
ОКУПАТОРСКИ ЛОГОРИ 
И ЗАТВОРИ У НАШОЈ ЗЕМЉИ 



БАЊИЧКИ ЛОГОР 

Прве идеје о стварању концентрационог логора на Бањици 
јавила се у мају 1941. године. Било је потребно створити један ве-
лики затворски простор где би били доведени убеђени противни-
ци немачког Рајха, као и сви они који нису подржавали Комесар-
ску управу Милана Аћимовића. 

Почетком рата између СССР-а и Немачке и почетком пр-
вих партизанских акција у Србији против оружане силе Немач-
ке, стварање концентрационог логора у окупираном Београду је 
било актуелизовано. Званично, Бањички логор је формиран 5. ју-
ла 1941. Одлуку о формирању донео је немачки командант града 
Београда и заповедник Гестапоа у окупираној Србији, а спровео 
је у дело тадашњи помоћник министра унутрашњих послова 

Бањички логор 
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Драгомир - Драги Јовановић. За логорски простор одабрали су 
војну зграду 18. пешадијског пука „Краљица Марија" на Бањи-
ци. 

Први заточеници из унутрашњости Србије приспели су у 
логор 9. јула 1941. 

Командант логора био је немачки поручник Фридрих Ви-
ли, а дужност управника вршио је Светозар Вујковић. Логор је 
званично био у надлежности Управе града Београда, па су тако у 
логорској управи били заступљени већином српски цивилни ор-
гани, који су вршили административне послове. Заменик управ-
ника логора био је Радован Чарапић. Стражу и обезбеђење дава-
ли су припадници српске жандармерије, а касније Српске држав-
не страже и Српског добровољачког корпуса.7 

Био је то највећи концентрациони логор на подручју Срби-
је од 1941 до 1944. Кроз њега прошло је преко 250.000 заточени-
ка, а око 30.000 је стрељано на стратишту у Јајинцима. Мањи 
број логораша је стрељан и у кругу логора. Ту је, у дворишту, по-
четком 1942. године постављен грудобран, који је коришћен за 
стрељање, а било је случајева убистава из чисте обести, које су 
најчешће вршили припадници специјалне полиције.8 

Група припадника НОП-а по изласку из логора на Бањица 
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Група логораша 

Из само делимично сачуваних докумената српског дела ло-
гора види се да је евидентирано 23.697 особа, а стрељано 3.489. 
Немачка и српска полиција почеле су крајем 1943. године уни-
штавати документацију, ископавати и спаљивати лешеве стре-
љаних, тако да се не зна колико је било жртава, нити колико је 
од њих било Јевреја, колико Срба и осталих. Једино се зна да од 
Жидова нико жив није изашао из Бањичког логора. Убијани су 
као други затвореници у дворишту логора. Стрељани су у Јајин-
цима испод Авале, на јеврејским гробљима. Стрељања су заједно 
вршили Гестапо, Специјална полиција и Српска државна стра-
жа. Сви нађени пописи стрељаних писани су руком, искључиво 
ћирилицом. Затворенике су у логору упуцавали есесовци, немач-
ка војска, припадници Управе града Београда, припадници срп-
ских градских полиција, Српске државне страже, Љотићевих до-
бровољачких одреда, српских преких судова, окружних и сре-
ских начелства из целе Србије. Спискови за стрељање саставља-
ни су у Специјалној полицији. Састављао их је шеф логора Вуј-
ковић, затим гестаповски заповедник и његов помоћник.9 
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Из ретких сачуваних пописа види се да су стрељани до се-
дам година - 22 детета, до 14 година - 26, до 17 - 76.... Стрељане 
су мајке са децом у наручју. Деца и мајке су били јеврејске на-
родности.9/а 

Велики број логораша из Бањичког логора је депортован у 
друге концентрационе и радне логоре окупиране Европе, Матха-
узена и Аушвица до поларних норвешких предела. 

У логор на Бањици од оснивања до половине 1942. године 
довођени су претежно партизани и присталице НОП-а, комуни-
стички функционери, Јевреји и Роми. Касније се логор почео пу-
нити грађанима који су довођени као таоци, да би могли бити 
стрељани за одмазду у случају да погине неки немачки војник. 
Међу таоцима је било и припадника ЈВуО, који су похватани 
приликом вршења окупаторских рација. 

Нарочито је велики терор вршен над припадницима пар-
тизанског покрета и комунистима. Сви су они морали проћи 
кроз многа саслушања и пред иследницима доказивати своје ак-
тивности у борби против окупаторских јединица и њихових са-
радника. 

Колико је тачно затвореника прошло кроз Бањички логор, 
не може се прецизно утврдити због уништене документације. 
Али, зна се да је на стратишту у Јајинцима 1943. и 1944. године, 
да би уништили трагове злочина, Немци спалили 68.000 лешева 
и да је 1.400 лешева остало неспаљено. Овде су, углавном, стреља-
ни затвореници из логора на Бањици и са Сајмишта.10 

Из једног дела књига које нису уништене може се утврди-
ти да је кроз логор прошло 23.637 затвореника, међу њима 1.680 
из чачанског краја, од којих 117 особа женског пола. Међу затво-
реницима је било њих 89 који су по два пута довођени у овај ло-
гор.11 

Према расположивој документацији, са чачанског подруч-
ја стрељано је 387 затвореника. Њих 165 били су борци и симпа-
тизери НОП-а, 203 таоци, а 19 је било припадника ЈВуО, односно 
четника Драже Михаиловића. Међу стрељаним је 21 женска осо-
ба. Стрељаних је из општине Горњи Милановац - 185, Чачка -
141, Лучана - 61. Из града Чачка - 60, Горњег Милановца - 13 и 
Гуче - девет. По селима највише стрељаних је из Прањана (47), 
Дружетића (42), Турице (22), Леушића (15), Гојне Горе (13), Остре 
(11) и Мрчајеваца (осам). 
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У Бањичком логору животе је изгубило више ближих 
сродника. 

Овде су стрељани: 
Браћа Недељка Вилимановића синови Момчило и Радми-

ло из Чачка, Рајића Михаила - Благоје и Душан из Гуче (стреља-
ни 1. октобра 1943), Јовића Маркићевића - Велимир и Средоје из 
Пилатовића (8. маја 1942), Доборивоја Вукосављевића, Милутин 
и Милован из Рогаче (1. октобра 1943), Спасоја Пајовића - Пери-
ша и Петроније из Турице (1. октобра 1943), Добросава Вуковића 
- Радиша и Милољуб из Дружетића (25. септембра 1943), Свето-
зара Рајчевића - Драган и Живорад из Дружетића (1. октобра 
1943), Веселина Чардачанина - Драгољуб и Миломир из Друже-
тића, Милисава Рајчевића - Драган и Живота из Леушића (1. ок-
тобра 1943), Николе Јанковића - Драгиша и Драган из Прањана 
(1. октобра 1943, Рајка Станојевића - Миленко и Милош из Пра-
њана (25. септембра 1943, Будимира Старчевића - Божидар и 
Милија из Прањана, Михаила Букумировића - Велизар и Радо-
мир из Мрчајеваца (1. октобра 1943), Новака Станишића - Мило-
рад - Миле и Ружица - Ружа из Чачка (7. јуна 1943), супруг и су-
пруга Чедомира Матијевића Милољуб - Миро и Надежда- Нада 
из Чачка, супруг и супруга Боривоја Богићевића (19. априла 
1943) Душанка (7. јуна 1943) из Чачка, отац и синови: Тимотије-
вић Саве Алекса и син му Драган из Гојне Горе (25. септембра 
1943), Познановић Марка Милисав и син му Миодраг из Рибаше-
вине (1. октобра 1943), Марјановић Никодина Живојин и син му 
Момчило из Леушића, Вуковић Драгослава Миленко и син му 
Миодраг из Дружетића (25. септембра 1943). 

