
МИЛЕТА ВИТОРОВИН —СЛИКАР 
Студент из Шепшина, партијски радник од првих дана устанка и члан 
Среског повереништва КПЈ — Младеновац. Аутопортрет аутора цртежа. 

Ови аутентични цртежи академског сликара и једног од учесника 
у организовању устанка у овом крају, Мнлете Виторовића, на којима 
су сачувани ликови бораца Космајског народноослободилачког 
партизанског одреда „Раде Јовановић" из времена 1941. годнне, 
представ.\>ају неоцењиву вредност не само као уметничко остварење 
него и као документ и сведочанство. 



ИВАН СТЕФАНОВИН —СРБА 
Радник из Смедерева, борац од 1941. године, касшце командант 
Космајског одреда, НАРОДНИ ХЕРОЈ 



КОСМАЈСКИ ОДРЕД У МАРШУ 



РАДЕ ЈОВАНОВИБ 
Земљорадник из Парцана, први заменик команданта Космајског одреда, 
погинуо већ септембра 1941. а по њему је одред добио име. 
НАРОДНИ ХЕРОЈ > 



ДРАЖА МАРКОВИН 
Студент нз Малог Поповића, један од првих организатора устанка на 
Космају. Партијскн руководилац одреда и касније секретар Окружног 
комитета — Младеновац. 



МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИБ — ТРУЛЕЖ 
Службеник из Београда, један од организатора устанка у грочанском 
спезу. Члан О К Р У Ж Н О Г повереништва — Младеновац, Н А Р О Д Н И Х Е Р О Ј 



БИТКА НА ВАРОВНИЦАМА 
25. септембар 1941. 



МИКА СТОЈКОВИБ — ДРОЊА 
Студент нз Умчара, партијски радник и организатор устанка у 
грочанско-подунавском крају. Пружајући херојски отпор непријатељу, 
тешко рањен, заробљен и стрељан у Јајинцима. НАРОДНИ ХЕРОЈ 



ЉУБОМИР ИВКОВИП —ШУЦА 
Радник из Дучине, заменик команданта, касније комесар Космајског 
одреда. ИАРОДИИ ХЕРОЈ 



БОРБЕ ЈОВАНОВИБ — ЈАРАЦ 
Књижевник из Београда, комесар Космајског одреда. Јуначки погинуО 
на КОсмају, јула 1943. године. 



ДОБРИВОЈЕ МИЛИНЕВИБ —ВУЧКО 
Учител. из Дражња, родом из партизанске породице Светозара 
Милићевића, за коју је везано формирање Грочанско-подунавске чете. 
Храбро погинуо фебруара 1944. као члан Окружног комитета 
— Младеновац. 



САСТАНАК СРЕСКОГ ПОВЕРЕНИШТВА КПЈ МААДЕНОВАЦ 
Секретар — Кика. Чланови комитета Милета Виторовић, Мија 
Обрадовић, Миле Перић и Миодраг Борђевић. 



КИКА ДАМЊАИОВИИ — МАРКОВИН 
Учитељица из Младеновца, секретар Среског повереништва и члан 
Окружног комитета КШ Младеновац. Партијски руководилац одреда. 
НАРОДНИ ХЕРОЈ 



МИЛЕ ПЕРИБ 
Радник из Младеновца, организатор илегалног рада у Младеновцу 
од првих дана устанка. Као секретар Месног комитета ухапшен 1942. 
Јуначки издржао мучења полиције и стрељан у Јајинцима. 



ПАРТИЗАНСКА ШТАМПАРИЈА „ТЕХНИКА" У ШЕПШИНУ 
— 1942. година 



ЗАГА БОРИВ 
Омладинка из Врбице, једна од првих и најмлађих партизанки 
Космајског одреда. Партизански радник у врачарском срезу. Техничарка 
партијске штампарије. 
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АЛЕКСАНДАР ВИТОРОВИК — ЦИГА 
Ученик из Шепшина, омладински руководилац у одреду, срезу и 
округу Младеновац. 



МИЛОРАД СИМИН —ЖАРКО 
Земљорадпик из Ковачевца, секретар СКОЈ-а у Ковачевцу, а касније 
партијски радник среза јасеничког. Од 1943. члан Окружног комитета 
СКОЈ-а, Младеновац. 



САСТАНАК СКОЈ-а НА РУДНИКУ — приликом повлачења одреда 1941. 
Говори Јован Поповић, књижевник 

1 



ВИТОКА ЖИВАИОВИБ 
Омладинка из Малог Пожаревца, руководилац СКОЈ-а у селу. Члан 
Среског повереништва КПЈ Гроцка. Била је опкољена и да не би пала 
жива непријатељу у шаке, убила се фебруара 1944. 



ЗАГА РАДОЈКОВИЋ, Омладннка из Влашке, из партизанске породице Радодковић, партизанка 
и партијски радник у срезу Младеновац. Члан првог Окружног 
одбора антифашистичког фронта жена. 



СТРАХИЊА НОВАКОВИЋ —БАНЕ 
Земљорадник из Дубоне, секретар СКОЈ-а у Дубони и секретар Среског 
повереништва СКОЈ-а, Младеновац. Тешко рањен, заробљен од четника, 
зверски мучен и убијен октобра 1943. 



ГРОЧАНСКО-ПОДУНАВСКА ЧЕТА 
од септембра 1941. у саставу Космајског одреда. 



