима код Ариља, члан СКОЈ, борац Драгачевског бата-
љона Чачанског партизанског одреда; погинуо у борби против чет-
ника на Трешњици код Ужица 2. новембра 1941. године. 

798. ЦВЕТКОВИЋ Д. БРАНКО, саобраћајни чиновник, ро-
ђен 1911. године у Белом Потоку код Књажевца, живео у Београ-
ду, члан КПЈ, политички комесар чете у Посавском партизанском 
одреду; рањен у борби против четника на Руднику, заробили га 
четници у партизанској болници на Савинцу код Горњег Миланов-
ца и убили ноћу између 8. и 9. новембра 1941. године. 

799. ЦВЕТКОВИЋ Д. ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1903. 
године у Невадама код Горњег Милановца, борац Таковског бата-
љона Чачанског партизанеког одреда,- заробили га четници у Гор-
њем Милановцу и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. године. 

800. ЦЕГЛЕДИ ДР РУДОЛФ, рођен 1910. године у Карловцу, 
живео у Београду, борац Космајског партизанског одреда; поги-
нуо у борби против четника на Венчацу 8. октобра 1941. године. 

801. ЦИЦВАРИЋ М. ЈОВИША, земљорадник, рођен 1919. 
године у Никојевићима код Ужица, члан СКОЈ, борац Ужичког 
партизанског одреда,- заробили га четници у Карану и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. го-
дине. 

802. ЦРНИЋ М. БОЖИДАР БОЖО, столар, рођен 1921. го-
дине у Приједору, живео у Јунковцу код Лазаревца, борац Првог 
шумадијског партизанског одреда; заробили га четници у Горњем 
Милановцу и предали Немцима,- изведен на стрелиште, али пре-
живео стрељање и побегао; поново ухваћен и убијен на Бањици 
1942. године. 

803. ЧАЛЕНИЋ ЗОРА, кројачка радница, рођена 1915. го-
дине у Надаљу код Србобрана, живела у Београду, члан КПЈ, бо-
рац Космајског партизанског одреда; заробили је четници у По-
падићу, отерали на Равну гору и стрељали у Брајићима 6. новем-
бра 1941. године. 
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804. ЧАРАПИЋ С. РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1924. го-
дине у Мионици, борац Колубарског батаљона Ваљевског парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

805. ЧВОРОВИЋ О. АЈ1ЕКСАНДАР, кројач, рођен 1921. го-
дине у Придворици код Чачка, члан КПЈ, борац Драгачевског ба-
таљона Чачанеког партизанског одреда; заробили га четници у 
Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. године. 

806. ЧОЈ1ИЋ К. ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 1909. године 
у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; заро-
били га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

807. ЧОЈТИЋ М. ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1923. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

808. ЧОЛИЋ Р. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

809. ЧОЛИЋ Т. МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1920. годи-
не у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; за-
робили га четници у Коојерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

810. ЧОЛИЋ П. МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1919. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

811. ЧОЛИЋ Р. МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
погинуо у борби против четника у Рајковићу код Мионице 21. но-
вембра 1941. године. 

812. ЧОЛИЋ М. МЛАДЕН, опанчарски радник, рођен 1920. 
године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одре-
да; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

813. ЧОЛОВИЋ СТЕВАН СТЕВО, трговачки помоћник, ро-
ђен 1910. године у Радобуђи код Ариља, члан КПЈ, секретар Сре-
ског комитета КПЈ за срез ариљски, политички комесар Ариљског 
батаљона Ужичког партизанеког одреда; погинуо у борби против 
четника у Ивањици 2. новембра 1941. године. Народни херој. 
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814. ЏИНОВИЋ В. ЉУБИНКО, подофицир бивше југосло-
венске војеке, рођен 1922. године у Здравчићима, борац Пожешке 
чете Ужичког партизанеког одреда; заробили га четници у Ража-
ни и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новем-
бра 1941. године. 

815. ШАЈИНОВИЋ Б. СЕКУЈ1А, земљорадник, рођен 1911. 
године у Горњој Горевници код Чачка, борац Чачанског парти-
занског одреда; заробили га четници код болнице у Горњој Го-
ревници, отерали у Брајиће и стрељали 5. новембра 1941. године. 

816. ШЕХОВИЋ О. ЏЕМКО, ученик, рођен 1922. године у 
Новој Вароши, члан СКОЈ, ухватили га четници и уморили усија-
ним гвожђем на Забоју код Нове Вароши 5. септембра 1941. го-
дине. 