Нису злочинци у овом логору имали самилости ни према 
младићима, који су тек закорачили у свој живот, нити према 
старцима који су били при крају свог животног века. Осим деце 
јеврејске националности, које су немилосрдно убијали, најмлађе 
стрељани као таоци или борци НОП-а су: Милољуб Јаковљевић 
из Дружетића (13 година), Милета Петровић из Дружетића (16), 
Периша Гарић из Прањана (17).... Овде су живот оставили и ста-
рине: Војин Станојевић из Дружетића (73), Нафтали Ешкенази 
из Чешке (72), Миливоје Аврамовић из Прањана (71), Драгољуб 
Андрић из Врнчана (71)... 
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ДРАГАЧЕВЦИ 

ЛАЗАРЕВИЋ Илије КОСИНКА, домаћица, рођена 1897. у 
Котражи, живела у Белом Камену; ухватили је Бугари у Белом 
Камену и отерали у логор на Бањици, где је стрељана 1. октобра 
1943.12 

ПАУНОВИЋ Добривоја ВЕЛИЗАР, студент, рођен 1921. у 
Белом Камену; члан СКОЈ-а од 1938; борац Колубарског НОП од-
реда; ухватили га четници и предали Немцима; стрељан на Ба-
њици 19. фебруара 1943. 

ГЛАВОЊИЋ Милуна МИЛАН, трговачки помоћник, ро-
ђен 1919. у Вичи; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; 
ухватили га четници и предали Немцима; отеран у логор на Ба-
њицу и ту стрељан 14. маја 1943. 

ЈЕЛИЋ Добривоја ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1907. у 
Горачићима, живео у Кулиновцима; сарадник НОП-а; ухватили 
га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 19. августа 
1942. 

РАДОВИЋ Софронија ТИХОМИР, земљорадник, рођен 
1920. у Горњем Дубцу; ухватили га Немци и отерали у Краљево, 
па у логор на Бањицу, где је стрељан 7. јуна 1943. 

ИЛИЋ Јована МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1904. у 
Грабу; ухватили га Бугари и отерали у логор на Бањицу, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЈЕЛУШИЋ Петра МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1903. у 
Грабу; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЈОВИЧИЋ Јовице БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1903. 
у Грабу; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЦИКИЋ Миленка ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1898. 
у Грабу; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЈЕЧМЕНИЋ Алексија МИОДРАГ, земљорадник, рођен 
1918. у Губеревцима; сарадник НОП-а; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 7. јуна 1943. 

БОЖАНИЋ Чедомира ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 
1900. у Гучи; ухватили га Бугари и отерали у логор на Бањицу, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 
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БРОЋИЋ Велимира МИЛОЈКО, писар, ро-
ђен 1918. у Гучи; члан КПЈ; комесар чете Драга-
чевског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, отеран у логор на Бањицу и ту стрељан 
29. новембра 1942. 

ГАВРИЛОВИЋ Косте БОРИСАВ, пекар, ро-
ђен 1898. у Гучи; борац Драгачевског батаљона; 
ухватили га Бугари и отерали у логор на Бањицу, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ Вилимана МИЛЕНА, дома-
ћица, рођена 1918. у Гучи; члан Среског поверени-
штва КПЈ; учествовала у припреми устанка; у Ба-
њичком логору стрељана 7. јуна 1943. 

НОВАКОВИЋ Алемпија ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 
1905. у Гучи; борац Драгачевског батаљона; ухватили га Бугари 
и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

РАЈИЋ Михаила БЛАГОЈЕ, обућар, рођен 1906. у Гучи; 
члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; ухватили га Бугари и 
отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

РАЈИЋ Михаила ДУШАН, обућар, рођен 1912. у Гучи; бо-
рац Драгачевског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

РЊАКОВИЋ Радомира МИЛОРАД, земљорадник, рођен 
1910. у Гучи; стрељали га Немци у логору на Бањици 7. јуна 1943. 

СТАНИЋ Драгића МИЛАДИН, земљорадник, рођен 1889. 
у Гучи; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Димитрија ЈЕВТО, земљорадник, рођен 1901. 
у Кривачи; ухватили га Немци и отерали на Бањицу, где је стре-
љан 6. децембра 1943. 
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КОЧОВИЋ Милоша БОЖИДАР, земљорадник, рођен 
1900. у Лису; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 1. октобра 1943. 

ГРУЈОВИЋ Обрада ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 
1886. у Лиси; ухватили га Немци и отерали у логор на Бањицу, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЂУКИЋ Дојчила РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1919. у 
Миросаљцима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 27. јула 1942. 

ДУЊИЋ Миленка СЛАВОМИР, кројач, рођен 1906. у Не-
гришорима; борац Драгачевског батаљона; ухватили га Бугари у 
Гучи и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МАРКИЋЕВИЋ Јовића ВЕЛИМИР, чинов-
ник, рођен 1914. у Пилатовићима; живео у Мај-
данпеку; члан КПЈ; командант Мајданпечког 
НОП одреда; ухваћен и отеран у Бањички логор, 
где је стрељан 9. маја 1942. 

МАРКИЋЕВИЋ Јовића СРЕДОЈЕ, капетан 
БЈВ, рођен 1910. у Пилатовићима; члан КПЈ; на-
челник Штаба чачанског НОП одреда; ухватили 
га четници и предали Немцима; отеран у Бањич-
ки логор, где је стрељан 9.маја 1942. 

ЈАЋИМОВИЋ Алексија СЛАВКО, земљорадник, рођен 
1905. у Пухову; ухватили га Немци, отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИТРОВИЋ Новака ВУКОСАВ, земљорадник, рођен 
1906. у Пухову; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ВУКОСАВЉЕВИЋ Добривоја МИЛОВАН, земљорадник, 
рођен 1908. у Рогачи; ухватили га Бугари и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ВУКОСАВЉЕВИЋ Добривоја МИЛУТИН, земљорадник, 
рођен 1908. у Рогачи; сарадник НОП-а, члан НОО; ухватили га 
Бугари и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 
1943. 
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ЖИВКОВИЋ Добривоја ЈАКОВ, земљорадник, рођен 1895. 
у Рогачи; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЖИВКОВИЋ Драгољуба ЦВЕТО, земљорадник, рођен 
1924. у Рогачи; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
па у Солун, касније поново враћен у логор на Бањици, где је стре-
љан 10. маја 1944. 

КОВАНОВИЋ Новице МИЛОСАВ , земљорадник, рођен 
1907. у Рогачи; ухватили га Бугари и отерали на Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

РАДЕНКОВИЋ Владимира МИХАИЛО, зе-
мљорадник, рођен 1902. у Ртарима; ухватили га 
Бугари и отерали у Бањички логор, где је стрељан 
1. октобра 1943. 

СКЕЛИЋ Божидара АДАМ, земљорадник, рођен 
1907. у Ртарима; ухватили га Бугари и отерали у 
Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ГАВРИЛОВИЋ Јанка МИЛУТИН, земљо-
радник, рођен 1898. у Тијању; ухватили га Бугари 

и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 
ЗЕЉОВИЋ Миладина ТОДОР, земљорадник, рођен 1900. у 

Тијању; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра, 943. 

МИЛИНКОВИЋ Срећка МИЛАН-СВИЛЕ-
НИ, студент медицине, рођен 1919. у Тијању. 
Пошто му је отац као пољопривредни стручњак 
био управник Државног расадника у Крагујевцу, 
то се и Миланова политичка активност одвијала у 
том крају. Учествовао је у припремама устанка 
1941. године, а и касније, када се део партизан-
ских снага повукао за Санцак и Босну, он је, по задатку Партије 
ступио да ради у Болници у Крагујевцу. Радио је без плате, при-
хватао и илегално лечио партизанске борце и партијске раднике 
и слао лекове борцима на терен. Када је откривен, ухапшен је 11. 
новембра 1943. године од Предстојништва Градске полиције у 
Крагујевцу, отеран је у Бањички логор и стрељан 14. јуна 1944. 
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ВАСИЉЕВИЋ Јована БОЖИДАР, земљорадник, рођен 
1890. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у логор на Бањи-
цу, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ВАСИЉЕВИЋ Стевана ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 
1902. у Турици; ухватили га Бугари, отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ВАСИЉЕВИЋ Филипа ДМИТАР, земљорадник, рођен 
1902. у Турици; отерали га Бугари у Бањички логор, где је стре-
љан 1. октобра 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ Љубомира ДРАГОЉУБ, земљорадник, ро-
ђен 1992. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ Младена МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 
1898. у Турици, ухватили га Бугари и одвели у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ Миленка НИКОЛА, земљорадник, рођен 
1895. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ Радована МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 
1922. у Турици, ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПАЈОВИЋ Милована ВЕЉКО, земљорадник, рођен у Тури-
ци; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је стре-
љан 1. октобра 1943. 

