
ПАВЛОВИЋ Милоша ЂОРЂЕ-ЦОПАЈА, столар, рођен 
1924. у Чачку; радио у столарској партизанској јединици у Вој-
нотехничком заводу у Чачку; ухватили га Немци и отерали у ло-
гор у Хамбург, где је страдао 1945. 

РАДОВАНОВИЋ Филипа ЉУБИША, електричар, рођен 
1922. у Трешњевици, живео у Чачку; сарадник НОП-а; ухватили 
га Немци и отерали у логор у Немачкој, где је страдао 27. јануа-
ра 1943. 

СТЕФАНОВИЋ Стевана ЈАНКО, електри-
чар, рођен 1912. у Чачку; борац Чачанског НОП 
одреда; отерали га Немци у Бањички логор, па у 
Немачку где је страдао 1943. 

СТЕФАНОВИЋ Сибина ДУШАН, бравар, 
рођен 1921. у Крушевцу, живео у Чачку; борац 
Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци и оте-

рали у бањички логор, па у Немачку, где је погинуо за време бом-
бардовања од стране савезничке авијације 1945. 

ТРИФУНОВИЋ Благоја МИЛОШ, машинбравар, рођен 
1909. у Калиновику, живео у Чачку; симпатизер НОП-а; отерали 
га Немци у логор у Немачку, где је страдао. 

ТЕШИЋ Светозар из Чачка, цивил, страдао у Немачкој 
1944. 

СОЛУН 

Нема података о немачком логору у Солуну или, пак, о 
другим логорима у Грчкој, нити о броју заточеника у њима, нити 
ма какве друге евиденције. За већину страдалника наводи се као 
место страдања Солун. До података о усмрћеним у логорима Грч-
ке дошли смо користећи књиге „Чачански крај у НОБ - пали бор-
ци и жртве", и „Затамњена прошлост" Горана Давидовића и Ми-
лоша Тимотијевића. 

Утврдили смо из тих извора да је у логорима Грчке живот 
изгубило 32 заточеника из чачанског краја.Неки од њих су испо-
ручени из Бањичког логора (већином борци НОП-а). Други стра-
далници су похватани од окупаторских јединица приликом вр-
шења рација по селима. 

Међу усмрћеним 20 су припадници НОП-а или жртве теро-
ра, а 12 су означени као припадници ЈВуО (четници Драже Ми-
хаиловића). 
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Група заточеника у Солуну 

ДРАГАЧЕВЦИ 

ЈОВАНОВИЋ Николе СВЕТОЛИК, земљорадник, рођен 
1911. у Церови, живео у Горњој Краварици; ухватили га Немци и 
отерали у логор на Бањици, па у Солун, где је страдао 1943. 

ПЕРОВИЋ Милана МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1913. 
у Горњој Краварици; ухватили га Немци и отерали у логор на Ба-
њици, па затим у Солун, где је страдао 1943. 

НИКОЛИЋ Мика ЈОВАН, ковач, рођен 1922. у Гучи; ухва-
тили га Немци и отерали у Бањички логор, па у Солун, где је 
страдао 15. маја 1943. 

РАЈИЋ Андрије ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1923. у 
Гучи; отерали га Немци у Бањички логор, па у Солун, где је стра-
дао 15. маја 1943. 

МИЛЕКИЋ Милутина МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1924. у Доњој Краварици; ухватили га Немци и отерали у Бањич-
ки логор, затим у Солун, где је страдао у априлу 1943. 

ЈАНКОВИЋ Марка БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1900. 
у Зеокама; борац Драгачевског батаљона; ухватили га Бугари, 
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отерали у Бањички логор, па у логор у Грчку; умро у Пећи по по-
вратку из Грчке 10. фебруара 1945. 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ Милорада ДРАГОСЈ1АВ-ГАГА, земљо-
радиик, рођен 1916. у Доњој Бресници код Прокупља, живео у 
Каони; сарадник НОП-а; ухватили га Немци и отерали у Бањич-
ки логор, па у Солун, где је страдао 13. марта 1943. 

БОСИЋ Перише МИЉКО, земљорадник, рођен 1882. у Ли-
су; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, па у Солун, 
где је страдао 20. априла 1943. 

ЈОВИЧИЋ Петронија ТИХОМИР, земљорадник, рођен 
1903. у Лису; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, па 
у Солун, где је страдао 12. марта 1943. 

ЈОВИЧИЋ Арсенија ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1902. 
у Лису; ухватили га Немци и отерали у бањички логор, па у Со-
лун, где је страдао 12. марта 1943. 

