
ПАЛИ БОРЦИ 
ЧАЧАНСКОГ НОП ОДРЕДА 
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ" 



ДРАГАЧЕВЦИ 

БЕЛИ КАМЕН* 

МАРИЋ. Миљка ЉУБИША, земљорадник, рођен 1921. у Белом Камену; 
борац Драгачевског батаљона; затим у Другој пролетерској бригади; погинуо 
на Сутјесци јуна 1943. 

МАЏАРЕВИЋ. Радича РАДОМИР, земљорадник, рођен 1920. у Белом Ка-
мену; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима 
у Пожеги; отеран у Бањички логор, па априла 1942. у л о т р у Норвешку, где 
му се губи траг. 

ВИРОВО 
БАРАЈ1ИЋ. Чедомира МАТИЈЕ, земљорадник, рођен 1907. у Вирову; борац 

Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца у Горобиљу 20. сеп-
тембра 1941. 

БОШКОВИЋ. Раденка БОГДАН, земљорадник, рођен 1906. у Вирову, борац 
Драгачевског батаљона; као тешког рањеника заробили га четници и предали 
Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

ГАВРИЛОВИЋ. Милутина МИОДРАГ — МИЛЕ, машинбравар, рођен 1915. 
у Ћуприји; живео 1941. у Вирову; борац Драгачевског батаљона и Допунског 
батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против Немаца на Ма-
лим Братима код Купреса 11. августа 1942. 

ГАЧАНОВИЋ. Војина ВЛАДИСЛАВ, земљорадник, рођен 1910. у Вирову; 
борац Драгачевског батаљона; погинуо од авионске бомбе у Вирову 27. септем-
5ра 1943. 

ГАЧАНОВИЋ Радојка МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1921. у Вирову; 
борац Драгачевског батаљона; претукли га четници, умро код своје куће 2. 
фебруара 1944. 

ЈОВАНОВИЋ. Живка ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1906. у Вирову; 
5орац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и као тешког рањеника 
1редали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

МАРИЋ Рисима ЈЕРОСЛАВ, механичар, рођен 1922. у Вирову; борац 
Ојрагачевског батаљона; заробили га четници у Вирову и предали Немцима, 
соји су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

МАРИЋ Миливоја МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1921. у Вирову; члан 
ЖОЈ-а ; борац Драгачевске чете Чачанског НОП одреда; утопио се у Западној 
УЕорави приликом напада на железничку станицу Овчар Бања 18. септембра 
.941. 

МАРИЋ Јелесија РИСИМ, земљорадник, рођен 1891. у Вирову; борац 
Јрагачевског батаљона; заробили га четници у Вирову и предали Немцима, 
соји су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

* Подаци из књиге „Чачански крај у НОБ — пали борци и жртве" (Цен-
•ар за културу, Чачак, 1977). 
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МАРИЋ. Миливоја МИЈ1ИЋ, кројач, рођен 1912. у Вирову; члан КПЈ; 
борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 8. децембра 1941. 

МИЛИНКОВИЋ. Ивка ВИТОМИР, земљорадник, рођен 1912. у Вирову; 
борац Драгачевског батаљона; заробили га четници у Вирову и предали Нем-
цима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

НЕДЕЉКОВИЋ. Бранислава ВЕЈ1ИМИР, земљорадник, рођен 1922. у Ви-
рову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима; 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

НЕДЕЉКОВИЋ Светозара МИЈАИЛО, земљорадник, рођен 1905. у Ви-
рову; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника код По-
жеге 3. новембра 1941. 

НЕДЕЉКОВИЋ Јеврема МИЈ1ЕНКО, земљорадник, рођен 1910. у Вирову; 
борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

НЕДЕЉКОВИЋ. Владимира МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1911. у Ви-
рову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и у Прилипцу исекли 
27. фебруара 1942. 

НЕДЕЉКОВИЋ. Јеремије МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1895. у Вирову; 
члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; касније позадински радник; заробили 
га четници и убили на планини Јелици 6. јануара 1942. 

ПАЈИЋ Вељка ДРАГОСЈ1АВ, земљорадник, рођен 1895. у Вирову; одбор-
ник НОО; борац Драгачевског батаљона; убили га четници у Доњој Краварици 
29. јуна 1942. 

ПАЈИЋ. Живојина МИЈ1ИСАВ, зидар, рођен 1906. у Вирову; борац Дра-
гачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

ПАЈИЋ. Драгослава СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1925. у Вирову; борац 
Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељалр! код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

ТОДОРОВИЋ. Драгоја ЉУБИША, земљорадник, рођен 1911. у Вирову; 
члан ОК КПЈ; један од организатора устанка у Драгачеву; политички комесар 
Драгачевског батаљона; тешко рањен у борби против четника у Ртарима; за-
робљен и отеран у Гучу; после страховитог мучења исекао га секирицом зли-
ковац Милан Ваљевац у Гучи 5. децембра 1941. 

ТОДОРОВИЋ. Драгоја ОБРАД, земљорадник, рођен 1906. у Вирову; борац 
Драгачевског батаљона; заклали га четници на Метинама између Вирова и 
Доње Краварице 20. септембра 1943. 

ЋИРЈАКОВИЋ Милинка ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1913. у Вировз; 
члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; извршио самоубиство код своје куће 
да не би пао четницима у руке 17. априла 1942. 

ЋИРЈАКОВИЋ Јакова ПЕТАР, земљорадник, рођен 1902. у Вирову, борац 
Драгачевског батаљона; убили га Немци у Пожеги 28. новембра 1941. 

ШЕНДЕКОВИЋ Јована ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1905. у Вирову, 
борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

ШЕНДЕКОВИЋ Јована ДРАГИША, земљорадник, рођен 1899. у Вирову; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

ШЕНДЕКОВИЋ Ранка ИЈ1ИЈА, земљорадник, рођен 1906. у Вирову; бо-
рац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

ШЕНДЕКОВИЋ Милинка МИЈАЈ1КО — МИКА, земљорадник, рођен 1908. 
у Вирову; борац Драгачевског батаљона; убили га Бугари у Вирову 19. авгу-
ста 1943. 

ШЕНДЕКОВИЋ Милинка СВЕТОЈ1ИК, земљорадник, рођен 1911. у Ви-
рову; члан Среског комитета КПЈ за Ариље; борац Ужичког НОП одреда, па 
Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца у Горобиљу 20. сеп-
тембра 1941. 
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ВИЧА 

ГЛАВОЊИЋ Радисава ДРАГИША, електричар, рођен 1923. у Вичи; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца и чет-
ника у Гучи 29. новембра 1941. 

ГЛАВОЊИЂ. Милуна МИЈ1АН, трговачки помоћник, рођен 1919. у Вичи; 
члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима; отепан у логор у Бањици и ту стрељан 14. маја 1943. 

ЂУРОВИЋ Матијаша ДАНИЛО, ковач, рођен 1921. у Вичи; борац Дра-
гачевског батаљона и НОВЈ; рањен у борби и од задобијених рана умро у 
болници у Земуну 18. октобра 1944. 

ПАЈИЋ. Живка МИЈ1АН, трговачки помоћник, рођен 1923. у Вичи; члан 
СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали на Крушику код Ваљева 27. новембра 1941. 

РАДОВАНОВИЋ. Павла ДОБРОСАВ, обућар, рођен 1923. у Вичи; члан 
КПЈ; као подофицир-пилот БЈВ био борац Драгачевског батаљона, а затим у 
Другој пролетерској бригади; погинуо у борби у Полицама код Тузле 10. марта 
1944. 

ТАНАСКОВИЋ. Тихомира АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1924. у 
Вичи; борац-курир у партизанској Команди места у Гучи; ухватили га Немци 
у Гучи и отерали у Краљево, где је стрељан 1. августа 1942. 

ГОРАЧИЋ.И 

ГЛАВОЊИЋ. Јеротија АНДРИЈА, земљорадник, рођен 1920. у Горачићи-
ма; члан Среског комитета КПЈ за Драгачево; организатор устанка у Драга-
чеву; борац Драгачевског батаљона; убили га као илегалца недићевци у Грабу 
24. августа 1942. 

ГЛАВОЊИЋ Илије МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1923. у Горачићима; 
члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима; отеран у Бањички логор, па пуштен; 1944. мобилисали га четници, а на 
Копаонику побегао у Пету крајишку бригаду НОВЈ; погинуо у борби против 
Немаца на Забучју код Ужица 14. октобра 1944. 

ГЛАВОЊИЋ. Тадије САВО, земљорадник, рођен 1923. у Горачићима; члан 
КПЈ; борац Драгачевског батаљона; стрељали га Немци у Чачку 5. децембра 
1942. 

Гуча: Споменик Драгачевцима палим у НОР-у (Рад вајара Оскара Бербеље) 
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ДАВИДОВИЋ. Драгомира ДАВИД, земљорадник, рођен 1925. у Горачићи-
ма; борац Драгачевског батаљона; погинуо у Гучи, за време бомбардовања, 28. 
новембра 1941» 

ЂУРОВИЋ. Милице БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1920. у Горачићима; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и убили у Дубцу (Репуш-
њак) 31. децембра 1942. 

ЂОКОВИЋ. Михаила СЕРАФИМ, земљорадник, рођен 1922. у Грабу, жи-
вео у Горачићима; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; присилно га 
мобилисали четници и убили на Златару 23. октобра 1943. 

ПЕТРОВИЋ. Михаила МИОДРАГ, шофер, рођен 1920. у Горачићима; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

ГОРЊА КРАВАРИЦА 

РАДИЧЕВИЋ Савка СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1894. у Г. Краварици; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и стрељали у Котражи 
26. новембра 1941. 

ГРАБ 

ИЛИЋ Добросава ДУШАН, земљорадник, рођен 1921. у Грабу; борац Дра-
гачевског батаљона; стрељали га четници у Грабу 1. децембра 1941. 

ИЛИЋ Крстомира ДРАГОМИР, кројач, рођен 1915. у Грабу; борац Дра-
гачевског батаљона; ухватили га четницр! и стрељали у Јежевици код Чачка 
28. септембра 1944. 

ГУБЕРЕВЦИ 

ЈЕЧМЕНИЋ Арсенија ДУШАН — ЈЕЧМЕНИЦА, земљорадник, рођен 1911. 
у Губеревцима; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби про-
тив Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. као командант Чачанског батаљона 
Друге пролетерске бригаде. За народног хероја Југославије проглашен је 20. 
децембра 1951. 

ЈЕЧМЕНИЋ Ранка ДРАГОМИР, земљорадгшк, рођен 1916. у Губеревцима; 
борац Драгачевског батаљона; заклали га четници у Властељицама 16. марта 
1943. 

ЈЕЧМЕНИЋ Арсенија ЈЕРЕМИЈА, земљорадник, рођен 1914. у Губерев-
цима; позадински радник; организатор устанка у Драгачеву; борац, одборник 
Среског НОО у Гучи и члан Среског поверенства КПЈ; убили га као илегалца 
четници у Вичи 25. јануара 1942. 

КОВАЧЕВИЋ Николе ДРАГИЋ, земљорадник, рођен 1920. у Губеревци-
ма; борац Драгачевског батаљона; једно време био у четницима као присилно 
мобилисан, али је побегао у партизане; умро у Сурдулици од болести задоби-
Зене у току рата 17. децембра 1948. 

НИКОЛИЋ Нике БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1919. у Губеревцима; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; погинуо у борби против Немаца код 
Краљева 11. октобра 1941. 

ПЛАЗИНИЋ Милинка ДУШАН, учитељ, рођен 1922. у Губеревцима; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; пошнуо у борби против Немаца код 
Краљева 14. октобра 1941. 

ГУЧА 

БРОЋИЋ Милоша БОГОСАВ, трговац, рођен 1897. у Гучи; борац Дра-
гачевског батаљона; члан Среског НОО; заробили га четници и недићевци и 
стрељали на планини Јелици 7. децембра 1941. 

БРОЋИЋ Милисава ЖИВОРАД, трговачки помоћник, рођен 1917. у Гучи; 
борац Драгачевског батаљона; заробилр! га четници и предали Немцима; стре-
љан код ВТЗ у Чачку 30. децембра 1941. 

БРОЋИЋ Велимира МИЛОЈКО, писар, рођен 1918. у Гучи; члан КПЈ; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима; отеран 
у логор на Бањици и ту страдао 29. новембра 1942. 
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БРОЋ-ИЋ. Светозара МЈ1АЂЕН, земљорадник, рођен 1923. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га Бугари у селу Лозници и стрељали 16. 
августа 1943. 

БРОЋИЋ. Драгића ЂОРЂЕ, бојаџијски радник, рођен 1909. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона и командир чете у Ужичком НОП одреду; заробили га 
и стрељали Немци у Ужицу 28. децембра 1941. 

БУГАРЧИЋ. Тома МИЛОМИР, ученик гимназије, рођен 1922. у Гучи; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; радио у партизанској Команди места; 
ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у 
Чачку 28. децембра 1941. 

ГАВРИЛОВИЋ. Косте БОРИСАВ, пекар, рођен 1898. у Гучи; борац Дра-
гачевског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у логор на Бањици, где је 
стрељан 1. октобра 1943. 

ДРАМЛИЋ. Јована МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1904. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима; отеран у 
логор на Бањици, па у Норвешку, где је страдао 10. марта 1942. 

ДРАМЛИЋ. Радосава МИЛОСАВ, ученик гимназије, рођен 1922. у Гучи; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 25. децембра 1941. 