ПАЈЕВИЋ Спасоја ПЕРИША, земљорадник, рођен 1903. у 
Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ПАЈЕВИЋ Спасоја ПЕТРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 
1916. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПАЈЕВИЋ Александра РАДОМИР, земљорадник, рођен 
1889. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПАНТОВИЋ Ђунисија ГВОЗДЕН, земљорадни, рођен 1899. 
у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ПРОКОВИЋ Радисава ВУКАШИН, земљорадник, рођен 
1889. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПРОКОВИЋ Љубомира МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 
1905. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 
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РАДОЊИЋ Василија ВЈ1АИСАВ, земљорадник, рођен 
1895. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

СРЕТЕНОВИЋ Миљка РАДОСАВ, земљорадник, рођен 
1899. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ТИМОТИЈЕВИЋ Миливоја АКСЕНТИЈЕ, земљорадник, 
рођен 1904. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ТИМОТИЈЕВИЋ Милоша ВОЈИН, земљорадник, рођен 
1898. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ТИМОТИЈЕВИЋ Милоша СЕЛОМИР, земљорадник, рођен 
1896. у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор 
где је стрељан 1. октобра 1993. 

ЧВОРОВИЋ Веселина МИЛАН, земљорадник, рођен 1897. 
у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЧВОРОВИЋ Млађена МИЛУН, земљорадник, рођен 1898. 
у Турици; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

КОВАЧЕВИЋ Војислава АНДРИЈА, земљорадник, рођен 
1913. у Церови; борац Драгачевског батаљона; заробили га четни-
ци и предали Немцима, који су га стрељали у логору на Бањици 
20. марта 1942. 

ЉУБИЋАНИ 

СЕНИЋ Радомира ЗАВИША, инжењер агрономије, рођен 
1914. у Бечњу; члан КПЈ; интендант Љубићког батаљона; ухва-
тили га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 3. јула 1943. 

ПЕТРОВИЋ Новака МИЛОЈКО, рудар, рођен 1918. у Кру-
шчици код Ариља, живео у Бресници; борац Љубићког батаљо-
на; заробили га четници и предали Немцима, који су га отерали 
у Бањички логор, где је стрељан у фебруару 1942. 

КОЛАКОВИЋ Младена МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1895. у Врнчанима; стрељали га Немци у Бањичком логору 1. ок-
тобра 1943. 

КРЏИЋ Милоша МИЛУТИН-БАН, земљорадник, рођен 
1909. у Горњој Горевници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; 
ухватили га четници и предали Немцима, који су га отерали у 
Бањички логор, где је стрељан 19. фебруара 1943. 
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ПЕРИШИЋ Радована ГВОЗДЕН, ученик 
техничке школе, рођен 1919. у Горњој Горевниди; 
члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухвати-
ли га четници и предали Немцима, који су га оте-
рали у Бањички логор, где је стрељан 14. маја 
1943. 

ЋИРИЋ Вељка БОГОЉУБ, кројач, рођен 1904. у Горњој 
Горевници; члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 14. маја 1943. 

ЂОРЂЕВИЋ Тиосава БОШКО, земљорад-
ник, рођен 1917. у Доњој Горевници; члан КПЈ; 
интендант Четврте чете Љубићког батаљона; 
ухватили га недићевци и предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 14. 
маја 1943. 

БОЈОВИЋ Милана МИЛОЈКО, земљорад-
ник, рођен у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 7. августа 1942. 

УРОШЕВИЋ Миљка РАДОЈКО, трговац, рођен 1912. у До-
њој Трепчи; интендант Треће чете Љубићког батаљона; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 9. марта 1942. 

ПАВЛОВИЋ Драгомира МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 
1921. у Љубићу; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је 
нестао 1942. 

УРОШЕВИЋ Милосава ГРУЈИЦА, земљорадник, рођен 
1894. у Горњој Гори, живео у Љубићу; отерали га Немци у Ба-
њички логор, где је стрељан 26. децембра 1942. 

ТОШИЋ Велимира МИЛАН, земљорадник, 
рођен 1922. у Милићевцима; борац Љубићког ба-
таљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор, где је стре-
љан 25. јануара 1943. 
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ПАВЛОВИЋ Илије ДОВРИВОЈЕ, свршени 
матурант, рођен 1922. у Мојсињу; члан Среског 
комитета КПЈ за срез љубићки; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 7. јануара 1943. 

ВУКУМИРОВИЋ Михаила ВЕЛИЗАР, земљорадник, рођен 
1917. у Мрчајевцима; ухватили га Бугари и предали Немцима, оте-
ран у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ВУКУМИРОВИЋ Михаила РАДОМИР, земљорадник, ро-
ђен 1920. у Мрчајевцима, ухватили га Бугари и предали Немцима, 
а они га отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ГАЈОВИЋ Милоша ДОБРИЦА, кројач, рођен 1921. у Мр-
чајевцима; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. маја 1943. 

ЕРИЋ Рајка ВУКАШИН, свршени матурант, рођен 1921. у 
Мрчајевцима; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 30. септембра 1942. 

МИЛОШЕВИЋ Драгутина МИЛАН-ЋОПО, 
кројач, рођен 1914. у Мрчајевцима; члан Среског 
комитета КПЈ за љубићки срез; рат га затекао у 
Нишу на издржавању казне за комунистичку ак-
тивност, одакле је пребачен у Бањички логор, где 
је стрељан 17. октобра 1941. 

САМСА РОМАН, изгнаник из Словеније, 
живео у Мрчајевцима; борац Љубићког батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је страдао крајем 1941. 

СТОЈАНОВИЋ Сретена МИЛОЈЕ-МР-
ТВАК, кројач, рођен 1917. у Мрчајевцима; секре-
тар Среског комитета КПЈ за срез љубићки; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 7. јуна 1943. 
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СТЕВАНОВИЋ-ЗУЦОВИЋ Михаила СЕКУЛА, ковач, ро-
ђен 1896. у Тавнику, живео у Мрчајевцима; сарадник НОП-а; 
ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

АНЂЕЛИЋ Драгомира ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 
1892. у Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га 
отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

АНЂЕЛИЋ Милосава МИЛОРАД, земљорадник, рођен 
1894. у Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га 
отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

АНЂЕЛИЋ Тодора МИЛОШ, земљорадник, рођен 1902. у 
Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га отера-
ли у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

АНЂЕЛИЋ Видоја МИХАИЛО, столар, рођен 1920. у 
Остри, члан МК КПЈ за Чачак, борац Љубићког батаљона; ухва-
тили га недићевци и предали Немцима који су га отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 7. јуна 1943. 

АНЂЕЛИЋ Танасија САВО, земљорадник, рођен 1886. у 
Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га отера-
ли у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

АНЂЕЛИЋ Василија СОФРОНИЈЕ, земљорадник, рођен 
1892. у Остри, члан НОО; ухватили га Бугари и предали Немци-
ма који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 
1943. 

БЕЛИЋ Дмитра ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1905. у 
Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га отера-
ли у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

БЕЛИЋ Николе ЈЕРЕМИЈА, земљорадник, Рођен 1885. у 
Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га отера-
ли у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

БЕЛИЋ Алексија МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1888. у 
Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који су га отера-
ли у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

КУЗМАНОВИЋ Владисава МИЛУТИН, земљорадник, ро-
ђен 1897. у Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који 
су га одвели у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

КУЗМАНОВИЋ Светомира РАДОМИР, земљорадник, ро-
ђен 1893. у Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 
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МИЈУШКОВИЋ Милутина РАДОМИР, земљорадник, ро-
ђен 1905; у Остри; ухватили га Бугари и предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МАРКОВИЋ Вукића МИЛЕНКО, пекар, рођен 1912. у Пре-
љини; борац Љубићког батаљона; као тешког рањеника ухвати-
ли га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички 
логор, где су га стрељали 12. јула 1943. 

РАШКОВИЋ. Богољуба РАШКО, шеф Железничке стани-
це у Прељини; рођен 1915. у Рашкој, живео у Прељини; позадин-
ски радник НОП-а; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1943. 

ТОПАЛОВИЋ Бранислава БОГДАН, земљорадник, рођен 
1907. у Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. марта 1943. 

ДРОБЊАК Божидара ПАВЛЕ, земљорад-
ник, рођен 1908. у Пријевору; борац Љубићког ба-
таљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор, где је стре-
љан 9. марта 1943. 