817. ШИШИЋ МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1918. године 
у Кожуару код Уба, борац Тамнавског батаљона Посавеког парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима у Ва-
љеву; интерниран у логор у Немачку. 

818. ШИШОВИЋ АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1920. 
године у Гојној Гори, живео у Брајићима код Горњег Милановца, 
борац Таковског батаљона Чачанског партизанског одреда; заро-
били га четници у Карану и отерали на Равну гору; пуштен са 
Равне горе. 

819. ШТЕРЈОВИЋ, лекар у Косјерићу, сарадник НОП; ухва-
тили га четници у Косјерићу и отерали на Равну гору; пуштен са 
Равне горе. 

820. ШТУЛИЋ Т. ПАВЛЕ, пекарски радник, рођен 1926. го-
дине у Мионици, борац Колубарског батаљона Ваљевског парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима; даља 
судбина непозната. 
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804. ЧАРАПИЋ С. РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1924. го-
дине у Мионици, борац Колубарског батаљона Ваљевског парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

805. ЧВОРОВИЋ О. АЈ1ЕКСАНДАР, кројач, рођен 1921. го-
дине у Придворици код Чачка, члан КПЈ, борац Драгачевског ба-
таљона Чачанског партизанског одреда; заробили га четници у 
Карану и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. подине. 

806. ЧОЛИЋ К. ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 1909. године 
у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; заро-
били га четници у Карану и предали Немцима; стрељан на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

807. ЧОЛИЋ М. ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1923. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

808. ЧОЛИЋ Р. МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; 
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

809. ЧОЛИЋ Т. МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1920. годи-
не у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда; за-
робили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

810. ЧОЛИЋ П. МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1919. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда,-
заробили га четници у Косјерићу и предали Немцима; стрељан на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

811. ЧОЛИЋ Р. МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1920. го-
дине у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одреда,-
погинуо у борби против четника у Рајковићу код Мионице 21. но-
вембра 1941. године. 

812. ЧОЛИЋ М. МЛАДЕН, опанчарски радник, рођен 1920. 
године у Севојну код Ужица, борац Ужичког партизанског одре-
да; заробили га четници у Карану и предали Немцима; стрељан 
на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. године. 

813. ЧОЛОВИЋ СТЕВАН СТЕВО, трговачки помоћник, ро-
ђен 1910. године у Радобуђи код Ариља, члан КПЈ, секретар Сре-
ског комитета КПЈ за срез ариљски, политички комесар Ариљског 
батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против 
четника у Ивањици 2. новембра 1941. године. Народни херој. 
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814. ЏИНОВИЋ В. ЉУБИНКО, подофицир бивопе југосл< 
венске војске, рођен 1922. године у Здравчићима, борац Пожеии* 
чете Ужичког партизанског одреда; заробили га четници у Раж, 
ни и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новел 
бра 1941. године. 

815. ШАЈИНОВИЋ Б. СЕКУЈ1А, земљорадник, рођен 191: 
године у Горњој Горевници код Чачка, борац Чачанског партг 
занског одреда; заробили га четници код болнице у Горњој Г< 
ревници, отерали у Брајиће и стрељали 5. новембра 1941. годиш 

816. ШЕХОВИЋ О. ЏЕМКО, ученик, рођен 1922. године 
Новој Вароши, члан СКОЈ, ухватили га четници и уморили усија 
ним гвожђем на Забоју код Нове Вароши 5. септембра 1941. гс 
дине. 

817. ШИШИЋ МИЈ10РАД, земљорадник, рођен 1918. годин 
у Кожуару код Уба, борац Тамнавског батаљона Посавског парти 
занеког одреда; заробили га четници и предали Немцима у Ва 
љеву; интерниран у логор у Немачку. 

818. ШИШОВИЋ АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1920 
године у Гојној Гори, живео у Брајићима код Горњег Милановца 
борац Таковског батаљона Чачанеког партизанског одреда; заро 
били га четници у Карану и отерали на Равну гору; пуштен сг 
Равне горе. 

819. ШТЕРЈОВИЋ, лекар у Косјерићу, сарадник НОП; ухва 
тили га четници у Косјерићу и отерали на Равну гору,- пуштен са 
Равне горе. 

820. ШТУЛИЋ Т. ПАВЛЕ, пекарски радник, рођен 1926. го-
дине у Мионици, борац Колубарског батаљона Ваљевског парти-
занског одреда; заробили га четници и предали Немцима; даља 
судбина непозната. 
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