ЂОРЂЕВИЋ Мићана МИЛОСАВ, чиновник, рођен 1909. у Гучи; члан 
КПЈ; борац Драгачевског батаљона; погинуо у Гучи за време бомбардовања 
28. новембра 1941. 

ЂУРЂЕВИЋ. ДУШАН, новинар, рођен 1919. у Босанском Новом; члан 
КПЈ; по задатку Партије дошао из Београда; командант Драгачевског батаљо-
на у новембру 1941; командир чете у Другој пролетерској бригади; погинуо у 
борби код Ливна 18. децембра 1942. 

ЂУРОВИЋ Љубомира РАДОМИР, земљорадник, рођен 1923. у Гучи; бо-
рац-курир у партизанској Команди места у Гучи; умро у болници у Ужицу 
од задобијених рана у борби 14. априла 1945. 

ИВАНОВИЋ Вељка БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1900. у Гучи; члан 
КПЈ; борац Драгачевског батаљона; одборник НОО у Гучи; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 30. децем-
бра 1941. 

ИКОДИНОВИЋ Светозара МИЛАН, земљорадник, рођен 1912. у Гучи; 
члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца код 
Краљева 14. октобра 1941. 

ИКОДИНОВИЋ Милете МИЛОЈКО, ковач, рођен 1900. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; исекао га секирицом у Гучи зликовац Милан Ваље-
вац 29. новембра 1941. 

ЈЕШИЋ Јовише ФИЛИП, пекар, рођен 1923. у Гучи; члан СКОЈ-а; борац 
Драгачевског батаљона; стрељали га Немци у Гучи 11. јула 1943. 

ЈОВАНОВИЋ Мијаила ДРАГАН, земљорадник, рођен 1920. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; тукли га четници и умро од последица у Гучи 20. де-
цембра 1942. 

КАПЕЛАН Косте БОГДАН, студент, рођен 1914. у Рашиновцима код Бо-
санског Петровца; члан КПЈ; по задатку дошао у Чачанеки НОП одред; коман-
дант Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника код Ужичке 
Пожеге 3. новембра 1941. За народног хероја Југославије проглашен 24. јула 
1953. 

КОСТИЋ РАТОМИР — КОЛЕ МАРОКАНАЦ, металски радник, рођен 
1918. у Гружи; члан КПЈ и Окружног комитета СКОЈ-а; по задатку дошао у 
Чачански НОП одред; политички комесар Четврте драгачевске чете; водник у 
Другој пролетерској бригади; погинуо у борби на Мањачи у Босанској Кра-
јини 18. септембра 1942. 

ЛАЗАРЕВИЋ Вилимана ВЕРА, чиновник, рођена 1921. у Гучи; члан Сре-
ског комитета СКОЈ-а; учествовала у припреми устанка; мучена у Бањичком 
логору; умрла у болници у Загребу од последица логорског живота 1948. 

ЛАЗАРЕВИЋ Вилимана МИЛЕНА, домаћица, рођена 1918. у Гучи; члан 
Среског поверенства КПЈ; учествовала у припремама устанка; била у Бањич-
ком логору, где је стрељана 7. јуна 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ Вилимана МИОДРАГ, машинбравар, рођен 1923. у Гучи; 
члан СКОЈ-а; борац у Драгачевској чети; погинуо у Гучи у борби против жан-
дарма 1941. 
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МАРИНОВИЋ. Милоша ОЈ1ГА, домаћица, рођена 1920. у Гучси; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; ухваћена и отерана у логор на Бањи-
ци, па у Немачку, где је страдала 1944. 

МИТРОВИЋ. Милана ДРАГИША, пекар, рођен 1910. у Гучи; борац Дра-
гачевског батаљона; стрељали га Немци у Гучи 9. јула 1943. 

МИТРОВИЋ. Милана МИЈ1ИЋ, земљорадник, рођен 1917. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; заробили га Немци и стрељали у Чачку 25. септем-
бра 1941. 

МИТРОВИЋ. Милана МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1905. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца на Краљеву 24. окто-
бра 1941. 

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. 

НОВАКОВИЋ. Сретена РАДИША, учитељ, рођен 1905. у Гучи; члан КПЈ; 
борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали љотићевцима; 
исекао га секирицом зликовац Милан Ваљевац на гробљу у Гучи 6. децембра 
1941. 

НОВАКОВИЋ Божидара РАТКО, обућар, рођен 1916. у Гучи; борац Дра-
гачевског батаљона; ухватили га Бугари и стрељали 1943. 

ПРЕЛИЋ Милосава МЛАДЕН, трговац, рођен 1903. у Гучи; председник 
Среског НОО; заклали га четници у Гучи 20. јула 1943. 

ПРЕЛИЋ Милосава РАДОМИР — РАДЕ, поштански чиновник, рођен 1907. 
у Гучи; члан КПЈ; командант партизанске Команде места у Гучи; заклали га 
четници на Венцу у Лиси у ноћи између 24. и 25. новембра 1941. 

ПРОТИЋ Драгомира МАРКО, трговачки помоћник, рођен 1920. у Гучи; 
члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца 
код Краљева 15. октобра 1941. 

ПРОТИЋ Срећка МИОДРАГ, ковач, рођен 1921. у Гучи; борац Драгачев-
ског батаљона; погинуо у борби против Немаца код Краљева 14. октобра 1941. 

ПРОТИЋ Драгомира МИХАИЛО, пекарски радник, рођен 1913. у Гучи; 
командир чете у Драгачевском батаљону; убили га четници у Трнави код Чач-
ка 8. фебруара 1942. 

ПРОТИЋ Јована СВЕТИСЛАВ, месарски радник, рођен 1892. у Гучи; бо-
рац Драгачевског батаљона; присилно мобилисан од четника и убијен на Јаво-
ру фебруара 1942. 

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 Василија ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 30. децембра 1941. 

РАЈИЋ Михаила ДУШАН, обућар, рођен 1912. у Гучи; борац Драгачев-
ског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Бањички логор, где је стре-
љан 1. октобра 1943. 

РАЈИЋ Михаила РАДОЈЕ, опанчар, рођен 1908. у Гучи; борац Драгачев-
ског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 
код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

РАЈИЋ Витомира ТОМИСЛАВ — ТОМО, земљорадник, рођен 1898. у 
Гучи; борац Драгачевског батаљона; отеран у Бањички логор, па у Краљево; 
умро у Гучи од последица логорског живота и туче од четника 5. априла 1948. 

РУЖИЋ Милована МИЛАДИН, опанчар, рођен 1896. у Гучи; члан КПЈ; 
борац Драгачевског батаљона; убили га четници у Гучи у ноћи између 22. и 
23. јула 1943. 

РУЖИЋ Миладина СРЕТЕН, опанчар, рођен 1925. у Гучи; члан СКОЈ-а; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и заклали у Гучи 19. јула 
1943. 

СЛАВУЈАЦ ЛАЗАР, радник, рођен 1922. у Београду; по задатку Партије 
дошао у Драгачевски батаљон; борац Друге пролетерске бригаде; нестао код 
Недајана у Црној Гори јуна 1942. 

СТАНИЋ Видоја МИЉКО, ученик гимназије, рођен 1924. у Гучи; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; борац НОВЈ; погинуо у борби у Новој 
Бабској 24. јануара 1945. 
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СТАНИЋ. Витомира МИЈ10МИР, земљорадаик, рођен 1921. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и отерали у Вирово, где је зак-
лан 20. септембра 1943. 

СТАГОГЕ. Димитрија МИЛОСАВ, земљорадник, рођен 1923. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; заклали га четници у Гучи 1. маја 1943. 

ТОМОВИЋ. Радоша МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1907. у Гучи; борац 
Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника у Гучи 19. новембра 
1941. 

ЧВОРОВИЋ Драгутина МИЈ1АДИН, ученик гимназије, рођен 1926. у Гучи; 
члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби протрш Немаца 
у Гучи 29. новембра 1941. 

ДОЊА КРАВАРИЦА 

ВАСИЈБЕВИЋ. Радосава РАДОМИР, земљорадник, рођен 1920. у Д. Кра-
варици; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници у Д. Краварици 
и предали Немцима; стрељан код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

ДУЧАЛОВИЋИ 
МИЛОСАВЉЕВИЋ Радојка МИЛОМИР, радник, рођен 1919. у Ду-

чаловићима; члан КПЈ; учествовао у припреми устанка у Драгачеву; командир 
чете, па политички комесар Прве чете Драгачевског батаљона; ухватили га 
четници и убили у Лучанима 21. јануара 1942. 

ПАНТЕЛИЋ Милана ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1921. у Дучаловићи-
ма; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор; пуштен, па ступио у НОВЈ; 
погинуо у борби на сремском фронту 27. јануара 1945. 

РАДОЈИЧИЋ Мирка ЉУБИНКО, земљорадник, рођен 1921. у Дучалови-
ћима; члан КПЈ; учествовао у прршремама устанка у Драгачеву; политички 
комесар Друге чете Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца 
код Краљева 20. октобра 1941. 

ЗЕОКЕ 

ВАСОВИЋ Ковине РАДОШ, земљорадник, рођен 1920. у Зеокама; борац 
Драгачевског батаљона; стрељали га недићевци код школе у Зеокама 1. децем-
бра 1941. 

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

ЈАНКОВИЋ Јанка ЉУБИША, земљорадник, рођен 1906. у Зеокама; бо-
рац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца код Краљева 15. 
октобра 1941. 

ЈАНКОВИЋ Живојина МИЛАН, земл»орадник, рођен 1896. у Зеокама; 
члан ССДП и КПЈ до Обзнане; као члан КПЈ, учесник у организовању устан-
ка у драгачевском крају; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници; 
после страховитог мучења убијен у Гучи 4. децембра 1941. 

КУВЕЉИЋ Радоја ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1921. у Зеокама; члан 
КПЈ; борац Драгачевског батаљона; касније припадник народне милиције и 
командир станице у Мрчајевцима; погинуо у сукобу са одметницима у Мрча-
јевцима 9. децембра 1948. 

РАДОВАНОВИЋ ВЕЛИЗАР, пилот БЈВ; рођен 1919. у Босни, као избе-
глица живео у Зеокама; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против 
недићеваца и четника у Зеокама 1. децембра 1941. 

КАОНА 

ПАЈОВИЋ Паја ДРАГИША, студент медицине, рођен 1919. у Каони; члан 
КПЈ и један од организатора устанка у Драгачеву; руководилац санитетске 
службе у Драгачевском батаљону; помоћник санитетског референта у Првој 
пролетерској бригади и референт санитета у Трећој пролетерској санџачкој 
бригади; погинуо у борби против четника у Штиткову код Нове Вароши кра-
јем јуна 1943. 
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ПАЈОВИЋ. Милуна ДРАГОМИР, деловођа у општини, рођен 1919. у Као-
ни; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; ухватили га Немци у бол-
ници у Гучи и стрељали као тешког рањеника 29. *овембра 1941. 

РАДИЧЕВИЋ. Витомира ПАУН, земљорадник, рођен 1902. у Каони; члан 
КПЈ; члан НОО; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и стреља-
ли у Котражи 13. маја 1944. 

ШАУБАХ Фрема ЛЕОН, дипломирани правник, рођен 1915. у Чрномељу, 
у Словенији, као изгнаник живео са породицом у Каони; борац — водник у 
Драгачевском батаљону; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

КОТРАЖА 

МИЛИВОЈЕВИЋ. Драгољуба МИЛОМИР, ученик гимназије, рођен 1922. у 
Котражи; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона и Прве крајишке бри-
гаде НОВЈ; умро у војној болници у Чачку, од задобијених рана, 18. маја 1945. 

КРСТАЦ 

ЈОКОВИЋ Јована ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1923. у Крстацу; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Нем-
цима; отеран у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 19. априла 1943. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Милоја РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1923. у Крс-
тацу; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца при осло-
бођењу Чачка 1. октобра 1941. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Вељка СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1904. у Крстацу; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима у По-
жеги; интерниран у логор на Бањици; убили га четници код Пожеге маја 1944. 

ЛИСА 

КОМАДИНИЋ Саватија ДРАГОМИР, опанчар, рођен 1912. у Лиси; члан 
КПЈ; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника код Ужич-
ке Пожеге 3. новембра 1941. 

ЛИСИЦЕ 

КУКИЋ Живка ЈАНКО, зидар, рођен 1908. у Лисицама, живео у Чачку; 
борац Љубићког батаљона, стрељан у Прељини 30. новембра 1941. 

ЛОПАШ 

МИЈАИЛОВИЋ Милића ВОЈИМИР, земљорадник, рођен 1923. у Лопашу; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и претукли; умро од задо-
бијених повреда у Лопашу 2. децембра 1942. 

МИРОСАЉЦИ 

ПЛАЗИНЧИЋ Љубомира РАТКО, бравар, рођен 1918. у Миросаљцима; бо-
рац Драгачевског батаљона, па Прве пролетерске бригаде; погинуо у борби 
код Ливна 7. августа 1942. 

ТЕРЗИЋ Василија ДОБРОСАВ, радник, рођен 1914. у Миросаљцима; бо-
рац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 17. децембра 1941. 

ЦВЕТИЋ Милуна СРЕЋКО, ученик пољопривредне школе, рођен 1922. 
у Миросаљцима; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; погинуо у бор-
би против четника у Трешњици код Ужица 15. новембра 1941. 