КУЈУНЏИЋ Секуле ЦМИЉКА-ЦИЦА, до-
маћица, рођена 1923. у Пријевору; борац Љубић-
ког батаљона; ухватили је Бугари и предали Нем-
цима, који су је отерали у Бањички логор, одатле 
одведена у Специјалну полицију 5. априла 1943. и 
од тада јој се губи сваки траг. 

МАРКОВИЋ Љубомира ФИЛИП, земљо-
радник, рођен 1903. у Ракови; члан НОО; мучен за 
време рата, а затим отеран у Бањички логор, где је 
умро 30. новембра 1943. 

ИЛИЋ Светомира ДИМИТРИЈЕ, столар, рођен 1916. у Ро-
шцима; борац Љубићког батаљона; отеран од Немаца у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

Лс 
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ЖУЊИЋ Милована БОГОСАВ, земљорад-
ник, рођен 1914. у Соколићима; борац Љубићког 
батаљона; ухватили га четници и предали Немци-
ма, који су га отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 19. фебруара 1943. 

У КУЋИ СМРТИ 

Пропратним актом Предстојништва градске полиције у 
Чачку, заведеним под бројем 4216 од 9. јуна 1942. године, спрове-
дено је девет лица која одговарају за „комунистичко-партизан-
ске кривице", међу којима је био и Богосав Жуњић, земљорад-
ник из Соколића: 

Када група осуђеника стиже на Бањицу, пред њих изађе 
шеф логора, злоГласни Светозар Вујковић. Гледајући их закрва-
вљеним очима, цинично добаци: 

- СтиГосте ли код мене, Чачани моји? 
Затвореници су ћутали, упућујући му само поГледе пуне 

презира. 
Изазван хладнокрвним држањем бивших партизанских 

бораца, шеф претећи дрекну: 
- Знајте, ђаволи црвени, да овамо нисте дошли за то да 

вас Гојимо, него да вам ребра бројимо! 
И заиста, поред аГената, који су их за време саслушања 

немилосрдно тукли, са мучењима су настављали лоГорски 
стражари и кључари, међу којима су се по својој бездушности, 
према казивањима, преживелих лоГораша, посебно истицали: 
Милан-Лала Кобиљски, Милан Трифуновић, Радован Гудељ и 06-
рад Белић. 

Док је БоГосав подносио муке у „кући смрти", из које су да-
ноноћно стотине извођене на стрељање, полицијски аГент Ра-
јица Илић из СоколиШ, уцењивао је породицу затвореника скупо 
наплаћујући лажна обећања. 

Када је у лето 1942. Године сусрео Милована Жуњића, 
агент му се обрати, тобож добронамерним питањем: 

- Шта ти је с БоГосавом, чика Миловане? 
- Ви то знате боље од мене, Господине Рајица - узвраћа не-

срећни старац. 
- Знам да је на Бањици, па ме интересује јавља ли како му 

је тамо? - чинио се подлац невештим. 
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- Када бих знао, синко, да Га могу отуда жива извући, не 
бих питао за цену. 

- Спреми ти пара, чича, а ја ћу покушати да понудим 
иследницима, не би ли Га како пустили. 

У неколико наврата овај покварењак је узимао новац од 
сиротог старца, држећи Га стално у нади да ће му син једноГ да-
на здрав доћи кући. 

Јануара 1943. Године од затвореника су формиране радне 
бриГаде, које су требало да копају канале поред Дунава. Постро-
јеним затвореницима Говорио је Вујковић 

- Управа лоГора ставља вам у задатак да изведете неке 
земљане радове. Они који се на послу истакну послушношћу, би-
ће пуштени кући, а уз то, добиће и новчане наГраде... - сејао је 
препредени лисац обману у душе испуњене неизвесношћу. 

Десет дана одвозили су лоГораше на рад и враћали их у за-
твореним возилима, будно мотрећи да им ко не умакне. Онда је 
пало вече 18.фебруара, када наредише да се у лоГорском кругу по-
строје сви затвореници. Издвојише око три стотине осуђеника 
предвиђених за стрељање. У Групи издвојише и БоГосава. Са њим 
су били и њеГови земљаци: Милутин Крџић, МиодраГ Ристано-
вић, Радослав Симовић, Срећко Мијатовић, Христивоје Илић и 
Секула Перуничић. 

Црну бесконачно дуГу бесану ноћ храбри партизански бо-
рац провео је певајући борбене песме. Пре смртноГ митраљескоГ 
рафала, обратио се своме другу Секули Крупежу: 

- Ако изађеш одавде, поздрави друГове који доживе слобо-
ду и реци им да сам у смрт отишао певајући. 

Пао је достојанствено у двадесет шестој Години живо-

ЈОВАНОВИЋ. Милана МАРКО, пекар, рођен 
1925. у Станчићима; члан СКОЈ-а; позадински 
радник НОП-а; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 14. маја 1943. 

МАСЛАЋ Јевђенија МИЛОЉУБ, радник, рођен 1924. у Ро-
шцима, живео у Трбушанима; борац Љубићког батаљона; ухва-
ћен и отеран у Бањички логор, где је стрељан 1943. 
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ТАКОВЦИ 

ДАЈЧ Жике АЛЕКСАНДАР, трговац, рођен 1907. у Бео-
граду, живео у Бершићима; ухватили га недићевци и предали 
Немцима, који су га стрељали у Бањичком логору 17. априла 
1942. 

ДАЈЧ Султана ЛЕВИ МАТИЛДА, домаћица, рођена 1903. 
у Београду, живела у Бершићима; ухватили је недићевци и пре-
дали Немцима, који су је отерали у Бањички логор, где је стре-
љана 17. априла 1942. 

ЈОКОВИЋ Радисава БОГИЋ, машинбравар, рођен 1921. у 
Бершићима; сарадник НОП-а; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 5. фебруара 1943. 

МИЛЕТИЋ Владимира ДУШАН, земљорадник, рођен 
1902. у Богданици; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИЛЕТИЋ Новака ЉУБИНКО, земљорадник, рођен 1910. 
у Богданици; ухватили га Немци, који су га отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИЛЕТИЋ Живојина РАДОВАН, земљорадник, рођен 
1914. у Богданици; ухватили га Немци, који су га отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИЛЕТИЋ Владимира РАДОЈЕ, земљорадник, рођен 
1892. у Богданици; ухватили га Немци, који су га отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПРОДАНОВИЋ Радована РАДОЈЕ, земљорадник, рођен 
1904. у Богданици, ухватили га Немци, и отерали га у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПРОДАНОВИЋ Светислава ХРИСТИВОЈЕ, земљорадник, 
рођен 1902. у Богданици; ухватили га Немци, и отерали га у Ба-
њички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

СРЕТЕНОВИЋ Станислава РАДОВАН, земљорадник, ро-
ђен 1923. у Богданици; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

СРЕТЕНОВИЋ Арсенија СТАНИША, земљорадник, рођен 
1904. у Богданици; ухватили га Немци, и отерали гау Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

СТЈЕПАНОВИЋ Миљка МИЛОШ, земљорадник, рођен 
1921. у Богданици; ухватили га Немци, и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 
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ЧОЛОВИЋ Јеврема ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 
1900. у Богданици; ухватили га Немци, и отерали га у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПЕТРОВИЋ Здравка БРАНИСЛАВ, столар, рођен 1922. у 
Брајићима, члан СКОЈ-а, борац Космајског НОП одреда; ухвати-
ли га недићевци и предали Немцима, који су га отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 4. октобра 1941. 

КОЗОДЕР Чеда МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1887. у 
Брезни; ухватили га Немци и отерали у Београд, где је стрељан 
на Сајмишту 1942. 

МИЛОШЕВИЋ Михаила МИЛАН, кафеџија, рођен 1912. у 
Брезни; ухватили га Немци, и отерали га у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ПЕТРОВИЋ Обрена БРАНКО, земљорадник, рођен 1915. у 
Велеречи; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га отерали на Бањички логор, где је стре-
љан 1942. 

АДАМОВИЋ Васа ДРАГОЈЛЕ, земљорадник, рођен 1872. у 
Врнчанима, отерали га Немци, у Бањички логор, где је стрељан 
7. маја 1942. 

МАРЈАНОВИЋ Владимира ПРЕДРАГ, кројач, рођен 1917. 
у Врнчанима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је обе-
шен 1942. 

БАБОВИЋ Драгомира АДАМ, земљорадник, рођен 1910. у 
Горњој Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

МАРИЋ Обрада КОСТАДИН, земљорадник, рођен 1907. у 
Гојној Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 1. октобра 1943. 