МИЛОСАВ ВЛАЈИН 
Железнички радник из Парцана, борац — митраљезац. Заменик 
команданта одреда, погинуо у Влашкој 1943. године. Народни херој — 
коме је омладина испевала познату песму: „Цветај ружо, цветали 
божури, Милосаве са четом пожури, дивне сам тн чарапе исплела, 
да их нема у четири села" 



ЉУБА МИЛОВАНОВИЋ — ГУТА 
Типографски радник из Умчара, водник и командир чете Космајског 
одреда. Неустрашив пред смрћу као и у борби, умро је херојски 
априла 1942. године, пркосећи непријатељу на младеновачком сајмишту. 



ПОСЛЕ РАЗБИЈАЊА ЧЕТИИКА НА СЕНАЈИ ПРЕБРОЈАВАЊЕ 
ЧЕТНИЧКИХ КОКАРДИ, АКЦИЈОМ ЈЕ РУКОВОДИО ГУТА 



ЈОСИП ИВАИКОВИН —ЈОЦА 
Радник из Смедерева, први комесар Грочанско-подунавског одреда и 
један од организатора устанка у подунавском срезу. Прошао мукотрпни 
пут Космајског одреда до Саниака и натраг. Запобљен због нздаје и 
стрељан са групом другова у Паланци, марта 1942. 



ПЕТАР ВЛАДЕТИБ — ГАЛАМА 
Ралник из Смедерева, још један из плејаде смедеревских комуниста 
којн с\' први кренули у партизане. Преживео је пријепољску трагедију 
Шумадијске бригаде. 



ЗАСЕДА КОСМАЈАЦА 



ГОВОРИ КОМЕСАР 



СВЕТА ВЕКИЋ 
Земљорадник из Малог Поповића, прешао је пут одреда до Санџака и 
назад. Храбар и постојан, у тој својој храбрости погинуо 1942. 



МЛАДЕН НИКОЛИЋ — ЦРТАК 
Студент нз Шепшина, и он је прошао „Санџачки пут", борио се од 
првих дана устанка. Погинуо 1942. као партијски радник. 



ПАРТИЗАНИ ИЗЛАЗЕ НА ПОАОЖАЈ Ј 



БОРА ЛАЗИЋ —ВАРНАВА 
Средњошколац из Влашке, борац Космајског одреда од осиивања. 

убијен подмукло децембра 1941. у Кораћици, од партизанских дезертера. 



МИОДРАГ НИКОЛИЋ —ПОПАЈ 
Радник из Малог Пожаревца, један од првих бораца 
Грочанско-подунавског одреда. Касније командир чете 
Шумадијског одреда. 



РАТА ЈАНКОВИЋ 
Студент нз Дубоне, сарадиик партнзана из 1941. године, борац 
Космајског одреда. 



ГОВОР БОРЦИМА ПРЕД АКЦИЈУ 



ЉУБИВОЈЕ ГАЈИЋ— БОКА 
Земљорадник из Малог Пожаревца, партијски радник од почетка 
устаика у свом селу. Члан Срескот комитета грочанског, а затим 
секретар среза Љиг. Члан првог Окружног иародиоослободилачког 
одбора. НАРОДНИ ХЕРОЈ. 



СРЕТЕН ЛОМИЋ —ЧИКА СРЕЈА 
Земљорадник из Велике Иванче, од првих дана устанка, све партизанске 
везе иду преко њега и његове куће. Чика Среја води Космајски 
одред до слободне територије, у најкритичнијим данима 1941. 
Први секретар партијске организације у селу. Председник првог Среског 
народноослободилачког одбора Младеновца и пред смрт, децембра 
1941., члан Среског комитета Космаја. 



НА ПУТУ ЗА САНЏАК 



МИХАИЛО БОРИН 
Колар из Врбице, његова је кућа у првим данима рата седиште Главног 
штаба Србије и главна веза за све борце који из Београда пристижу 
у Космајски одред. 



КОСТА ВИТОРОВИЋ — ЈАБЛАН 
Земљорадник из Шепшина, деда Коста и његова колиба познати су свим 
партизанима Грочанско-подунавског одреда. То је била прва станица 
где су се борци окупљали, наоружавали и хранили. 



б К К ^ т а а Вуков син. Заједно с а оцем ицелом породицом 
служи као веза борцима и партшским радницима у овом крају 
Космаја. И он и отац, стрељани 1942. године у Јајинцима. 



ПОСЛЕ БОРБЕ У ВЕНЧАНИМА 



ЈАКОВ БУРСАБ —ЧИКА ЈАША 
Зидар и сеоски слуга из Шепшииа, родом Далматинац. Један од првих 
чланова КПЈ у Шепшину. У рату курир. Вршећи своју курирску 
дужност, јула 1943., пао је непријатељу у руке. 



БЛАГОЈЕ РИСТИЋ —ЛУНЕ 
Земљорадник из Шепшина, скромни, ћутљиви, храбри борац, комуниста. 
Опкољен од четника, извршио самоубиство у јесен 1942. године. 



ПОВРАТАК НА СВОЈ ТЕРЕН 



ИВАН МУКЕР 
Радник из Смедеревске Паланке, борац и командир Паланачке чете 
Другог шумадијског одреда. У најтежим моментима од 17—22. фебруара 
1942. — последњи командир Космајског одреда пред трагичну битку 
код Тулежа. Рањен и опкољен, извршио самоубиство у Паланци. 
марта 1942. НАРОДНИ ХЕРОЈ. 