КОЧОВИЋ Гвоздена СЛАВОЉУБ, земљорадник, рођен 
1923. у Лису; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, па 
у Солун, где је страдао 15. маја 1943. 

ЖИВКОВИЋ ЦВЕТА ДРАГИША, земљорадник, рођен 
1909. у Рогачи; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
па у Солун, где је страдао 30. септембра 1943. 

МРДАКОВИЋ Милоша СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 
1885. у Рогачи; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
па у Солун, где је страдао 1943. 

ИВАНОВИЋ ВЕЛИМИР-ВЕЉО из Гуче; припадник ЈВуО; 
страдао у логору у Солуну 1943. 

КРЊИЋ ЈОВАН - ЈОЦО из Гуче; припадник ЈВуО; стра-
дао у логору у Солуну 1943. 

ЉУБИЋАНИ 

МРШОВИЋ Божидара МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 
1924. у Љубићу; ухваћен и отеран у Солун, где је стрељан у фе-
бруару 1943. 

РАДОВАНОВИЋ МИЛИВОЈА-КУРЈ1АЋ, рођен 1892. у Ко-
њевићима; припадник ЈВуО; отеран у логор у Солун, где је стра-
дао 1943. 

РАКЕТИЋ Арсенија ВЕЛИБОР-БОРИСАВ, рођен 1902. у 
Мојсињу; припадник ЈВуО, ухваћен и отеран у логор у Солун; где 
је страдао 1943. 
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МАРКОВИЋ. Лепосаве БОЖИДАР, рођен 1914. у Мојсињу, 
припадник ЈВуО; отеран у логору у Солун, где је страдао 1943. 

ИЛИЋ Михаила РАДОМИР, земљорадник, рођен 1925. у 
Љубићу; ухваћен и отеран у Солун, где су га Немци стрељали у 
фебруару 1943. 

ЈЕКОВИЋ Радивоја КОСТА, рођен у Вранићима; припад-
ник ЈВуО, ухваћен и отеран у логор у Грчку, где је настадао у фе-
бруару 1943. 

ТРНАВЦИ 

ЛАЗОВИЋ Станимира БРАНКО, земљорад-
ник, рођен 1921. у Заблаћу; члан СКОЈ-а; борац 
Трнавског батаљона; био у логору на Бањици, па у 
Солуну, где је страдао у августу 1943. 

ЈОВАНОВИЋ Милисава ДРАГОСЛАВ, зе-
мљорадник, рођен 1922. у Горичанима; борац Трнавског батаљо-
на; ухватили га Немци и отерали у Солун, где је страдао у новем-
бру 1943. 

ЂУКИЋ Радомира ДУШАН, земљорадник, цивил, рођен 
1924. у Парменцу; ухватили га Немци 1942. одвели у логор на 
Сајмишту у Београду, одакле је интерниран у Солун, где је умро 
од глади. 

ИКОДИНОВИЋ Милоша БОРИВОЈЕ, рођен 1910. у Бељи-
ни; припадник ЈВуО; отеран у логор у Грчку, где је настрадао 
1943. 

ЈОВАНОВИЋ Милана ВАСИЛИЈЕ, рођен 1908. у Риђага-
ма; припадник ЈВуО, ухватили га Немци и отерали у Грчку, где 
је страдао 1943. 

ЂОКИЋ НИКОЛА из Липнице; припадник ЈВуО; отерали 
га Немци у Грчку, где је страдао 1943. 

ПОЛУГА Велимира ДРАГАН, рођен у Парменцу; припад-
ник ЈВуО; отерали га Немци у Грчку, где је страдао 1943. 

ПОЛУГА ВУЧИЋ из Парменца; припадник ЈВуО; ухваћен 
и отеран у Грчку, где је страдао 1943. 
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ЧАЧАНИ 

МИТРОВИЋ Митра МИЛОШ, хотелијер, рођен 1893. у Но-
вој Вароши, живео у Чачку; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, па у Солун, где је страдао 23. децембра 1943. 

ЦОГОЉЕВИЋ Недељка ДРАГИША, учитељ, рођен 1904. у 
Чачку; члан КПЈ, од 1937; борац Чачанског НОП одреда; ухвати-
ли га Немци и отерали у Бањички логор, па у Солун, где је стра-
дао 14. августа 1941. 

МАТОВИЋ ВОЈИСЛАВ, трговац из Чачка, цивил, ухвати-
ли га Немци и отерали у Грчку, где је страдао 1943. 

НИКОЛИЋ МИЛОШ из Чачка, цивил; ухватили га Немци 
и отерали у Грчку где је страдао 1943. 

Живи костур у логору 
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