МАРИЋ Гвоздена МИЛАН, земљорадник, рођен 1912. у 
Гојној Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 1. октобра 1943. 

СТЈЕПАНОВИЋ Милосава МИЛОЈКО, земљорадник, ро-
ђен 1906. у Гојној Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТЈЕПАНОВИЋ Милосава МИЉКО, земљорадник, рођен 
1899. у Гојној Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 
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ТИМОТИЈЕВИЋ Сава АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1895. 
у Гојној Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

ТИМОТИЈЕВИЋ Алексе ДРАГАН, земљорадник, рођен у 
Гојној Гори; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 25. септембра 1943. 

ТОМОВИЋ Илије МИЛИЈА, земљорадник, рођен 1900. у 
Гојној Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 25. септембра1943. 

ТРИФУНОВИЋ Јована ВОЈИМИР, земљорадник, рођен 
1879. у Гојној Гори; носилац Албанске споменице; ухватили га 
Немци, и отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. септембра 
1943. 

УРОШЕВИЋ Недељка КРСТА, земљорадник, рођен 1918. у 
Гојној Гори; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 21. октобра 1943. 

УРОШЕВИЋ Милована ЉУБИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1923. у Гојној Гори; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

УРОШЕВИЋ Веселина МИЛЕТА, земљорадник, рођен 
1921. у Гојној Гори; ухватили га Немци, и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 21. октобра 1943. 

УРОШЕВИЋ Милоша МИТАР, земљорадник, рођен 1902. 
у Гојној Гори, ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

СТЈЕПАНОВИЋ Милосава МИЛОЈКО, земљорадник, ро-
ђен 1899. у Гојној Гори; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЛИЋ Живојина РАЈКО, земљорадник, рођен 1920. у 
Горњој Врбави; борац Таковског батаљона; ухватили га недићев-
ци и предали Немцима, који су га отерали на Бањички логор, где 
је стрељан у новембру 1942. 

ЂИЛАС Николе МИЛИВОЈЕ-МИЊА, сту-
дент агрономије, рођен 1914. у Побишићу код Кола-
шина; члан Среског комитета КПЈ за срез таков-
ски; политички комесар Таковског батаљона; заро-
бљен код Ужица и отеран у Бањички логор, где је 
стрељан 5. марта 1942. 
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Пред иследником Раданом Грујичићем (који је био заме-
ник Вујковића) дао је исказ пркосећи: „Ја сам био политички ко-
месар ТаковскоГ партизанскоГ одреда, али на сва питања о сво-
ме раду у тим партизанским одредима нећу да дајем никакве 
податке пошто сам рад поштено да умрем. То је све што имам 
на постављено питање да изјавим. Испит ми је прочитан и у 
свему Га за свој признајем" - Ђилас Миливоје.13 

ДАМЉАНОВИЋ Радосава БОЖИДАР, металски радник, 
рођен 1914. у Горњим Бранетићима, живео у Београду; сарадник 
НОП-а; ухваћен и отеран у Бањички логор, где је стрељан 1943. 

ЖИВАНОВИЋ Стојана РАДОСАВ, писар, рођен 1899. у 
околини Зајечара, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског 
батаљона; ухваћен и отеран у Бањички логор, где је стрељан. 

ЈЕВЕРИЧИЋ Живојина МИЛУТИН, радник, рођен 1922. у 
Ужичкој Пожеги, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског 
батаљона; ухваћен и отеран у Бањички логор, где је стрељан 
1944. 

ЈЕВРЕМОВИЋ Владимира БОЖИДАР, машиниста, рођен 
1914. у Лапову, живео у Горњем Милановцу; ухватили га Немци 
и отерали у Бањички логор, где је стрељан у новембру 1943. 

ЛОНЧАРЕВИЋ Јосипа МАРИЈА, домаћица, рођена 1879. 
у Селцу код Огулина, живела у Горњем Милановцу; сарадник 
НОП-а; отерана у Бањички логор, где је умрла 14. септембра 
1942.. 

МАЈДАНАЦ Сима МИЛЕ, службеник, рођен 1908. у Гор-
њем Милановцу; борац Таковског батаљона; заробљен и отеран у 
Бањички логор, где је стрељан 5. марта 1942. 

МАНДИЋ Срете СВЕТО, радник, рођен 1920. у Топоници, 
живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухваћен 
и отеран у Бањички логор, где је стрељан. 

МАНДИЋ Николе РАДОСЛАВ, поморски подофицир, 
БЈВ, рођен 1915. у Топоници, живео у Горњем Милановцу; борац 
Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали у Бањичком логору 9. марта 1942. 

РАКИЋ ЈЕЛЕНА, домаћица, рођена 1891, живела у Гор-
њем Милановцу; сарадник НОП-а; отерана у Бањички логор, где 
је стрељана 1942. 
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РАДАКОВИЋ Јована ЈОВАНКА, нрофесор, 
рсђена 1912. у Саутбенду, Индијана, САД; члан 
Сроског комитета КПЈ за срез таковски; ухваћена 
у Београду и отерана у Бањички логор, где је стре-
љана 16. септембра 1941. 

ЋИРОВИЋ Петра МИЛИСАВ, сарач, рођен 1910. у Мајда-
ну, живео у Горњем Милановцу; позадински радник НОП-а; 
ухватили га четници и предали Немцима, који су га отерали у 
Бањички логор, где је стрељан 9. марта 1942. 

ЦАРЕВИЋ Сретена НАДЕЖДА, дактилограф, рођена 
1920. у Горњем Милановцу; сарадник НОП-а; отерана у Бањички 
логор, где је стрељана 17. јула 1942. 

ШКОРО Милана РАДОМИР, ученик гимна-
зије, рођен 1922. у Прилепу, живео у Горњем Ми-
лановцу; борац Таковског батаљона; отеран у Ба-
њички логор, где је обешен 11. септембра 1942. 

ИЛИЋ Добривоја ХРИСТИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1920. у Грабовици; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 19. фебруара 1943. 

МИЈАТОВИЋ Михаила СРЕЋКО, земљорадник, рођен 
1923. у Грабовици; борац Таковског батаљона; отеран у Бањички 
логор, где је стрељан 19. фебруара 1943. 

РИСТАНОВИЋ Драгутина МИОДРАГ, земљорадник, ро-
ђен 1908. у Грабовици; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 19. фебруара 
1943. 

ПАВЛОВИЋ Милована БОЖИДАР, земљорадник, рођен 
1921. у Доњој Врбави; борац Таковског батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 9. маја 1942. 

КАМАЉЕВИЋ Јована ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1924. у Драгуљу; борац Првог шумадијског НОП одреда; ухвати-
ли га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички 
логор, где је умро 1943. 
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БАБИЋ Мирка ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1898. у 
Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

БЈ1АШКОВИЋ Радована СТОЈАН, земљорадник, рођен 
1893. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ВУКОВИЋ Никифора ВЛАСТИМИР, земљорадник, рођен 
1897. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВУКОВИЋ Станише ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 
1893. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВУКОВИЋ Драгослава МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 
1897. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВУКОВИЋ Миленка МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1924. 
у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВУКОВИЋ Добросава РАДИША, земљорадник, рођен 
1910. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВУКОВИЋ Добросава МИЛОЉУБ, земљорадник, рођен 
1924. у Дружетићима; борац Љубићког батаљона; ухватили га 
Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. септембра 
1943. 

ВУКОВИЋ Вучића РАДОЈЕ, земљорадник, рођен 1898. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВУКОВИЋ Драгослава СТОЈАДИН, земљорадник, рођен 
1899. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ГАЈОВИЋ Љубомира ПЕТАР, земљорадник, рођен 1903. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЂУРЂИЋ Панта СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 1902. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЈАКОВЉЕВИЋ Драгутина ЉУБИВОЈЕ - ЉУБИСАВ, зе-
мљорадник, рођен 1903. у Дружетићима; ухватили га Немци, и 
отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 
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ЈАКОВЉЕВИЋ Милијана МИЛОЉУБ, дете, рођен 1930. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

ЈЕВТОВИЋ. Рајка ВЛАСТИМИР, земљорадник, рођен 
1901. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ЈЕЛИЋ Милуна ДРАГИША, земљорадник, рођен 1912. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

КРУНИЋ Јована ВЛАДИСАВ, земљорадник, рођен 1895. у 
Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

КРУНИЋ Милића НОВКО, земљорадник, рођен 1902. у 
Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Миљка ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, 
рођен 1883. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Радисава МИЛЕТА, земљорадник, ро-
ђен 1923. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 1. октобра }943. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Здравка МИЛОЉУБ, земљорадник, ро-
ђен 1923. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЋОВИЋ Сима ГЛИГОРИЈЕ, земљорадник, рођен 1897. 
у Дружетићима; носилац Албанске споменице; ухватили га Нем-
ци, и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИЋОВИЋ Александра ЗАХАРИЈЕ, земљорадник, рођен 
1922. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

НЕДИЋ Рајка МИЛОШ, ученик гимназије; рођен 1925. у 
Рутошима, код Нове Вароши, живео у Дружетићима; ухватили 
га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. септем-
бра 1943. 