НЕГРИШОРИ 

ГАБОРОВИЋ Влада СТОЈАНКА, домаћица, рођена 1915. у Негришорима; 
члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; осуђена од четничког преког суда 
на смрт и стрељана у Гучи 3. јуна 1944. 
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ДУЊИЋ. Миленка СЈ1АВОМИР, кројач, рођен 1906. у Негришорима; борац 
Драгачевеког батаљона; ухватили га Бугари у Гучи и отерали у логор на Ба-
њици, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИТРОВИЋ. Петронија ЉУБИША, земљорадник, рођен 1923. у Негришо-
рима; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и убили у Марко-
вици 29. децембра 1942. 

ПИЛАТОВИЋИ 

ЈОВИЧИЋ Душана ДРАГОЉУБ — БАТА, техничар, рођен 1922. у Кра-
љеву, живео 1941. у Пилатовићима; борац Драгачевског батаљона; погинуо у 
борби против Немаца код Краљева 21. октобра 1941. 

МАРКИЋЕВИЋ Јовића СРЕДОЈЕ, капетан БЈВ; рођен 1910. у Пилатови-
ћима; члан КПЈ; начелник Штаба Чачанског НОП одреда; ухватили га чет-
ници и предали Немцима; отеран у логор на Бањици, где је стрељан 9. маја 
1942. 

ПАВЛОВИЋ Илије СЛАВОЉУБ, земљорадник, рођен 1916. у Пилатови-
ћима; борац Драгачевског батаљона; стрељали га Немци у Пилатовићима 5. 
децембра 1944. 

СЕДЛИЋ Светозара СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. у Пилатови-
ћима; борац Драгачевског батаљона; стрељали га Немци у Пилатовићима 5. 
децембра 1944. 

ПРИЛИПАЦ 

ЈАКОВЉЕВИЋ Недељка МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1919. у При-
липцу; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и убили у Кретацу 
9. новембра 1942. 

РАДОЈЕВИЋ Светозара ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1900. у При-
липцу; борац Драгачевског батаљона; заклали га четници у Латвици 7. окто-
бра 1942. 

ПУХОВО 

БЛАГОЈЕВИЋ Бранислава СЕЛОМИР, земљорадник, рођен 1919. у Пу-
хову; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца код Кра-
љева 12. октобра 1941. 

ЈАЋИМОВИЋ Јанка МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1923. у Пухову; бо-
рац Драгачевског батаљона; стрељали га четници у Турици 15. октобра 1944. 

РТАРИ 

КОВАЧЕВИЋ Сретена ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1921. у Ртарима; 
члан КПЈ; командир чете у Драгачевском батаљону; као тешког рањеника 
ухватили га четници и предали Немцима, који су га отерали у логор на Ба -
њици, а затим у Норвешку, где је страдао 1943. 

РТИ 

КОСТИЋ Михаила ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1910. у Ртима; борац 
Драгачевског батаљона; одборник Среског НОО; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ОБРАДОВИЋ Ненада АНДРИЈА, учитељ, рођен 1919. у Ртима; члан КПЈ; 
борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца код Краљева 
15. октобра 1941. 

ОБРАДОВИЋ Јездимира БРАНИСЛАВ — ЏАМБО, студент права, рођен 
1920. у Ртима; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона и Друге пролетерске 
-бригаде; погинуо у борби као вођа бомбаша у јуришу на усташки бункер код 
Рогатице у ноћи између 7. и 8. априла 1942. За народног хероја Југославије 
проглашен 7. јула 1953. 

ОБРАДОВИЋ Радојице ЈЕЗДИМИР, ковач, рођен 1900. у Ртима; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и стрељали 5. марта 1942. 
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ТИЈАЊЕ 

ИКОДИНОВИЋ. Властимира СРЕЋ.КО, земљорадник, рођен 1923. у Ти-
јању; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца код Кра-
љева 17. октобра 1941. 

КУЛАШЕВИЋ. Радомира МИЛОШ, земљорадник, рођен 1911. у Тијању; 
борац Драгачевског батаљона; ухваћен у Ужичкој Пожеги и отеран у Бањички 
логор, па у Краљево; милиционар у сеоској народној милицији; рањен од од-
метника, умро у Чачанској болници 23. јануара 1945. 

СТАНИШИЋ Василија МИЛОШ, кафеџија, рођен 1905. у Тијању; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 20. јануара 1942. 

ТРЕШЊЕВИЦА 

ЂОКОВИЋ Петронија СТОЈАН, радник, рођен 1922. у Трешњевици, жи-
вео у Љубићу; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци на планини 
Јелици крајем децембра 1941. 

ТУРИЦА 

ДОСТАНИЋ Видоја МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1921. у Турици; бо-
рац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и стрељали у Котражи 13. 
маја 1944. 

ПАЈЕВИЋ Филипа РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1922. у Турици; борац 
Драгачевског батаљона; тешко рањен у Гучи за време бомбардовања 28. но-
вембра 1941; стрељали га четници у Турици 9. јула 1943. 

ПЕТРИЋЕВИЋ Душана ДРАГИША, земљорадник, рођен 1924. у Турици; 
члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника 
на реци Скрапежу код Ужичке Пожеге 30. новембра 1941. 

ЦЕРОВА 

ИЧЕЛИЋ Миладина РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1923. у Церови; бо-
рац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима; одведен 
у логор на Бањици, па у Норвешку, где је страдао 1943. 

КОВАЧЕВИЋ Војислава АНДРИЈА, земљорадник, рођен 1913. у Церови; 
борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима; стре-
љан у логору на Бањици 20. марта 1942. 

МАЈСТОРОВИЋ Николе РАДОВАН, земљорадник, рођен 1897. у Церови; 
члан Среског поверенства КПЈ за Драгачево; борац Драгачевског батаљона; 
заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 
17. децембра 1941. 

ЦВЕТИЋ Марка ЗДРАВКО, жандарм, рођен 1908. у Церови; борац Дра-
гачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима; био у логору 
на Бањици до почетка августа 1942; умро у ЦеровР! од последица логорског 
живота 26. септембра 1942. 

ЦВЕТИЋ Миленка ИСАИЛО, земљорадник, рођен 1920. у Церови; члан 
СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; убили га четници у Церови у ноћи 
између 25. и 26. децембра 1942. 

ЦВЕТИЋ Богдана СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. у Церови; борац 
Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца код Краљева 14. окто-
бра 1941. 

ЏЕЛЕБЏИЋ Тривуна МИЛАН, земљорадник, рођен 1920. у Церови; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима; отеран у 
Бањички логор; умро од лоследица мучења у Церови 22. маја 1945. 

ЉУБИЋАНИ 
БЕЧАЊ 

ЂОКИЋ Максима МИОДРАГ, ученик гимназије, рођен 1921. у Бечњу; бо-
рац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 18. децембра 1941. 
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ЈОВИЧИЋ. Гвоздена МИЈ1УТИН, кројач, рођен 1921. у Бечњу; члан 
СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; рањен у борби против нецријатеља; умро 
од задобијених рана у Ужичкој болници 28. јануара 1942. 

КАТАНИЋ. Александра АРСЕНИЈЕ, кројач, рођен 1914. у Бечњу; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га недићевци и отерали у Смедеревску Па- ^ 
ланку; интерниран у Норвешку; по повратку из логора умро у Бечњу 14. 
априла 1946. 

КАТАНИЋ. Ђорђа МИЈ1АН, столар, рођен 1907. у Бечњу; борац Љубићког 
батаљона; умро у Бечњу од ратних последица децембра 1945. 

КРСМАНОВИЋ Тодора РИСТО, земљорадник, рођен 1905. у Бечњу; бо-
рац Љубићког батаљона; заклали га четници у Бресници у ноћи између 5. и 
6. априла 1943. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ Драгољуба ЖИВОТА, ученик учитељске школе, рођен 
1922. у Бечњу; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га Немци 
и отерали у Чачак, где је стрељан на игралишту „Борца" крај Мораве 20. јула 
1941. 

РАДОЈЕВИЋ Давида ВЈ1АДЕТА, земљорадник, рођен 1907. у Бечњу; борац 
Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца код Горњег Милановца 
11. новембра 1941. 

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

БРЕСНИЦА 

БЕШЕВИЋ Љубомира МИРКО, земљорадник, рођен 1922. у Бресници; 
борац Љубићког батаљона; заробили га четници и стрељали у Ужичкој Пожеги 
децембра 1941. 

БОЖОВИЋ Теодора МИЈ1ИНКО, бојаџијски радник, рођен 1901. у Дре-
нови, живео у Бресници; борац Љубићког батаљона; ухватили га Бугари и 
отерали у Краљево, где су га Немци стрељали крајем јуна 1943. 

БОШКОВИЋ Радивоја ЈБУБИША, ваздухопловни официр БЈВ, рођен 
1917. у Бресници; члан КПЈ; командир чете Љубићког батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 18. де-
цембра 1941. 

ВУКАДИНОВИЋ Андрије МИЈ1ЕНКО, трговачки помоћник, рођен 1920. 
у Бресници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Крагујевачког батаљона 
Прве пролетерске бригаде; погинуо у Јајцу новембра 1943. 

ВУКАДИНОВИЋ Андрије МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1910. у Бресни-
ци; борац Љубићког батаљона и Двадесетпрве ударне дивизије НОВЈ; погинуо 
у борби против непријатеља код Липика у Хрватској 27. априла 1945. 

ИКОНИЋ Милана ЉУБИНКО, опанчар, рођен 1905. у Славковици, жи-
вео у Бресници; члан КПЈ; водник у Четвртој чети Љубићког батаљона; ухва-
тили га четници на Савинцу и предали Немцима, који су га стрељали у Гор-
њем Милановцу 19. децембра 1941. 

ЈОВИЧИЋ Богића МИЛУТИН, службеник, рођен 1900. у Бресници; носи-
лац Албанске споменице; члан КПЈ; организатор уетанка у овом крају; заме-
ник политичког комесара чете у Љубићком батаљону; погинуо у борби против 
Немаца и четника у Марковици децембра 1941. 

МИЛОВАНОВИЋ Тадије МИЛИВОЈЕ, кројач, рођен 1911. у Бресници; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немци-
ма, који су га стрељали у Крагујевцу 1942. 

МИЛОВАНОВИЋ Жарка ХРИСТИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. у Брес-
ници; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; мучен за време окупације и 
умро од последица мучења у Бресници 26. децембра 1943. 

ПЕРОВИЋ Новака МИЛОЈКО, рудар, рођен 1918. у Крушчици код Ари-
ља, живео у Бресници; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан феб-
руара 1942. 

СМУЂА БОГОЉУБ, рудар, рођен 1919. у Лици, живео у Бресници; члан 
КПЈ; један од организатора устанка у овом крају; борац Љубићког батаљона 
и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља у Босни 
1942. 
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СТАНКОВШх Милоша РАДОСАВ, пекар, рођен 1921. у Бресници; члан 
КПЈ од 1942; борац Љубићког батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
у борби против непријатеља на Пидришу код Прозора 4. марта 1943. 

ДРАГУТИН, поткивач, рођен 1918. у Брестовцу, живео у Бресници; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га оте-
рали у Крагујевац, где су га стрељали децембра 1941. 

ВИДОВА 

ЂУКИЋ. Глиша МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1920. у Видови; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је умро у логору 
Озен јуна 1942. 

ЈАКОВЉЕВИЋ. Илије СЛАВОЉУБ, ученик гимназије, рођен 1921. у Ви-
дови; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухватили га жандарми и стре-
љали у Миоковцима у ноћи између 14. и 15. августа 1941. 

КРСТОВИЋ Милисава МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1909. у Видови; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је страдао у логору 
Озен у пролеће 1943. 

ПЕТРОВИЋ Ђорђа ВЛАСТИМИР, ученик гимназије, рођен 1921. у Ви-
дови; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где 
је страдао у логору Корген 3. јануара 1943. 

САНДИЋ Андрије ЈЕРЕМИЈА, земљорадник, рођен 1910. у Видови; борац 
Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља у Зеокама 1. децем-
бра 1941. 

ВРАНИЋИ 

ТОДОРОВИЋ Владимира ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1892. у Вра-
нићима; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ВРНЧАНИ 

ВРЦАЛОВИЋ Станке ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. у Видови, 
живео у Врнчанима; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; заробили га 
четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децем-
бра 1941. 

ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

БЛАГОЈЕВИЋ Милоша РАДОВАН, земљорадник, рођен 1912. у Горњој 
Горевници; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 4. јануара 1942. 

БУЂЕВАЦ Милорада БЛАГОМИР, земљорадник, рођен 1908. у Горњој 
Горевници; члан НОО; борац Љубићког батаљона; заробили га четници као 
стражара код болнице у Горњој Горевници; отеран у Брајиће, где је стрељан 
5. новембра 1941. 

ИВАНОВИЋ Милорада ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1920. у Горњој 
Горевници; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је 
стрељан у логору Карасјок 15. децембра 1942. 

КОРАКСИЋ Будимира СТОЈАН, учитељ, рођен 1906. у Горњој Горевни-
ци; резервни официр БЈВ; члан КПЈ; водник Лозничке чете Мачванског НОП 
одреда, а затим командир партизанске страже код болнице у Горњој Горев-
ници; заробили га четници и отерали у Брајиће, где је стрељан 5. новембра 
1941. 