НЕДИЋ Јанка РАЈКО, свештеник, рођен 1901. у Негбини, 
живео у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ОБРАДОВИЋ Миљка ОБРАД, земљорадник, рођен 1892. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 
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ОБРАДОВИЋ Аксентија СТАНИМИР, земљорадник, рођен 
1906. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПЕТРОВИЋ Миленка ВАСИЛИЈЕ, земљорадник, рођен 
1892. у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ПЕТРОВИЋ Светозара ДРАГАН, земљорадник, рођен 1905. 
у Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ПЕТРОВИЋ Радојка МИЛЕТА, земљорадник, рођен 1927. 
земљорадник, у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у 
Бањички логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

РАЈЧЕВИЋ Војина ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 
1902. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

РАЈЧЕВИЋ Милорада ВАСИЛИЈЕ, земљорадник, рођен 
1919. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

РАЈЧЕВИЋ Светозара ДРАГАН, земљорадник, рођен 1902. 
у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

РАЈЧЕВИЋ Јелесија МИЛОШ, кафеџија, рођен 1882. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

РАЈЧЕВИЋ Светозара ЖИВОРАД, рођен 1920. у Дружети-
ћима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

СИМОВИЋ Владислава МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 
1902. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

СИМОВИЋ Божидара МИЛУТИН, земљорадник, рођен 
1907. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТАНОЈЕВИЋ Риста ВОЈИН, земљорадник, рођен 1870. у 
Дружетићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТОЈАНОВИЋ Велимира ДРАГОМИР, земљорадник, ро-
ђен 1895. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 
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ЧАРДАЧАНИН Веселина ДРАГОЉУБ, земљорадник, ро-
ђен 1913. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у бањич-
ки логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЧАРДАЧАНИН Веселина МИЛОМИР, земљорадник, ро-
ђен 1905. у Дружетићима; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ОСТОЈИЋ Уроша МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1903. у 
Каменици; ухватили га Немци, и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 1. октобра 1943. 

ПОЗНАНОВИЋ Марка МИЛИСАВ, кафеција, рођен 1895. 
у Рибашевини, живео у Каменици; ухватили га Немци и отерали 
у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПОЗНАНОВИЋ Милисава МИОДРАГ, ученик гимназије, 
рођен 1925. у Каменици; ухватили га Немци и отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ТОДОСИЈЕВИЋ Вилимана ЉУБИВОЈЕ, земљорадник, 
рођен 1903. у Горњој Добрињи, живео у Каменици; ухватили га 
Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 26. децембра 
1942. 

АВРАМОВИЋ Драгића ДУШАН, земљорадник, рођен 
1903. у Коштунићима; ухватили га Немци, и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВЕСКОВИЋ Миливоја МЛАДЕН-МИХАИЛО, свештеник, 
рођен 1908. у Коштунићима; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЛОЈЕВИЋ Милисава ПЕТКО, земљорадник, рођен 
1905. у Коштунићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИРКОВИЋ Милића СРЕДОЈЕ, земљорадник, рођен 1901. 
у Коштунићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

ТОМОВИЋ Тома ОБРАД, земљорадник, рођен 1902. у Ко-
штунићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 25. септембра 1943. 

ТОМОВИЋ Ивана ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 1902. у Ко-
штунићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 25. септембра 1943. 

ТОМОВИЋ Павла СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1885. у 
Коштунићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 
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ЕРИЋ Михаила МИЈ10МИР, земљорадник, рођен 1900. у 
Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 25. септембра 1943. 

ЕРИЋ Миломира РАДОМИР, земљорадник, рођен 1923. у 
Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 25. септембра 1943. 

ЖИЖОВИЋ Живка ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 
1908. у Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 6. новембра 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Милорада МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1903. у Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЛУКИЋ Рајка ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у 
Леушићима; члан СКОЈ-а, борац Таковског батаљона; ухватили 
га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 
1943. 

ЛУКИЋ Драгића МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1921. у 
Леушићима; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; ухватили 
га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. септем-
бра 1943. 

МАРЈАНОВИЋ Никодина ЖИВОЈИН, земљорадник, ро-
ђен 1894. у Леушићима; борац Таковског батаљона; ухватили га 
Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. септембра 
1943. 

МАРЈАНОВИЋ Живојина МОМЧИЛО, ковач, рођен 1921. 
у Леушићима; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; ухвати-
ли га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. окто-
бра 1943. 

НЕДЕЉКОВИЋ Благоја ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 
1905. у Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

НЕДЕЉКОВИЋ Миливоја ДРАГИША, земљорадник, ро-
ђен 1892. у Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

НЕДЕЉКОВИЋ Стевана ОБРАД, земљорадник, рођен 
1923. у Леушићима; члан Среског комитета СКОЈ-а за срез таков-
ски; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где је стре-
љан 25. септембра 1943. 

НЕДЕЉКОВИЋ Велисава РАДОВАН, земљорадник, рођен 
1909. у Леушићима; водник у Таковском батаљону; ухватили га 
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Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 
1943. 

ПЕРИШИЋ Љубомира РАДОВАН, земљорадник, рођен 
1923. у Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

РАЈЧЕВИЋ Милисава ДРАГАН, земљорадник, рођен 
1913. у Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

РАЈЧЕВИЋ. Милисава ЖИВОТА, земљорадник, рођен 
1906. у Леушићима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. окробра 1943. 

ТОДОРОВИЋ Јована ВИДОСАВ, учитељ, рођен 1897. у Лу-
чанима, живео и радио у Леушићима; ухватили га Немци и оте-
рали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ДМИТРОВИЋ Миљка МИЛИСАВ, железничар, рођен 
1907. у Љутовници; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 21. марта 1942. 

ШУТИЋ Арсенија РАЈКО, студент права, рођен 1922. у 
Невадама; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је не-
стао. 

АВРАМОВИЋ Петра МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 
1872. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

АНДРИЋ Сретена ДОСИТЕЈ, пекар, рођен 1910. у Прања-
нима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где је стре-
љан 26. децембра 1942. 

БЛАГОЈЕВИЋ Танасија МИЛОШ, ковач, рођен 1898 у 
Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 1. октобра 1943. 

БРАЛОВИЋ Петра ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 
1921. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

БРАЛОВИЋ Михаила МИЛОВАН, земљорадник, рођен 
1913. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

БРАЛОВИЋ Владисава ПЕТАР, земљорадник, рођен 1894. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 21. октобра 1943. 
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ВИДАКОВИЋ. Јеремије ВЕЉКО, земљорадник, рођен 
1888. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ВУКАШИНОВИЋ. Радича МИЛОЉУБ, поткивач, рођен 
1922. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 21. октобра 1943. 

ГАРИЋ Обрада ПЕРИША, земљорадник, рођен 1926. у 
Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 25. септембра 1943. 

ГЛИШИЋ Глигорија ВЕСЕЛИН, земљорадник, рођен 
1888. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ГЛИШИЋ Марјана ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1914. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 1. октобра 1943. 

ГЛИШИЋ Вићентија МИЛОВАН, земљорадник, рођен 
1901. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра1943. 

ГЛИШИЋ Јоксима РАДОМИР, земљорадник, рођен 1889. 
у Прањанима; ухватили га Бугари и отерали у Београд, где је 
стрељан 25. септембра 1943. 

ЂУРОВИЋ Здравка БУДИМИР, земљорадник, рођен 1895. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 23. септембра 1943. 

ГЛИШИЋ Сава СТОЈАН, земљорадник, рођен 1900. у Пра-
њанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ЈАНКОВИЋ Николе ДРАГИША, земљорадник, рођен 
1925. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 21. октобра 1943. 

ЈАНКОВИЋ Николе ДРАГОВАН, земљорадник, рођен 
1921. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 21. октобра 1943. 