КРЏИЋ Милоша МИЛУТИН — БАН, земљорадник, рођен 1909. у Горњој 
Горевници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 19. феб-
руара 1943. 
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КРЏИЋ. Милуна РАДОЉУБ, опанчар, рођен 1921. у Горњој Горевници; 
члан КПЈ; еекретар Окружног комитета СКОЈ-а за Чачак; борац Љубићког 
батаљона; заменик команданта болнице у Горњој Горевници; заробили га чет-
ници и отерали у Брајиће, где је стрељан 5. новембра 1941. 

НЕДЕЉКОВИЋ. Веселина МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1914. у Гор-
њој Горевници; борац Љубићког батаљона; отерали га четници августа 1944. 
на Копаоник и тамо га стрељали. 

ПЕРИШИЋ. Радована ГВОЗДЕН, ученик техничке школе, рођен 1919. у 
Горњој Горевници; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је стре-
љан 14. маја 1943. 

ПЕРОШЕВИЋ Будимира ТИХОМИР — ПЕРИКЈ1Е, ученик гимназије, ро-
ђен 1924. у Горњој Горевници; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухва-
тили га четници као курира и предали Немцима, који су га стрељали у Гор-
њем Милановцу 6. фебруара 1942. 

ПОПОВИЋ Душана ВУКОСАВ, ученик гимназије, рођен 1921. у Горњој 
Горевници; члан СКОЈ-а; ухватили га четници код болнице у Горњој Горев-
ници, где је вршио обезбеђење; отеран у Брајиће где је стрељан 5. новем-
бра 1941. 

ПОПОВИЋ Никите ЖИВОРАД, ученик учитељске школе, рођен 1923. у 
Горњој Горевници; члан СКОЈ-а; ухватили га четници код болнице у Горњој 
Горевници, где је вршио обезбеђење; отеран у Брајиће, где је стрељан 5. но-
вембра 1941. 

РАКАНОВИЋ Милоја ВУЧИЋ, земљорадник, рођен 1921. у Горњој Го-
ревници; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан 
у логору Карасјок 15. децембра 1942. 

РАКАНОВИЋ Милоја ЉУБОМИР, рођен 1911. у Горњој Горевници; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

ТОРОМАН Обрада МИЈ1УТИН, земљорадник, рођен 1917. у Горњој Го-
ревници; члан КПЈ; комесар Прве чете Љубићког батаљона; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 25. децем-
бра 1941. 

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

ЋИРИЋ Ђурице МИЈ1АН, земљорадник, рођен 1921. у Горњој Горевници; 
борац Љубићког батаљона; ранили га Немци, па се утопио у Морави код Пар-
менца 1. децембра 1941. 

ШАЈИНОВИЋ Божидара СЕКУЈ1А, земљорадник, рођен 1911. у Горњој 
Горевници; ухватили га четници у Горњој Горевници, где је вршио обезбеђе-
ње болнице; отеран у Брајиће, где је стрељан 5. новембра 1941. 

ГОРЊА ТРЕПЧА 

ЈОВАНОВИЋ Светозара БОГОЉУБ, земљорадник, рођен 1889. у Горњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; заробљен у борби против Немаца на Руд-
нику и стрељан у Горњем Милановцу 26. новембра 1941. 

МИЛОШЕВИЋ Велимира ЖИВКО, земљорадник, рођен 1918. у Горњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; заробљен од непријатеља у селу Сврач-
ковцима и стрељан у Горњем Милановцу 26. новембра 1941. 

МИЈ10ШЕВИЋ Петронија МИЈ1УТИН, земљорадник, рођен 1920. у Горњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља у 
Сврачковцима 26, новембра 1941. 

ДОЊА ГОРЕВНИЦА 

АЈ1ЕКСАНДРИЋ Веселина МИЈГОВАН, земљорадник, рођен 1922. у Доњој 
Горевници; борац Љубићког батаљона и Градске партизанске милиције у Чач-
ку; стрељали га четници у Мојсињу 3. децембра 1941. 

АЛЕКСАНДРИЋ Веселина РАДОВАН, земљорадник, рођен 1924. у Доњој 
Горевници; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Мојсињу 3. де-
цембра 1941. 
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АЛЕКСАНДРИЋ Радосава РАЈКО, земљорадник, рођен 1919. у Доњој Го-
ревници; борац Љубићког батаљона и Градске партизанске милиције у Чачку; 
стрељали га четници у Мојсињу 3. децембра 1941. 

АЏЕМОВИЋ. Ђурђа ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1910. у Доњој Го-
ревници; борац Љубићког батаљона; убили га Немци у Доњој Горевници авгу-
ста 1943. 

АЏЕМОВИЋ. Благоја МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1908. у Доњој Го-
ревиици; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ВОЈИНОВИЋ Раденка МИЛОМИР, столар, рођен 1907. у Доњој Горевни-
ци; борац Љубићког батаљона и Градске партизанске милиције у Чачку; стре-
љали га четници у Доњој Горевници 23. фебруара 1943. 

ВОЈИНОВИЋ. Милоја МИЛИЈАН, металски радник, рођен 1906. у Доњој 
Горевници, секретар партијске ћелије; заменик командира чете у Љубићком 
батаљону; погинуо као илегалац у борби против жандарма и четника у Мрча-
јевцима 3. јула 1942. 

ВУЧКОВИЋ Ранисава БРАНКО, земљорадник, рођен 1912. у Заблаћу, 
живео у Доњој Горевници; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници 
у Мојсињу 3. децембра 1941. 

ЂОРЂЕВИЋ Тиосава БОШКО, земљорадник, рођен 1917. у Доњој Горев-
ници; 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. 

ЂОРЂЕВИЋ. Миљка СТЕВАН, рођен 1886. у Доњој Горевници; резервни 
капетан БЈВ; носилац Албанске споменице; водник Четврте чете Љубићког 
батаљона; стрељали га четници у Мојсињу 3. децембра 1941. 

ИВАНОВИЋ Милована ЉУБИСАВ, бравар, рођен 1920. у Доњој Горев-
ници; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батал?она; а од 1944. борац 17. дивизије 
НОВЈ; погинуо у борби против непријатеља у Врнчанима новембра 1944. 

ЈАНКОВИЋ Јанка МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1899. у Доњој Горев-
НИЦР! ; борац Љубићког батаљона; као тешког рањеника стрељали га Немци 
на Златибору 30. новембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ Живка ДРАГОСЛАВ — ШМИТ, металски радник, рођен 
1912. у Доњој Горевници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и обновљеног 
Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против жандарма и четника у Остри 
5. марта 1943. 

ЈОКИЋ Вука ЈОВИЦА, земљорадник, рођен 1919. у Доњој Морачи код 
Колашина, живео као избеглица у Доњој Горевници; борац Љубићког бата-
љона и Градске партизанске милиције у Чачку; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га јавно обесили на Вашаришту у Чачку 25. децембра 
1942. 

КОВАЧЕВИЋ Милана МИЛОШ, земљорадник, рођен 1925. у Доњот Го-
ревници; борац Љубићког батаљона; као тешког рањеника стрељали га Немци 
на Златибору 30. новембра 1941. 

КУЗМАНОВИЋ Радоја ЖИВАДИН, земљорадник, рођен 1910. у Доњој 
Горевници; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на 
опседнутом Краљеву 21. октобра 1941. 

КУЗМАНОВИЋ Новака ИЛИЈА, студент агрономије, рођен 1920. у Доњој 
Горевкици; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона, а од 1944. борац НОВЈ; по-
гинуо у борби против остатака четничких банди на Чемерну 13. фебруара 1945. 

КУЗМАНОВИЋ Душана МИЛАН, земљорадник, рођен 1912. у Доњој Го-
ревници; борац Љубићког батаљона; мучен за време окупације; умро од пос-
ледица мучења у Доњој Горевници 21. маја 1944. 

ЛУКИЋ Влајка БОГОЉУБ, студент права, рођен 1909. у Доњој Горев-
ници; резервни поручник БЈВ; члан КПЈ; командир Треће чачанске чете Ча-
чанског НОП одреда; као тешког рањеника убили га Немци на Златибору 29. 
новембра 1941. 

ЛУКИЋ Крсте НОВАК, земљорадник, рођен 1909. у Доњој Горевници; 
члан Среског комитета КПЈ за срез љубићки; командир Четврте чете Љубић-
ког батаљона; мучен за време окупације; отерали га четници на Златибор, где 
је убијен при покушају да пређе у НОВЈ 11. маја 1944. 
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МАРКОВИЋ. Радомира МИЈ1АН, земљорадник, рођен 1911. у Доњој Го-
ревници; борац Љубићког батаљона, а од 1944. борац НОВЈ; погинуо у борби 
против непријатеља на Каблару 22. новембра 1944. 

МИЛОВАНОВИЋ Крсте ДРАГАН, земљорадник, рођен 1925. у Доњој Го-
ревници; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона, а од 1944. борац КНОЈ-а; 
погинуо од оетатака четничких банди у Леушићима 12. јуна 1945. 

НЕНАДОВИЋ. Обрена МИЛОРАД, столар, рођен 1912. у Доњој Горевници; 
борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Доњој Горевници 23. феб-
руара 1943. 

НИКОЛИЋ Милијана ВЛАГОЈЕ, металски радник, рођен 1911. у Доњој 
Горевници; члан КПЈ; организатор устанка у овом крају; борац Љубићког 
батаљона; ухватили га четници и отерали на Суви Брег у Љубићу, где је 
убијен 30. децембра 1941. 

НИКОЛИЋ. Милијана НИКОЛА, земљорадник, рођен 1922. у Доњој Го-
ревници; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против 
Немаца и четника у Горњем Милановцу 11. новембра 1941. 

НОВАКОВИЋ. Вука РАДОМИР, земљорадник, рођен 1922. у Доњој Горев-
ници; секретар партијске ћелије; борац Љубићког батаљона и обновљеног Ча-
чанског НОП одреда; погинуо у борби против жандарма и четника у Остри 
5. марта 1943. 

ПАВЛОВИЋ Филипа МИЛАН, бравар, рођен 1920. у Доњој Горевници; 
борац Љубићког батаљона, а од 1944. борац 23. ударне дивизије НОВЈ; рањен 
у борби против непријатеља; умро од задобијених рана у Сремској Митровици 
марта 1945. 

ПАВЛОВИЋ Филипа МИХАИЛО, пекар, рођен 1922. у Доњој Горевници; 
члан КПЈ од 1942; борац Љубићког батаљона и обновљеног Чачанског НОП 
одреда; погинуо у борби против жандарма и четника у Остри 5. марта 1943. 

ПАВЛОВИЋ Филипа СТОЈАН, земљорадник, рођен 1924. у Доњој Горев-
ници; борац Љубићког батаљона; убили га Немци у Љубићу 12. октобра 1944. 

ПЕТРОВИЋ Милана ВУЧИЋ, земљорадник, рођен 1911. у Доњој Горев-
ници; члан КПЈ; командир Четврте чете Љубићког батаљона; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 10. децембра 
1941. 

РАДОЈЕВИЋ Ивана МИЛОМИР, железнички службеник, рођен 1911. у 
Доњој Горевници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници 
у Доњој Горевници 23. фебруара 1943. 

РАДОЈЕВИЋ Ивана БУДИМИР, пекар, рођен 1908. у Доњој Горевници; 
борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Доњој Горевници 22. марта 
1943. 

САВИЋ Михаила БОГОЉУБ, земљорадник, рођен 1905. у Доњој Горев-
ници; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је страдао. 

ЧОЛИЋ Алексе МАРКО, жандармеријски поднаредник, рођен 1905. у 
Калуђеровици у Босни, живео у Доњој Горевници; десетар Четврте чете Љу-
бићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом Краљеву 21. 
октобра 1941. 

ДОЊА ТРЕПЧА 

АНЂЕЛКОВИЋ Миливоја МИЛУН, ковач, рођен 1889. у Доњој Трепчи; 
борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издајници на Орло-
ваку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Милована БОГДАН, земљорадник, рођен 1901. у Доњој Трепчи; 
борац Љубићког батаљона; заробили га недићевци у Сврачковцима; стрељан 
у Горњем Милановцу 28. новембра 1941. 

БОЈОВИЋ Милана БОШКО, земљорадник, рођен 1917. у Доњој Трепчи; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 3. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Радосава ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1911. у Доњој Треп-
чи; водник у Трећој чети Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи 
издајници на Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 
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БОЈОВИЋ. Радосава ИСАИЛО, кројач, рођен 1914. у Доњој Трепчи; члан 
КПЈ; командир Шесте чете Љубићког батаљона; ухватили га четници у Доњој 
Трепчи; отеран у Горњи Милановац, где је стрељан 8. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ. Милана МИЈ1ИЈА, земљорадник, рођен 1920. у Доњој Трепчи; 
члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издај-
ници на Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Милосава МИЈ1ИЈА, механичар, рођен 1919. у Доњој Трепчи* 
члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; заробили га недићевци у Сврачков-
цима; отеран у Горњи Милановац, где је стрељан 28. новембра 1941. 

БОЈОВИЋ Чедомира МИЛОВАН, радник, рођен 1910. у Доњој Трепчи; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници у Доњој Трепчи; отеран у 
Горњи Милановац, где је стрељан 8. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Милана МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1910. у Доњој Трепчи; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници; отеран у Бањички логор, 
где је стрељан 7. августа 1942. 