ЈАНКОВИЋ Велисава МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 
1882. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. октобра 1943. 

ЈАНКОВИЋ Милана МИЛОРАД - РАДЕ, музичар, рођен 
1892. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 23. септембра 1943. 
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ЈАНКОВИЋ Матије НИКОЛА, музичар, рођен 1897. у Пра-
њанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 25. септембра 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Добросава РАДЕНКО, земљорадник, рођен 
1911. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ЈЕРЕМИЋ. Драгутина НИКИФОР, бравар, рођен 1907. у 
Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 21. септембра 1943. 

ЈЕРЕМИЋ Светислава РАДОЈИЦА, земљорадник, рођен 
^х^у)!. ̂  ̂ ^ ^ а а ж ш * , -ухвнтизт та^б.емци и отерали у^зањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

КОЈОВИЋ Радована МИЛАДИН, земљорадник, рођен 
1890. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МАРКОВИЋ Средоја МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 
1923. у Прањанима; сарадник НОП-а; ухватили га Немци и оте-
рали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИЛИНКОВИЋ Сима ЖИВКО, земљорадник, рођен 1894. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЛОВАНОВИЋ Борисава МИЛИВОЈЕ, земљорадник, 
рођен 1888. у Прањанима; припадник НОО; ухватили га Немци и 
отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЛОВАНОВИЋ Светозара СРЕЋКО, земљорадник, ро-
ђен 1901. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

МИЛОШЕВИЋ Вукашина БОЖИДАР, земљорадник, ро-
ђен 1909. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ОБРЕНОВИЋ Мирка ВУЧЕТА, земљорадник, рођен 1892. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

РАДОЈЕВИЋ Перише ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 
1896. у Прањанима; председник НОО; ухватили га Немци и оте-
рали у Бањички логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

РАДОЈЕВИЋ Велимира МИОДРАГ, земљорадник, рођен 
1903. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 
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РАДОЈКОВИЋ Тиосава ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 
1909. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра1943. 

РАИЈ1ИЋ Светислава АЈ1ЕКСА, земљорадник, рођен 1900. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

СИМОВИЋ Миленка ДРАГОВАН, земљорадник, рођен 
1913. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТАНОЈЕВИЋ Рајка МИЈ1ЕНКО, земљорадник, рођен 
1922. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТАНОЈЕВИЋ Рајка МИЛОШ, земљорадник, рођен 1926. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

ОБРЕНОВИЋ Гојка МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1926. 
у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТАНОЈЕВИЋ Божа РАДОМИР, земљорадник, рођен 
1899. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТАРЧЕВИЋ Будимира БОЖИДАР, земљорадник, рођен 
1894. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

СТАРЧЕВИЋ Будимира МИЛИЈА, земљорадник, рођен 
1917. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

СТЕФАНОВИЋ Велимира ВОЈИСЛАВ, земљорадник, ро-
ђен 1896. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањич-
ки логор, где је стрељан 25. септембра 1943. 

ТОЛИЋ Милоша МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1924. у 
Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 1. октобра 1943. 

ТРИФУНОВИЋ Драгојла КОНСТАНТИН, лимар, рођен 
1910. у Прањанима, живео у Ужицу; борац Таковског батаљона; 
ухватили га четници и предали недићевцима, а ови Немцима, ко-
ји су отерали у Бањички логор, где је стрељан 17. децембра 1942. 

ЋОСОВИЋ Милутина ВИДОСАВ, земљорадник, рођен 
1920. у Прањанима; носилац Албанске споменице; ухватили га 
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Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. септембра 
1943. 

ЋОСОВИЋ Јефтимија ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 
1889. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЋОСОВИЋ Драгутина РАДОЉУБ, земљорадник, рођен 
1921. у Прањанима; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

НИКОЛИЋ Живка РАДОЈИЦА, служитељ општине, ро-
ђен 1898. у Руднику; ухватили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1943. 

МИЛИЋ Јанићија ДРАГИША, новинар, рођен 1903. у Се-
медражи, живео у Београду; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 25. јануара 1943. 

ТОДОРОВИЋ Живојина ОСТОЈА, подофицир БЈВ, рођен 
1909. у Сврачковцима;борац Таковског батаљона; ухватили га не-
дићевци и предали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 3. јула 1943. 

ТОДОРОВИЋ Драгојла ПРЕДРАГ, земљо-
радник, рођен 1910. у Сврачковцима; члан КПЈ; 
члан НОО; ухватили га недићевци и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 3. јула 1943. 

СМИЉАНИЋ Марка МИЛИЈАНА, кафеци-
ја, рођена 1893. у Горњим Бранетићима, живела у 

Такову; ухватили је Немци и отерали у Бањички логор, где је 
стрељана 25. јануара 1943. 

БРКОВИЋ Љубомира ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 
1886. у Теочину; ухватили га Немци и отерали у Београд, где је 
стрељан на Сајмишту у Београду 1942. 

ГЛИШИЋ Јоксима ВОЈИМИР, слуга, рођен 1885. у Пра-
њанима, живео у Теочину; ухватили га Немци и отерали у Бео-
град, где је стрељан на Сајмишту 1942. 

КОВАЧЕВИЋ Тихомира ДРАГОСЛАВ, ученик гимназије, 
рођен 1925. у Теочину; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га 
Немци у Бањичком логору. 

КОЗОДЕР Танасија ВИТОМИР, земљорадник, рођен 1873. 
у Теочину; ухватили га Немци и отерали у Београд, где је стре-
љан на Сајмишту 1942. 
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ТРНАВЦИ 

ВАСИЛИЋ Илије СРЕДОЈЕ, ковач, рођен 
1918. у Атеници; борац Трнавског батаљона; вођа 
артиљеријског одељења на Краљеву; два пута био 
Бањичком логору, где је стрељан 3. јула 1943. 

ЈАЊИЋ Радомира РАДОВАН, земљорад-
ник, рођен 1909. у Горачићима, живео у Атеници; 
члан НОО; радио у позадини за НОП; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га интерни-
рали у Бањички логор, 11. фебруара 1944. и те го-
дине је стрељан. 

ЛИШАНЧИЋ Будимира МАТИЈЕ, земљо-
радник, рођен 1923. у Атеници; члан КПЈ и борац 
Трнавског батаљона; одборник НОО; ухватили га 
четници као рањеног борца обновљеног Одреда и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички 
логор; стрељали га Немци у Малом Пожаревцу 
код Београда 25. маја 1943. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ Милоша ПРИБИСЛАВ-
ПРЕДО, службеник, рођен 1920. у Атеници; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 14. маја 1943. 

СТЕВАНЧЕВИЋ Гвоздена ЂУРО, земљорад-
ник, рођен 1921. у Атеници; члан КПЈ; учествовао 
у партизанским диверзантским акцијама; радио 
упозадини за НОП; од 1942. борац обновљеног Ча-
чанског НОП одреда; заробили га четници у Остри 
као тешког рањеника и предали Немцима, кога су 
отерали у Бањички логор, где је стрељан 7. јула 
1943. 

Ђуро Стеванчевић, земљорадник из сиромашне сеоске по-
родице у Атеници. Неожењен. Пред рат активан омладинац. У 
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почетку устанка - скојевац; и борац у Другој чачанској чети, 
која је ушла у састав Ужичког партизанског одреда; учесник у 
борбама у околини Ужица. Крајем новембра 1941. године враћа 
се у село. Члан КПЈ постао половином 1942. године. Учествује у 
борбама које води Чачански партизански одред све до 5. марта 
1943. године. Рањен у Кулиновцима од Пољске страже. У марту 
1943. године ухваћен и спроведен у лоГор на Бањици и 22. априла 
1943. године стрељан у Јајинцима...13" 

ЋОРИЋ Уроша ДРАГУТИН, земљорадник, 
рођен 1924. у Балуги; члан КПЈ; борац Трнавског 
батаљона; заробили га четници и предали Немци-
ма, који су га отерали у Бањички логор 1943, где 
му се губи сваки траг. 

ДАВИДОВИЋ Драгића СРЕЋКО, трговачки 
помоћник, рођен 1919. у Бањици; члан КПЈ; радио у позадини за 
НОП; ухваћен и отеран у Бањички логор, где је стрељан 30. де-
цембра 1941. 