БОЈОВИЋ Радосава МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1922. у Доњој Треп-
чи; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издајници на 
Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Милосава РАДОЈЕ, земљорадник, рођен 1914. у Доњој Трепчи; 
борац Љубићког батаљона; убили га четници у Доњој Трепчи 4. децембра 1941. 

ЖИВКОВИЋ Тихомира МИЈ1ЕНТИЈЕ, аутолимар, рођен 1919. у Доњој 
Трепчи; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против чет-
ника у Мрчајевцима 4. новембра 1941. 

КУЗМАНОВИЋ Миљка МИЈ1ИСАВ, земљорадник, рођен 1912. у Доњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

КУЗМАНОВИЋ Миљка МИЈ1УТИН, земљорадник, рођен 1909. у Доњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издајници 
на Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

Ј1АЗАРЕВИЋ Љубисава ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1909. у Доњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издајници 
на Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

Ј1АЗАРЕВИЋ Милисава ОБРАД, земљорадник, рођен 1896. у Доњој Треп-
чи; члан НОО и командант места у Доњој Трепчи; стрељали га Немци и до-
маћи издајници на Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

НИКОЈШЋ Бранислава СРЕЋКО, каменорезац — зидар, рођен 1909. у 
Доњој Трепчи; члан КПЈ; заменик командира Треће чете Љубићког батаљона, 
од октобра 1941. командир партизанске тенковске чете; убили га четници у 
Самаили код Краљева 4. новембра 1941. 

ПАВЛОВИЋ Милете НЕДЕЉКО, земљорадник, рођен 1920. у Доњој Треп-
чи; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издајници на 
Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

ПАУНОВИЋ Вујице ВЕЈ1ИМИР, земљорадник, рођен 1889. у Доњој Треп-
чи; члан НОО; борац Љубићког батаљона; умро од последица мучења у Доњој 
Трепчи 27. јуна 1943. 

ПАУНОВИЋ Мирослава ГВОЗДЕН, механичар, рођен 1914. у Доњој Тре-
пчи, живео и радио у Краљеву; организациони секретар Окружног комитета 
КПЈ за Краљево; учествовао у припремама устанка и формирању Краљевачког 
НОП одреда, у коме је био политички комесар; касније ступио у новоформи-
рани Чачански НОП одред; погинуо у борби против четника и недићеваца у 
Остри 5. марта 1943. 

ПАУНОВИЋ Мирослава МИЈ1АН, земљорадник, рођен 1925. у Доњој Тре-
пчи; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона и новоформираног Чачанског 
партизанског одреда; погинуо у борби против четника и недићеваца у Остри 
5. марта 1943. 

ПАУНОВИЋ Миливоја МИЈ1ЕТА, земљорадник, рођен 1905. у Доњој Тре-
пчи; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; заклали га четници у Доњој Трепчи 
у ноћи између 4. и 5. децембра 1942. 

РАДОСАВЉЕВИЋ Станка БРАНКО, земљорадник, рођен 1921. у Доњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 9. децембра 1941. 
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СИМЕУНОВИЋ. Спасоја МИЈ1АДИН, земљорадник, рођен 1914. у Доњој 
Трепчи; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издајници 
на Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

СИМОВИТх Петра МИЈ1УН, земљорадник, рођен 1914. у Доњој Трепчи, 
борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци и домаћи издајници на Орло-
ваку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

УРОШЕВИЋ Грујице МИЈ1УТИН, земљорадник, рођен 1923. у Доњој Тре-
пчи; борац Љубићког батаљона, а од 1944. борац Седме српске бригаде 23. 
ударне дивизије НОВЈ; рањен у борби против непријатеља, умро од задо-
бијених рана у Тузли 14. маја 1945. 

УРОШЕВИЋ. Миљка РАДОЈКО, трговац, рођен 1912. у Доњој Трепчи; 
интендант Треће чете Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима. коти су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 9. марта 1942. 

УРОШЕВИЋ. Миљка СИМЕУН — СИМО, земљорадник, рођен 1910. у 
Доњој Трепчи; члан КПЈ; командир Треће чете Љубићког батаљона; ухватили 
га четнитди и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 5. де-
цембра 1941. 

ЈАНЧИЋИ 

ИгПИЋ. Славке ДУШАН, земљорадник, рођен 1910. у Јанчићима; борац 
Љубићког батаљона; стрељали га четници у Рошцима 5. децембра 1941. 

ЈАКОВЉЕВИЋ Јеротија ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1924. у Јанчи-
ћима; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је страдао. 

КАТРГА 

АРНАУТОВИЋ Рајице ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1922. у Катрги; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника у Горњем Мила-
новцу 13. новембра 1941. 

ВЕЉОВИЋ. Матије ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1920. у Катрги; бо-
рац Љубићког батаљона; убили га четници у Катрги 8. марта 1943. 

ЈОВАНОВИЋ Станимира МИЈ1ИВОЈЕ — МИЋО, студент медицине, ро-
ђен 1920. у Катрги; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; заклали га четници 
8. јануара 1943. 

ПАВИЋ Крсмана ДОБРОСАВ, кројач, рођен 1913. у Катрги; члан КПЈ; 
водник Четврте чете Љубићког батаљона и борац Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Пидришу код 
Прозора 4. марта 1943. 

ПОРЧИЋ. Рајка МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1923. у Катрги; борац 
Љубићког батаљона; убили га четници на Сувом брегу у Љубићу 30 децембра 
1941. 

КОЊЕВИЋИ 

ВУЧИЋЕВИЋ Велисава ТОДОР, кројач, рођен 1914. у Коњевићима, жи-
вео и радио у Мрчајевцима; борац Љубићког батаљона; заклали га четници у 
Мрчајевцима 13. априла 1944. 

ЖИВАНИЋ Душана КОНСТАНТИН, радник, рођен 1919. у Коњевићима; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

МИРКОВИЋ Велимира ЖИВОТА, радиомеханичар, рођен 1920. у Коње-
вићима; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; погинуо у бооби против мус-
лиманске фашистичке милиције у Сјеници 22. децембра 1941. 

ТОМАШЕВИЋ Драгутина ЂОРЂЕ, ралиомеханичар, рођен 1919. у Коње-
вићима; члан КПЈ; интендант Чачанског НОП одреда; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

ТРИШИЋ Милана МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1910. у Коњевићима; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Горњем Милановцу 29. новембра 1943. 
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ЉУБИЋ 

ГАВРИЛОВИЋ. Арсенија ДРАГИЋ., служитељ у суду, рођен 1901. у Љу-
бићу; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља у Брђа-
нима 29. новембра 1941. 

ГАВРИЛОВИЋ. Божидара РАДИСАВ, бравар, рођен 1912. у Љубићу; бо-
рац Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника у Чачку 7. новем-
бра 1941. 

ГАВРИЛОВИЋ. Рада ДРАГОМИР, опанчар, рођен 1920. у Љубићу; борац 
Љубићког батаљона и Друге пролетерске бригаде НОВЈ; погинуо у борби про-
тив непријатеља у Миклошевцу 13. децембра 1944. 

ДАБОВИЋ Петка МИОДРАГ, столар, рођен 1912. у Љубићу; борац Љу-
бићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 4. децембра 1941. 

ДАМЉАНОВИЋ Божидара МИЛОЈКО—БЕЈ1И, службеник, рођен 1922. у 
Коштунићима, живео у Љубићу; члан КПЈ; политички комесар Треће чете 
Таковског батаљона; погинуо у борби против четника у Велеречи 13. новем-
бра 1941. 

ДРАГИЋ Тихомира ЂОРЂЕ, радник, рођен 1924. у Љубићу; борац Љу-
бићког батаљона и Друге пролетерске бригаде НОВЈ; погинуо у борби против 
непријатеља у Болечу код Београда 15. октобра 1944. 

ЂОРЂЕВИЋ Петра ИЈ1ИЈА, радник, рођен 1914. у Љубићу; борац Љу-
бићког батаљона и од 1944. у сеоској народној милицији; погинуо несрећним 
случајем за време потере за остацима четничких банди у Пријевору 28. маја 
1945. 

ЂУРАКИЋ Радисава МИХАИЛО, ученик гимназије, рођен 1925. у Љу-
бићу; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Друге пролетерске бригаде НОВЈ; 
погинуо у борби против непријатеља у Болечу код Београда 15. октобра 1944. 

ЂУРАКИЋ Тихомира РАДОМИР, студент технике, рођен 1921. у Љу-
бићу; члан КПЈ; међу првима ступио у Чачански НОП одт ед; политички ко-
месар Прве чете Љубићког батаљона и политички комесар Треће чете Чачан-
ског батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против неприја-
теља, као заменик политичког комесара Трећег батаљона Друге пролетерске 
бригаде у Бранићу код Посзчпја 11. фебруара 1943. За кародног хероја Југо-
славије проглашен 27. новембра 1953. 

ЂУРАКИЋ Лазара РАДОСЛАВ, бравар, рођен 1923. у Љубићу; борац 
Љубићког батаљона; као борац КНОЈ-а погинуо у борби против остатака чет-
ничких банди у Лиси код Ивањице 29. августа 1945. 

ЕРОВИЋ Милана МИЛОСАВ — ЏУЛЕ, студент права, рођен 1921. у Бољ-
ковцима, живео у Љубићу; члан КПЈ; међу првима ступио у Чачански НОП 
одред; једно време био политички комесар Друге чете Љубићког батаљона; као 
тешког рањеника убили га Немци на Златибору 30. новембра 1941. 

ЗАТЕЖИЋ Милорада АЛЕКСАНДАР, ученик на занату, рођен 1925. у 
Љубићу; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Сутјесци крајем 
маја 1943. 

ЗАТЕЖИЋ Николе ВУК, столар, рођен 1922. у Љубићу; члан СКОЈ-а; 
борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у борби против непријатеља на Мањачи у Босанској крајини 18. сеп-
тембра 1942. 

ЗАТЕЖИЋ Мијаила ДУШАН, фарбар и словописац, рођен 1905. у Љу-
бићу; борац Градске партизанске милиције у Чачку; заробили га Немци и стре-
љали у Чајетини 30. новембра 1941. 

ЗАТЕЖИЋ Милорада РАДОМИР, берберин, рођен 1923. у Љубићу; у ок-
тобру и новембру 1941. борац — омладински руководилац; од 1944. борац НОВЈ 
погинуо у борби против Немаца на Оровици на планини Каблару 22. новембра 
1944. 

ЗОРИЋ Светозара БОЖИДАР, ковач, рођен 1899. у Станчићима, живео 
у Љубићу; борац Градске партизанске милиције у Чачку; заробили га Немци 
и стрељали у Чајетини 30. новембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ Илије МИЛИЈА, железничар, рођен 1892. у Прислоници, 
живео у Љубићу; борац Љубићког батаљона; од 1944. борац НОВЈ; погинуо 
у борби против непријатеља у Јовцу код Ћуприје 19. октобра 1944. 
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КОВАЧЕВИЋ. Драгољуба ДРАГОСЈ1АВ — КУДРО, пекар, рођен 1920. у 
Теочину, живео у Љубићу; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који еу га стрељали код ВТЗ у Чачку 26. децембра 1941. 

КОВАЧЕВИЋ. Василија РАДОСЈ1АВ, ученик гимназије, рођен 1924. у Љу-
бићу; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља код Доброг Дола 
под Дурмитором 7. јуна 1942. 

КОВАЧЕВИЋ Василија СРЕДОЈЕ, службеник, рођен 1920. у Љубићу; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 13. децембра 1941. 

ЛАПЧЕВИЋ. Тимотија СТРАЈИН, пушкар, рођен 1917. у Годовику код 
Пожеге, живео у Љубићу; члан КПЈ; међу првима ступио у Чачански НОП 
одред, у коме је био заменик командира Прве чете Љубићког батаљона; ухва-
тили га четници и стрељали у Рошцима 5. децембра 1941. 

ЛОНЧАРИЋ Фабијана МИЛОРАД — БРУШИЈА, трговачки помоћник, 
рођен 1923. у Обреновцу, радио у Љубићу; члан СКОЈ-а; борац Љубићког ба-
таљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом Краљеву 15. октобра 
1941. 

МАЦАНОВИЋ Велимира БОЖИДАР — МАЦУОКА, радник, рођен 1906. 
у Љубићу; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против непријатеља у Шековићима у Босни јула 1943. 

МАЦАНОВИЋ Тихомира СРЕДОЈЕ, столар, рођен 1914. у Љубићу; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 2. јануара 1942. 

МИЛИСАВЉЕВИЋ Бранка РАТОМИР — РАДЕ ГРЕБИЋ, поткивач, ро-
ђен 1913. у Љубићу; курир у партизанекој Команди места у Чачку; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 23. 
децембра 1941. 

МЛАДЕНОВИЋ Михаила ЖИВОТА, радник, рођен 1903. у Љубићу; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 12. децембра 1941. 

НИКОЛИЋ Богосава ДЕСИМИР, столар, рођен 1921. у Брђанима, живео 
у Љубићу; борац Љубићког батаљона; стрељали га љотићевци у Ужичкој По-
жеги 12. децембра 1941. 

НИКШИЋ Владимира МИЛЕНКО, трговац, рођен 1897. у Милићевцима, 
живео у Љубићу; члан КПЈ; организатор устанка у чачанском крају; командир 
Прве љубићке чете, командант Љубићког батаљона; у октобру и новембру 
1941. командант партизанске Команде места у Чачку и командант сектора у 
борби против четника у Срезојевцима; извршио самоубиство да не би пао у 
руке четницима у Милићевцима 7. децембра 1941. 

НИКШИЋ Миленка МИОДРАГ, ученик учитељске школе, рођен 1924. у 
Љубићу; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља у 
Зеокама 16. децембра 1941. 

НОВИЧИЋ Драгутина ПРЕДРАГ, студент агрономије, рођен 1920. у Шта-
вици, живео у Љубићу; члан КПЈ; политички комесар Друге чете Љубићког 
батаљона; заробили га Немци и четници у Паковраћу, где је стрељан 19. де-
цембра 1941. 

ОБРЕНОВИЋ Михаила РАДИША, пекар, рођен 1913. у Чачку, живео и 
радио у Љубићу; борац Градске партизанске милиције; умро од последица му-
чења у Љубићу 1943. 

ОСТОЈИЋ Драгутина БОГОЉУБ, земљорадник, рођен 1921. у Љубићу; 
члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља 
на опседнутом Краљеву као командир бомбашког одељења у ноћи између 14. 
и 15. октобра 1941. 

ПАВЛОВИЋ Живка БЛАГОЈЕ, магационер, рођен 1903. у Љубићу; борац 
Градске партизанске милиције; погинуо у борби против Немаца у Чајетини 
30. новембра 1941. 

ПАВЛОВИЋ Драгомира МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1921. у Љубићу; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, одакле је 1942. одведен од стране Гестапоа и 
од тада му се губи сваки траг. 
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ПЕТРОВИЋ. Јеротија ЉУБИСАВ, столар, рођен 1919. у Љубићу; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

ПИЛОВИЋ Гавра БРАНИСЛАВ, ременичар, рођеи 1889. у Рашкој, живео 
у Љубићу; борац Градске партизанске милиције; заробили га и стрељали Немци 
у Чајетини 30. новембра 1941. 

ПЛАЗИНИЋ. ДИМИТРИЈЕ, бравар, рођен у Губеревцима, живео у Љу-
бићу; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опсед-
нутом Краљеву у ноћи између 14. и 15. октобра 1941. 

ПОПОВИЋ. Петра ДОБРИВОЈЕ, ученик гимназије, рођен 1923. у Младе-
новцу, живео у Љубићу; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 23. децембра 1941. 

РАДИВОЈЕВИЋ. Косте ЖИВОТА, бравар, рођен 1909. у Мрчајевцима, 
живео у Љубићу; борац Љубићког батаљона; убили га Немци у Бресници 28. 
октобра 1944. 

САМОХВАЛОВ ИВАН, фарбар и словописац, рођен 1900. у Русији, живео 
у Љубићу; борац Градске партизанске милиције; заробили га и стрељали Немци 
у Чајетини 30. новембра 1941. 

СТАРЧЕВИЋ. Чедомира МИОДРАГ, земљорадник-зидар, рођен 1901. у Љу-
бићу; водник Шесте чете Љубићког батаљона; заклали га четници у Трбу-
шанима у ноћи између 18. и 19. марта 1943. 

СТОЈКАНОВИЋ Мијаила МИЉКО, земљорадник, рођен 1922. у Љубићу; 
борац Љубићког батаљона; утопио се у Морави приликом борбе са четницима 
и Немцима 2. децембра 1941. 

ТЕОФИЛОВИЋ Богосава БОГДАН, адвокат-приправник, рођен 1911. у 
Врнчанима, живео у Љубићу; члан КПЈ; у слободном Чачку 1941. радио у 
партизанској Команди места; борац Чачанског батаљона Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против четника у месту Борике априла 1942. 

ХЕЛЕР АУГУСТ, оџачар, рођен 1920. у Аустрији; крајем јула 1941. по-
бегао из немачке војске и ступио у Љубићки батаљон; погинуо у борби против 
Немаца на опседнутом Краљеву у ноћи између 14. и 15. октобра 1941. 

МИЛИЋЕВЦИ 

ЈОВАНОВИЋ Тома ЉУБИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1904. у Милићев-
цима; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца у Чибу-
ковцу код Краљева 19. октобра 1941. 

НИЏОВИЋ Угљеше МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1920. у Милићев-
цима; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља на Ру-
жића брду 19. октобра 1941. 

ПАНТОВИЋ Драгутина ИСИДОР, земљорадник, рођен 1911. у Милићев-
цима; бовац Љубићког батаљона; мучили га четници; умро од последица му-
чења у Милићевцима 5. јуна 1943. 

ПЕШИЋ Јеврема МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1882. у Милићевцима; 
командир сеоске партизанске милиције; заклали га четници у Милићевцима 
27. фебруара 1943. 

РИСТИЋ МИЛАДИН, металски радник, рођен 1921. у Михајловцу код 
Смедерева, живео у Милићевцима; борац Љубићког батаљона; умро од после-
дица рата у Чачанској болници 1945. 

ТОШИЋ Велимира МИЛАН, земљорадник, рођен 1922. у Милићевцима; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, где је стрељан 25. јануара 1943. 

МИОКОВЦИ 

ЛАЗОВИЋ Здравка МИЛОРАД, студент права, рођен 1919. у Миоковцима; 
члан КПЈ; борац ЈБубићког батаљона; умро у Чачанекој болници од после-
дица нехотичног рањавања 5. јуна 1946. 

СРЕТЕНОВИЋ Драгомира ДАНИЛО, земљорадник, рођен 1915. у Миоков-
цима; борац Љубићког батаљона; стрељали га Бугари у Рошцима 19. феб-
руара 1943. 
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МОЈСИЊЕ 

ВУКСАНОВИЋ. Обрада СРЕЋ.КО, земљорадник, рођен 1913. у Мојсињу; 
водник у Трећој чети Љубићког батаљона; стрељали га четници на Орловаку 
у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. 

ЂУРИЋ Михаила ЉУБИША, ученик учитељске школе, рођен 1923. у 
Мојсињу; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде; рањен у борби против непријатеља и умро од задоби-
јених рана у Гламочу децембра 1942. 

ЂУРИЋ Драгослава МИЛУТИН МИЋО, ученик гимназије, рођен 1923. 
у Мојсињу; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против 
жандарма у Мојсињу 9. септембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ Милоша ДРАГОСЛАВ, студент права, рођен 1921. у Мој-
сињу; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га отерали у логор у Смедеревску Паланку; умро од 
последица логорског живота у Мојсињу 1945. 

МОЈСИЛОВИЋ Алексија МИОДРАГ, радник; рођен 1923. у Мојсињу; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; умро од последица мучења у Мојсињу 
10. децембра 1943. 

ОРЕШКОВИЋ НИКОЛА, рођен у Мостару, живео као избеглица у Мој-
сињу; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против не-
пријатеља у Велеречи новембра 1941. 

ПЕРТИНАЧ СТАНКО, изгнаник из Словеније, рођен 1919; борац Љубић-
ког батаљона; заробили га четници у Горњој Горевници, где је чувао бол-
ницу и отерали у Брајиће, где су га стрељали 5. новембра 1941. 

ПЕРТОТ Милана ЕГОН, ученик гимназије, рођен 1926. у Трсту; изгна-
ник из Словеније; борац Љубићког батаљона; заробили га недићевци у Гор-
њем Милановцу, где је стрељан 27. новембра 1941. 

РАНКОВИЋ Миљка ТАТОМИР, земљорадник, рођен 1919. у Мојсињу; 
борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

МРЧАЈЕВЦИ 

БАРАЛИЋ Добривоја МИЛАН, земљорадник, рођен 1923. у Мрчајев-
цима; борац Љубићког батаљона; умро у Мрчајевцима 1944. од последица ра-
њавања. 

БЈЕЛИЧИЋ Василија МИЛЕНКО, пекар, рођен 1909. у Мрчајевцима; бо-
рац Љубићког батаљона; отерали га Немци у Борски рудник, где су га стре-
љали децембра 1943. 

БЈЕЛИЧИЋ Ивана МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. у Мрчајевци-
ма; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанеког батаљона Друге проле-
терске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Пидришу код Про-
зора 4. марта 1943. 

ВИТОРОВИЋ Радисава ЧЕДОМИР, опанчар, рођен 1915. у Катрги, живео 
у Мрчајевцима; борац Љубићког батаљона; убили га Немци у Мрчајевцима 
13. фебруара 1943. 

ВУЧКОВИЋ Милована ВОЈИМИР, земљорадник, рођен 1919. у Мрчајев-
цима; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали у Мрчајевцима 28. новембра 1941. 

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

ДОМАНОВИЋ Радивоја МЛАДОМИР, земљорадник, рођен 1924. у Лиси-
цама; живео у Мрчајевцима; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; по-
гинуо приликом бомбардовања немачке авијације у Заблаћу 29. октобра 1941. 

ДОМАНОВИЋ Велимира РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1901. у Лиси-
цама, живео у Мрчајевцима; борац Љубићког батаљона; од 1944. борац Друге 
крајишке бригаде НОВЈ; погинуо у борби против Немаца у Мрчајевцима 1. 
новембра 1944. 

ЕРИЋ Рајка ВУКАШИН, свршени матурант, рођен 1921. у Мрчајевцима; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 30. септембра 1942. 
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ЈОВАНОВИЋ. Живка МУТИМИР, бравар, рођен 1919. у Мрчајевцима; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона, а од 1944. борац НОВЈ; рањен у борби 
против непријатеља на сремском фронту; умро од задобијених рана у Мрча-
јевцима 25. маја 1947. 

КАРОВИЋ. Вукосава ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1898. у Мрчајев-
цима; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца у Трбуша-
нима 24. октобра 1944. 

КОВАЧЕВИЋ. Милутина РАДОЈИЦА, бојаџијски радник, рођен 1920. у 
Мрчајевцима; борац Љубићког батаљона; од 1944. борац Четврте крајишке бри-
гаде НОВЈ; изгорео са групом рањеника код Шида 1945. 

Ј1АЗОВИЋ Богосава БРАНКО, земљорадник, рођен 1923. у Мрчајевцима; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је 
стрељан јуна 1943. 

Ј1ЕВАЈАЦ Радојице МИЛОРАД, пекар, рођен 1910. у Мрчајевцима; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Немачку, одакле се вратио 
1944. и ступио у Топлички НОП одред; погинуо у борби против Немаца у Ви-
тановцу код Краљева 23. октобра 1944. 

ЛЕВАЈАЦ Радојице СВЕТИСЛАВ — ЦВЕЛЕ, обућар, рођен 1914. у Мрча-
јевцима; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; заклали га четници у Мрча-
јевцима 13. априла 1944. 

ЛЕКИЋ Аксентија РАДИСАВ, фотограф, рођен 1921. у Мрчајевцима; 
борац Љубићког батаљона; стрељали га Бугари у Мрчајевцима 8. децембра 
1942. 

МАРИЋ Јеврема МИОДРАГ, кафеџија, рођен 1900. у Мрчајевцима; борац 
Љубићког батаљона; умро од последица мучења у Мрчајевцима 21. маја 1945. 

МИЛИНКОВИЋ Здравка ДУШАН, трговачки помоћник, рођен 1919. у 
Мрчајевцима; борац Љубићког батаљона; погинуо приликом одступања Врхов-
ног штаба НОП одреда Југославије из Ужица за Босну 29. новембра 1941. 

МИЛОШЕВИЋ Драгутина АЛЕКСАНДАР, пекар, рођен 1917. у Мрчајев-
цима; борац Љубићког батаљона; убили га Немци у Мрчајевцима 13. феб-
руара 1943. 

Остра: Споменик борцима Чачанског НОП одреда палим 5. марта 1943. године 
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ПОЉАКОВИЋ. Милована ГРУЈИЦА, земљорадник, рођен 1922. у Мрча-
јевцима; борац Љубићког батаљона; рањен у борби против Немаца у Кра-
љеву; умро од задобијених рана 26. октобра 1941. 

ПОЉАКОВИЋ Милована ТАДИЈА, земљорадник, рођен 1921. у Мрча-
јевцима; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали у Мрчајевцима 28. новембра 1941. 

ПОШТИЋ. Богољуба РАДИША, инжењер шумарства, рођен 1913. у Мрча-
јевцима; члан КПЈ; један од организатора устанка у љубићком крају; међу 
првима ступио у Чачански НОП одред; погинуо као заменик команданта Ча-
чанског НОП одреда и секретар Среског комитета КПЈ за срез љубићки у 
Остри у борби против жандарма и четника 5. марта 1943. 

РУЖИЋ Милана ПЕТАР, земљорадник, рођен 1906. у Мрчајевцима; бо-
рац Љубићког батаљона; од новембра 1944. борац НОВЈ; погинуо у борби про-
тив непријатеља код Трста маја 1945. 

САМСА РОМАН, изгнаник из Словеније, жршео у Мрчајевцима; борац 
Љубићког батаљона; ухваћен и отеран у Бањички логор, где је страдао кра-
јем 1941. 

СТОЈАНОВИЋ Сретена МИЛОЈЕ — МРТВАК, кројач, рођен 1917. у 
Мрчајевцима; секретар Среског комитета КПЈ за срез љубићки; борац Љу-
бићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га отерали 
у Бањички логор, где је стрељан 7. јуна 1943. 

ОСТРА 

АНЂЕЛИЋ Миломира ВЕЛИМИР, кројач, рођен 1924. у Остри; члан 
СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Мојсињу 3. де-
цембра 1941. 