СТОЈИЋ Алексе МИЛУТИН, земљорадник, 
рођен 1903. у Бањици, члан Среског комитета 
КПЈ; организатор устанка у селима трнавског 
среза; командир Прве трнавске чете; политички 
комесар Трнавског батаљона; ухватили га неди-
ћевци и предали Немцима, који су га отерали у 
Бањички логор, где је стрељан 25. јануара 1943. 

ПАВЛОВИЋ Драгомира РАДОЈИЦА, ко-
вач, рођен 1914. у Вапи; борац Трнавског батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима; био у Бањичком логору, где је стре-
љан 25. маја 1943. 

САВИЋ Милана МИОДРАГ - МИЦИ, ма-
шинбравар, рођен 1920. у Вапи; члан Окружног 
комитета КПЈ за Чачак и одборник НОО; ухвати-
ли су га Недићевци 3. марта у бункеру у Вапи, оте-
рали га у Бањички логор, где је и стрељан 25. ма-
ја 1943. 

САВИЋ Светозара СТАНКО, земљорадник, 
рођен 1915. у Вапи; борац Трнавског батаљона; ухватили га неди-
ћевци и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, 
где је стрељан 3. марта 1943. 
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*ТРИФУНОВИЋ Петра МИЛУТИН-КУВЕЉА, радник, ро-
ђен 1904. у Вапи. Живео и радио у Крагујевцу; члан КПЈ; борац 
Крагујевачког НОП одреда; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали у Бањичком логору 1943. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ Јеротија ВОЈИМИР, земљорадник, ро-
ђен 1909. у Жаочанима; борац Трнавског батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га стрељали у Бањичком 
логору 1943. 

ВЕЛИЧКОВИЋ Миладина ЂУРЂЕ-ЂУЛЕ, земљорадник, 
рођен 1898. у Заблаћу; члан КПЈ; одборник НОО; борац Трнав-
ског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, а затим стрељали у Малом Пожа-
ревцу код Београда 25. маја 1943. 

БОШКОВИЋ Векослава РАДОМИР, зидар, рођен 1893. у 
Јежевици; члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; био у Бањич-
ком логору, па у Краљеву, поново одведен у Бањички логор, где 
је умро 14. фебруара 1944. 

МИЛИЋЕВИЋ Вуја ВУКАДИН, столар, рођен у Лиси, жи-
вео у Јездини; отеран у Бањички логор, где је стрељан 18. јануа-
ра 1943. 

ЈАКОВЉЕВИЋ Живка ЖАРКО, трговачки помоћник, ро-
ђен 1909. у Кукићима, живео и радио у Београду; члан КПЈ, по-
задински радник НОП-а; ухватила га Специјална полиција; стре-
љан у Бањичком логору 9. маја 1942. 

ВАСИЉЕВИЋ Драгомира ДЕСИМИР, свр-
шени ученик гимназије, рођен 1922. у Кулиновци-
ма; члан КПЈ, учествовао у припреми устанка 
1941; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор и стрељали у 
Малом Пожаревцу код Београда, 25. маја 1943. 

Десимир Васиљевић, свршени матурант 
гимназије, рођен у службеничкој породици. Неожењен. Под ути-
цајем старијеГ брата Ратка рано је почео да се дружи са напред-
ном омладином. Члан СКОЈ-а постао 1940. Године у Чачанској 
Гимназији. Члан КПЈ постао у лето 1942. Године. ОрГанизатор 
одласка омладине у партизански одред. У септембру 1941. годи-
не пратио је Ратка МитровиТш на преГоворе са четницима на 
Равној Гори. Веома поуздан и одан. После повлачења партизан-
ских снаГа остао као позадински радник. Успоставља везу са 
партијским радницима на терену. ОрГанизује склониште за 

11 



чланове Окружног комитета ПарШије и СКОЈ-а и снабдева их 
храном, другим поШребама и лажним документима. У мају 1942. 
Године постаје секретар партијске орГанизације Кулиноваца. 
Крајем 1942. Године ухапшен и протеран у Борски рудник, ода-
кле је побеГао. У зиму 1943. Године четници Га поново хапсе, али 
је успео да побеГне. У фебруару 1943. Године опет ухапшен, спро-
веден у БеоГрад у лоГор на Бањици. Стрељан у Малом Пожарев-
цу 25. маја 1943. Године.'4 

ДМИТРОВИЋ Влајка ВУКАДИН, ваздухопловни водник, 
рођен у 1909. године у Липници живео у Београду; отеран од не-
мачке полиције у Бањички логор и стрељан 21. октобра 1943. 

ВУКОВИЋ Илије НИКОЛА, свештеник, рођен 1910. у Бан-
дићу, живео у Овчар Бањи; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељан 4. децембра 1942. 

ЛАЗИЋ Светислава НИКОЛАЈ, јеромонах, рођен 1915. у 
Бресници, живео у Овчар Бањи; ухватили га Немци и отерали у 
Бањички логор, где је стрељан 7. јуна 1943. 

ЧВОРОВИЋ Обрада СТАНИСЛАВА, кро-
јач, рођена 1919. у Придворици; радила у парти-
занској кројачници у Чачку; борац Чачанског 
НОП одреда; рањена у Сепцима код Крагујевца; 
заробили је жандарми и предали Немцима, који 
су је стрељали у Бањичком логору 3. августа 1942. 

ЛУКИЋ Ивана МИЛОШ, рођен 1894. у Рајцу, живео и ра-
дио у Врчину код Београда; позадински радник НОП-а; ухватили 
га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 3. новембра 
1941. 

ТУТУНОВИЋ Драгослава ЖАРКО, земљорадник, рођен 
1922. у Рајцу, борац Трнавског батаљона, ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 20. септембра 1943. 

ВЕСКОВИЋ Богољуба ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 
1925. у Слатини; сарадник НОП-а; ухватили га четници и преда-
ли Немцима; отеран у Бањички логор, где је стрељан 14. јануара 
1943. 

ЂУРОВИЋ Новице ИВАНКО, земљорадник, рођен 1900. у 
Слатини; симпатизер НОП-а; ухватили га четници и предали 
Немцима; стрељан у Бањичком логору 9. фебруара 1943. 
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ПЕРУНИЧИЋ. Русије МИЛОРАД, земљорадник, рођен 
1917. у Слатини; борац Трнавског батаљона; ухватили га четни-
ци и предали Немцима, који су га стрељали у логору на Бањици 
5. марта 1942. 

ПЕРУНИЧИЋ. Миленка СЕКУЛА, бравар, рођен 1923. у 
Слатини; сарадник НОП-а; ухватили га Немци и стрељали у ло-
гору на Бањици 19. фебруара 1943. 

БАБОВИЋ Милована СРЕЋКО, земљорад-
ник, рођен 1920. у Трнави; борац Трнавског батаљо-
на; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали у логору на Бањици 14. маја 1943. 

ЧАЧАНИ 

БОГИЋЕВИЋ Богдана БОРИВОЈЕ, секретар Чачанске 
гимназије, рођен 1899. у Књажевцу, живео у Чачку; члан КПЈ; 
позадински радник за НОП, ухватили га недићевци и предали 
Немцима; стрељан у логору на Бањици 19. априла 1943. 

БОГИЋЕВИЋ Дамјана ДУШАНКА, кројачица, рођена 
1907. у Новој Вароши живела у Чачку; члан КПЈ; сарадник НОП-
а; отерана у логор на Бањицу, где је стрељана 7. 
јула 1943. 

БРАНКОВИЋ Светолика ДРАГОЉУБ-ЧА-
ПЉА, ученик гимназије, рођен 1922. у Зајечару, 
живео у Чачку; члан КПЈ и позадински радник; 
ухватила га полиција и отерала у Бањички логор, 
где је стрељан 9. јуна 1944. 

БРУШИЈА Павла ЈАКОВ, индустријалац, 
рођен 1885. у Ушћу, живео у Чачку; одведен од Гестапоа у логор 
на Сајмиште и ту стрељан 15. децембра 1942. 

БУЗУРОВИЋ Дуке СМАЈО, носач, рођен 1915. у Чачку; бо-
рац - милицонер у Градској партизанској милицији; стрељан у 

логору на Бањици 1. октобра 1944. 
ВАСОВИЋ Влајка МИЛОШ, возовођа на 

железници, рођен 1898. у Грабу, живео у Чачку; 
члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; био у ло-
гору на Бањици и Краљеву, па на Сајмишту у Бе-
ограду, и опет на Бањици, где је стрељан у фебру-
ара 1943. 
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