АНЂЕЛИЋ Радивоја МАРИНКО, земљорадник, рођен 1910. у Остри; бо-
рац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Мојсињу 3. децембра 1941. 

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

АНЂЕЛИЋ Миломира СВЕТОМИР, ученик пољопривредне школе, рођен 
1920. у Остри; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Мојсињу 
3. децембра 1941. 

БЕЛИЋ Михаила ВУКАДИН, земљорадник, рођен 1913. у Остри; секре-
тар партијске ћелије; водник Треће чете Љубићког батаљона и борац обнов-
љеног Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против жандарма и четника 
у Остри 5. марта 1943. 

БЕЛИЋ Велимира НЕСТОР, земљорадник, рођен 1914. у Остри; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанеког батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против непријатеља у Омеровим водама на планини 
Озрен у Босни 22. јула 1943. 

БОЈОВИЋ Вука МОМИР, земљорадник, рођен 1902. у Доњој Трепчи, жи-
вео у Остри; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Мојсињу 3. 
децембра 1941. 

ГЛИШИЋ Милана МИЛИСАВ, металски радник, рођен 1922. у Оетри; 
члан КПЈ* борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетер-
ске бригаде; погинуо у борби против непријатеља у Пријепољу 4. децембра 
1943. 

МИЈУШКОВИЋ Властимира МИЛОРАД, ученик гимназије, рођен 1925. 
у Остри; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против 
четника у Прељини 6. новембра 1941. 

МЛАДЕНОВИЋ Драгољуба ВУКАДИН, земљорадник, рођен 1922. у Остри; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља на Руднику 
29. новембра 1941. 

ПЕРОВИЋ Крсте ДРАГОЉУБ, рођен 1923. у Остри; борац Љубићког ба-
таљона; стрељали га четници у Мојсињу 3. децембра 1941. 

РАДМИЛАЦ Радојице СТАНИМИР, ученик учитељске школе, рођен 1919. 
у Остри; борац Љубићког батаљона; заклали га четници у Мрчајевцима 8. ј а -
нуара 1943. 
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РАТКОВИЋ. Јакова МИЛОШ, кројач, рођен 1922. у Остри; члан КПЈ; 
борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у борби против Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. 

РАТКОВИЋ Јакова САВО, металски радник, рођен 1921. у Остри; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у Омеровим водама на планини Озрен у Боени 22. јула 1943. 

РАЦИЋ. Миленка БОГОСАВ, земљорадник, рођен 1922. у Остри; борац 
Љубићког батаљона; стрељали га четници у Мојсињу 3. децембра 1941. 

РАЦИЋ Спасоја ПАВЛЕ, подофицир БЈВ; рођен 1909. у Остри; члан 
КПЈ; водник Треће чете Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде; разболео се и умро од пегавог тифуса у централној бол-
ници у источној Босни у пролеће 1943. 

РАЦИЋ Сава ТАДИЈА, бојаџијски радник, рођен 1920. у Остри; члан 
СКОЈ-а; водник Треће чете Љубићког батаљона; погинуо као командир јури-
шног одељења на опседнутом Краљеву 30. октобра 1941. 

ПРЕЉИНА 

БОЖОВИЋ Велимира БОГОЉУБ — АМР1ЏА, земљорадник, рођен 1914. 
у Прељини; члан КПЈ од 1939; десетар Пете чете Љубићког батаљона; као 
тешког рањеника заробила га муслиманска фашистичка милиција у Сјеници; 
отеран у логор Бари у Италији, где је погинуо у борби против фашистичких 
стражара септембра 1943. 

БОЖОВИЋ Благомира БОГОСАВ, граничар БЈВ, рођен 1915. у Прељини; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против муслиманске фашистичке 
милиције у Сјеници 22. децембра 1941. 

БОЖОВИЋ Сава ДРАГОСЈ1АВ, земљорадник, рођен 1914. у Прељини; 
борац сеоске партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

БОЖОВИЋ Филипа МИЛИЈА — БУЉО, радник, рођен 1912. у Прељини; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетер-
ске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на планини Мањачи у Босни 
18. септембра 1942. 

БОЖОВИЋ Здравка МИЛОШ, ковач, рођен 1922. у Прељини, члан КПЈ; 
борац Љубићког батаљона и Чачанеког батаљона Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у борби против непријатеља на Сутјесци 12. јуна 1943. 

БОЖОВИЋ Матије МИЛУТИН — ШМИТ, ковач, рођен 1910. у Прељини; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске 
бригаде, а затим у Пратећем батаљону при Врховном штабу НОВЈ; погинуо у 
борби против Немаца приликом десанта на Дрвар 25. маја 1944. 

БОЖОВИЋ Петра МИРОСЛАВ — МИДО, земљорадник, рођен 1922. у 
Прељини; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде; као курир нестао у Пишчу у Црној Гори 7. јуна 1942. 

БОЈИЋ Милорада ДРАГОСЛАВ — ЈАРЕ, ученик учитељске школе; ро-
ђен 1924. у Прељини; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона и Чачанског 
батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља у 
Добром Долу под Дурмитором 7. јуна 1942. 

БОЈОВИЋ Миљка ДРАГОСЛАВ — ДРАГАН, земљорадник, рођен 1915. у 
Прељини; члан КПЈ од 1937; један од организатора устанка у љубићком крају; 
командир среске партизанске милиције и командант места у Прељини; ухва-
тили га четници у Горњој Горевници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Милоша МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1917. у Прељини; бо-
рац Љубићког батаљона; отеран од четника и погинуо у Љубишу на Злати-
бору 11. маја 1944. 

ВУЛОВИЋ Здравка ДРАГИША, опанчар, рођен 1922. у Прељини; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опсед-
нутом Краљеву 15. октобра 1941. 

ЂОНДРИЋ Љубомира ДЕСИМИР, опанчар, рођен 1912. у Прељини; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Краљево, где је стрељан 5. фебруара 1943. 
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ИГЊАТОВИЋ Чедомира ЖИВОТА, земљорадник, рођен 1924. у Прељини; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом 
Краљеву 15. октобра 1941. 

ИЛИЋ Љубомира АДАМ, земљорадник, рођен 1905. у Прељини; десетар 
у Љубићком батаљону и борац Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против непријатеља Р1а планини Озрен 21. јула 1943. 

ИРИЖАНИН Мијаила НИКОЛА, земљорадник, рођен 1911. у Прељини; 
борац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ. Милосава ЖИВОТА, земљорадник, рођен 1920. у Прељини; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ЈОВАНОВШх Будимира МИЛИЈА — МИТАР, земљорадник, рођен 1919. 
у Прељини; члан КПЈ; борац обновљеног Чачанског НОП одреда; погинуо у 
борби против жандарма и четника у Остри 5. марта 1943. 

ЈОВАНОВИЋ. Будимира МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1909. у Пре-
љини; борац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ. Драгутина РАДОВАН, металски радник, рођен 1917. у Пре-
љини; секретар Среског комитета љубићког среза; члан Окружног комитета 
КПЈ за Чачак; један од организатора устанка у чачанском крају; када је фор-
миран Чачански НОП одред, постављен је за заменика команданта одреда; по-
гинуо у борби против четника у селу Љутовници 5. фебруара 1944. За на-
родног хероја Југославије проглашен 20. децембра 1951. 

ЈОВАШЕВИЋ. Раденка ДРАГОВАН, земљорадник, рођен 1920. у Прељи-
ни; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. 

ЈОВАШЕВИЋ. Велимира ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1903. у Прељини; 
борац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ЈОВАШЕВИЋ. Радојице ЖИВКО, ковач, рођен 1915. у Прељини; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали у Краљеву 5. фебруара 1943. 

ЈОВАШЕВИЋ. Благомира ЈЕРЕМИЈА, опанчар, рођен 1915. у Прељини; 
члан КПЈ од 1942; десетар у Љубићком батаљону и борац Чачанског бата-
љона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на 
Мањачи у Босни 18. септембра 1942. 

ЈОВАШЕВИЋ. Татомира МИЛОШ, земљорадник — песник, рођен 1913. у 
Прељини; члан КПЈ; један од организатора устанка у љубићком крају; поли-
тички комесар Пете чете Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника у 
Бањици 10. априла 1942. 

ЈОВАШЕВИЋ Драгише МИЛУН, земљорадник, рођен 1912. у Прељини; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ЈОВАШЕВИЋ. Милутина МЛАДЕН, столар, рођен 1917. у Прељини; борац 
партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ЈОВАШЕВИЋ. Војина ОСТОЈА, касапин, рођен 1923. у Прељини; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Сутјесци 8. јуна 1943. 

ЈОВАШЕВИЋ Татомира РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1916. у Прељини; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника у Ба-
њици 10. априла 1942. 

ЈОВАШЕВИЋ Андрије РАДОСЛАВ — ЂУКА, земљорадник, рођен 1922. 
у Прељини; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона 
Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Добром 
Долу 7. јуна 1942. 

ЈОВАШЕВИЋ Раденка СРЕДОЈЕ, столар, рођен 1925. у Прељини; члан 
СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Прељини 24. сеп-
тембра 1944. 

ЈОВАШЕВИЋ Милуна СТАНИСЛАВ — СТАНКО, земљорадник, рођен 
1912. у Прељини; борац Љубићког батаљона; рањен у борби против жандарма 
у Прељини; умро у болници у Савинцу 12. октобра 1941. 
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КАЛУЂЕРОВИЋ. Недељка АЛЕКСИЈЕ, земљорадник, рођен 1913. у Пре-
љини; члан КПЈ; десетар Пете чете Љубићког батаљона; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

КАЛУЂЕРОВИЋ. Јована РАДОВАН, студент права, рођен 1922. у Пре-
љини; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге про-
летерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Добром Долу у 
Црној Гори 7. јуна 1942. 

МАНДИЋ Витомира БРАНКО, студент права, рођен 1920. у Ивањици, 
живео у Прељини; члан КПЈ; борац ЈБубићког батаљона и Чачанског бата-
љона Друге пролетерске бригаде; умро од последица рата у болници Голник 
6. октобра 1947. 

МАНДИЋ Витомира ДОБРОСАВ, ученик на занату, рођен 1925. у Љу-
бићу, живео у Прељини; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор; умро 
од последица логорског живота у болници у Београду 23. октобра 1944. 

МАНОЈЛОВИЋ. Стевана ГАВРИЛО, столар, рођен 1921. у Ужичкој По-
жеги, живео у Прељини; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

МАРЈАНОВИЋ. Сава РАДОШ, радио-механичар, рођен 1917. у Прељини; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

МАРКОВИЋ Вукића МИЛЕНКО, пекар, рођен 1912. у Прељини; борац 
Љубићког батаљона; као тешког рањеника ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 12. јула 1943. 

МИЈАИЛОВИЋ Владимира МИЛОСАВ, земљорадник, рођен 1923. у Пре-
љини; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

МИЛИЋЕВИЋ Миладина МИЛИЋ, земљорадник, рођен 1903. у Прељини; 
борац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ПЕЧЕНКОВИЋ Божа ВОЈИМИР, земљорадник, рођен 1911. у Прељини; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

РАДОВАНОВИЋ Драгомира РАДИША, радник, рођен 1909. у Прељини; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца у Чајетини 30. 
новембра 1941. 

РАДОЈЕВИЋ Љубомира МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1902. у Пре-
љини; борац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

РАЈОВИЋ Василија ДУШАН, машинбравар, рођен 1915. у Прељини; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; у Санџаку био заменик политичког комесара 
Чачанског партизанског батаљона; погинуо у борби против непријатеља у селу 
Радојина у Санџаку 14. фебруара 1942. 

РАШКОВИЋ Богољуба ТИХОМИР — ТИЋО, студент права, рођен 1921. 
у Рашкој, живео у Прељини; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; погинуо 
у борби против муслиманске фашистичке милиције у Сјеници 22. децембра 1941. 

РИСТОВИЋ Сава МИЛУТИН — ЛУНЕ, земљорадник, рођен 1914. у Пре-
љини; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

СЛАВКОВИЋ Драгомира ДУШАН, земљорадник, рођен 1923. у Прељини; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетер-
ске бригаде; погинуо као командир вода у борби на Вучеву 23. маја 1943. 

СЛАВКОВИЋ Божа МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1910. у Прељини; 
борац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

СЛАВКОВИЋ Здравка МИЛОШ, земљорадник, рођен 1899. у Прељини; 
члан НОО; борац партизанске милиције; стрељали га четници у Прељини 28. 
фебруара 1943. 

ТОМАШЕВИЋ Милана РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1916. у Прељини; 
борац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 
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ТОПАЛОВИЋ. Бранислава БОГДАН, земљорадник, рођен 1907. у Пре-
љини; борац партизанске милиције; ухватили ге четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. марта 1943. 

ТОПАЛОВИЋ. Драгољуба ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1929. у Пре-
љини; у време припрема устанка био је партизански курир; погинуо несрећним 
случајем од ручне бомбе у Прељини 27. августа 1941. 

ТОПАЛОВИЋ. Павла ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1924. у Прељини; бо-
рац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ТОПАЛОВИЋ. Владимира МЛАДЕН, столар, рођен 1903. у Прељини; бо-
рац партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 11. децембра 1941. 

ТОПАЛОВИЋ. Лазара РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1885. у Прељини; 
носилац Албанске споменице и Карађорђеве звезде; партизански мобилни 
официр; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали код 
ВТЗ у Чачку 16. децембра 1941. 

ТОПАЛОВИЋ Драгољуба ТИХОМИР, подофицир БЈВ, рођен 1922. у Пре-
љини; водник у Петој чети Љубићког батаљона; погинуо у борби против му-
слиманеке фашистичке милиције у Сјеници 22. децембра 1941. 

ПРИЈЕВОР 

АНДРИЋ Радомира ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1920. у Пријевору; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

АНДРИЋ Војислава РАДОВАН, земљорадник, рођен 1923. у Пријевору; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, одакле је интерниран у логор Озен у Норвеш-
кој, где је умро 7. јануара 1943. 

БОГОСАВЉЕВИЋ Живојина РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1923. у При-
јевору; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор, а одатле у логор Озен у Норвешкој, 
где је умро октобра 1943. 

ДРОБЊАК Божидара ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 1908. у Пријевору; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, где је стрељан 9. марта 1943. 

ИГЊАТОВИЋ Радисава ВОЈКО, земљорадник, рођен 1911. у Пријевору; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ИГЊАТОВИЋ Љубисава ДУШАН, земљорадник, рођен 1906. у Пријево-
ру; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ИГЊАТОВИЋ Адама ПРИМИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. у Прије-
вору; борац Љубићког батаљона; убили га четници у Лапову 1942. 

КУЈУНЏИЋ Лазара ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1923. у Пријевору; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, одакле је интерниран у логор Ботен у Норвеш-
кој, где је страдао 22. новембра 1942. 

КУЈУНЏИЋ Секуле ЦМИЉКА — ЦИЦА, домаћица, рођена 1923. у При-
јевору; борац Љубићког батаљона; ухватили је четници и предали Немцима, 
који су је отерали у Бањички логор, па у Специјалну полицију 5. априла 1943. 
и од тада јој се губи траг. 

МАРКОВИЋ Станке РАДОШ, земљорадник, рођен 1919. у Пријевору; бо-
рац Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника у Прељини 6. но-
вембра 1941. 

МИЛОВАНОВИЋ Миливоја ДРАГИША — КЕЗО, ученик гимназије, ро-
ђен 1924. у Пријевору; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; погинуо у 
борби против Немаца на Краљеву у ноћи између 14. и 15. октобра 1941. 

МИЛОВАНОВИЋ Глигорија ДРАГОМИР, учитељ, рођен 1921. у Пријево-
ру; члан КПЈ; организатор устанка у овом крају; борац Љубићког батаљона; 
ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у 
Чачку 28. децембра 1941. 
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МИЛОВАНОВИЋ. Глигорија МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1922. у При-
јевору; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ПАНТЕЛИЋ. Михаила МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1903. у Пријевору; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор; интерниран у логор Озен у Норвешкој, где је 
умро јуна 1942. 

ПАНТЕЛИЋ Војислава РАДОЈКО, бравар, рођен 1923. у Пријевору; бо-
рац Љубићког батаљона; стрељали га Немци у Пријевору 8. новембра 1944. 

ПЕШТЕРАД Павла СЛАВКО, земљорадник, рођен 1922. у Пријевору; бо-
рац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у логор на Бањици; интерниран у Норвешку, где је умро у логору 
Озен 1943. 

РАНКОВИЋ Александра БОГОЉУБ, ученик браварског заната, рођен 
1925. у Пријевору; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га отерали у логор на Бањици; интерниран 
у Норвешку, где је умро у логору Озен новембра 1942. 

РАНКОВИЋ Војина ЖИВОЈИН, кројач, рођен 1919. у Пријевору; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

РИСТАНОВИЋ Живка БОГИЋ, земљорадник, рођен 1896. у Горњој Го-
ревници, живео у Пријевору; борац Љубићког батаљона; заклали га четници 
у Пријевору 28. децембра 1942. 

РОБАЈАЦ Ивана ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1898. у Пријевору; се-
кретар илегалног НОО за Пријевор и Видову; борац Љубићког батаљона; по-
гинуо несрећним случајем од припадника КНОЈ-а у Парменцу 30. јануара 1946. 

ТОМИЋ Милана БОЖИДАР — БОЖО, металски радник, рођен 1917. у 
Пријевору; члан КПЈ од 1939; секретар Среског комитета СКОЈ-а; члан Сре-
ског комитета КПЈ за срез љубићки; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; 
један од организатора устанка; међу првима ступио у Прву љубићку чету 
Чачанског НОП одреда; политички комееар Чачанског батаљона Друге про-
летерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Бијелом брду код 
Прибоја на Лиму 21. марта 1944. За народног хероја Југославије проглашен 
20. децембра 1951. 

ТОМИЋ Милана МИЛИЈА, рударски радник, рођен 1919. у Пријевору; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ТОМИЋ Милана МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1921. у Пријевору; члан 
СКОЈ-а; десетар у Љубићком батаљону; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ТОМИЋ Љубисава ЈОВАН, земљорадник, рођен 1903. у Пријевору; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ФИЛИПОВИЋ Душана РАДОЈКА, учитељ, рођена 1920. у Пријевору; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона; убили је четници у Парменцу 2. децембра 1941. 

ШУТИЋ Благоја МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1923. у Пријевору; члан 
СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника у Срезо-
јевцима 15. новембра 1941. 

ПРИСЛОНИЦА 

АЈД АЛОЈЗ, бравар, рођен 1914. у Рушама код Марибора, изгнаник из 
Словеније; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на оп-
седнутом Краљеву 20. октобра 1941. 

БОЈОВИЋ-ТРНИНИЋ Матије ЂУРЂЕ — ЂУКА, земљорадник, рођен 
1921. у Прислоници; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Тома МАРКО, земљорадник, рођен 1902. у Прислоници; члан 
НОО; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге про-
летерске бригаде; погинуо од немачке авијације између Олова и Кладња 26. 
јула 1943. 
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ВАСОВИЋ Драгомира ДОБРИЦА, земљорадник, рођен 1922. у Прислони-
ци; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и политички делегат вода у Чачан-
ском батаљону Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против Италијана 
на Борачком језеру код Коњица 13. марта 1943. 

ВАСОВИЋ Радомира ПЕТАР, машинбравар, рођен 1905. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Немачку, где је стрељан 1942. 

ВАСОВИЋ Младена РАДОСЈ1АВ, земљорадник, рођен 1912. у Прислони-
ци; борац Љубићког батаљона; мучили га четници за време окзшације; умро 
приликом опеоације од последица батињања у Београду 25. октобра 1943. 

ВАСОВИЋ. Драгутина СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. у Присло-
ници; борац 23. ударне дивизије НОВЈ; погинуо у борби против непријатеља 
у селу Дрлаче у Босни децембра 1944. 

ГАВРИЋ Милована МИЛУН — АБИСИНАЦ, земљорадник, рођен 1922. у 
Прислоници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Доу-
ге пролетерске бригаде; погинуо као заставник Прве чете у борби против Не-
маца у Пшпепољу 4. децембоа 1943. 

ГОЈКОВИЋ — ЈОВАНОВИЋ Богдана ЗОРКА — ЗОРА, домаћица, рође-
на 1922. у Бајиној Башти, живела у Прислоници; борац-курир ОК КПЈ за 
Чачак; заклали је четници у Балуги (Прељинској) 22. маја 1944. 

ГОЈКОВИЂ. Лазара ЖАРКО, земљорадник, рођен 1911. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом Кра-
љеву 20. октобоа 1941. 

ДОМАНОВИЋ Милутина СВЕТОМИР — ЈАЊОВАЦ, земљорадник, рођен 
1920. у Прислоници; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге 
поолетевске бригаде; рањен у борби поотив непршатеља; умро од задобијених 
рана у Витгову код Босанског Гвахова 27. октобра 1942. 

ЂОКОВИЋ Ђока МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1914. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом Кра-
љеву 20. октобра 1941. 

ЂОКОВИЋ. Гојка МИЛУТИН — ПИРГО, земљорадник, рођен 1894. у При-
слоници; носилац Албанске споменице; члан КПЈ од 1938; борац — председник 
НОО; стрељали га љотићевци код Задружног дома у Прислоници 8. децембра 
1941. 

ЂОКОВИЂ Ђока РАДИЧ, земљорадник, рођен 1922. у Прислоници; борац 
Љубићког батаљона: рањен у борби против Немаца на Буковима код Косје-
рића; умро од задобијених рада у Ужичкој болници 10. јануара 1942. 

ЂОКОВИЋ. Љубомира СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен 1913. у Прис-
лоници: борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опсед-
нутом Краљеву 20. октобра 1941. 

ЂОРЂЕВИЋ. Наталије СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1922. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; као тешког рањеника стрељали га Немци на Зла-
тибору 1. децембра 1941. 

ЂУРКОВИЋ Станимира РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1920. у Присло-
ници; борац Љубићког батаљона; као тешког рањеника стрељали га Немци на 
Златибору 1. децембра 1941. 

ЖИВКОВИЂ Милисава ЖИВОТА — БОЉШЕВИК, столар, рођен 1920. 
у Прислоници; члан КПЈ; секретар батаљонског бироа СКОЈ-а; борац Љубић-
ког батаљона и Чачанског батаљона Друге ггоолетерске бригаде; погинуо у 
борби против Бугара на Смиљанића брду код Љубиша 7. новембра 1943. 

ЖИВ&ОВИЋ Драгослава РАДИША, столар, рођен 1922. у Прислоници; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
као борац Пратећег батаљона Врховног штаба у борби против непријатеља у 
селу Подграбу под Јахорином 17. јуна 1943. 

ИЛИЋ. Василија ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1919. у Прислоници; борац 
Љубићког батаљона и Чачанеког батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо 
у борби ПРОТИВ непријатеља у Добром Долу под Дурмитором 7. јуна 1942. 

ИЛИЋ Михаила МАКСИМ, земљорадник, рођен 1912. у Прислоници; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против четника на Хумићу код Фоче као заменик ко-
мандира чете 16. априла 1943. 
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ИЛИЋ Радомира СВЕТОМИР — ПАТАК, земљорадник, рођен 1923. у 
Приелоници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанеког батаљона Дру-
ге пролетереке бригаде; погинуо у борби против непријатеља у Аљиновићима 
код Сјенице 10. новембра 1943. 

ИЛИЋ. Јездимира СТАНИМИР — ЦАНЕ, земљорадник, рођен 1918. у При-
слоници; борац Прве чачанске партизанске чете; стрељали га Немци на Зла-
тибору 1. децембра 1941. 

ЈАНКОВИЋ. Танаеија ОБРАД, земљорадник, рођен 1903. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника на Руднику 26. 
новембра 1941. 

ЈАНКОВИЋ Милете МИЛАН, земљорадник, рођен 1921. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

МАЈСТОРОВИЋ Драгољуба МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1919. у При-
слоници; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља на 
опседнутом Краљеву 15. октобра 1941. 

МИЛЕНКОВИЋ Светозара АЛЕКСА, земљорадник, рођен 1906. у Прис-
лоници; борац Љубићког батаљона; као тешког рањеника стрељали га Немци 
на Златибору 1. децембра 1941. 

МИЛЕНКОВИЋ Светозара АЛЕКСИЈЕ, кројач, рођен 1908. у Прислоници, 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетер-
ске бригаде; погинуо од немачке авијације у Омеровим водама на планини 
Озрен у Босни 14. јуна 1943. 

МИЛИЋ Владимира ЉУБИСАВ, машинбравар, рођен 1922. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; стрељан од свога штаба батаљона због недисципли-
не у селу Кошчице на Каменој Гори 9. фебруара 1942. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Милоја СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1919. у При-
слоници; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опсед-
нутом Краљеву 20. октобра 1941. 

МИЛОШЕВИЋ Ивка БУДИМИР, земљорадник, рођен 1909. у Прислоници; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске 
бригаде; погинуо приликом бомбардовања немачке авијације под Јахорином 
као командир у интендантури Друге пролетерске бригаде 15. маја 1942. 

МИЛОШЕВИЋ Радомира ДРАГОМИР — ЦИГО, земљорадник, рођен 1920. 
у Прислоници; борац Прве чачанске партизанске чете; заробили га четници 
у Ражани и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. 

МИЛОШЕВИЋ Милована МАРКО, аутомеханичар, рођен 1908. у Прис-
лоници; борац Чачанеког НОП одреда; заробили га четници код Косјерића и 
предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. 

МИЛОШЕВИЋ Петра МИЛОРАД — МИЋО, земљорадник, рођен 1924. у 
Прислоници; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанеког батаљона Дру-
ге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Лиму код 
Пријепоља као командир вода 4. децембра 1943. 

МИЛОШЕВИЋ Исајила МИЛУТИН, кројач, рођен 1924. у Прислоници; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетер-
ске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Полици код Берана као 
заставник — командир вода 17. новембра 1943. 

МИЛОШЕВИЋ Милорада ПЕТАР, земљорадник, рођен 1900. у Присло-
ници; члан НОО; командир сеоске партизанске милиције; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали у Горњем Милановцу 26. децембра 
1941. 

МИЛОШЕВИЋ Станише РАДОМИР, служитељ у ошптини, рођен 1897. у 
Прислоници; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници на Буковима 
код Косјерића и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. 

НИКОЛИЋ Радосава РАДИША, земљорадник, рођен 1917. у Прислоници; 
борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ПАВЛОВИЋ Павла ДРАГОМАН — КУМАН, земљорадник, рођен 1919. у 
Прислоници; члан КПЈ од 1943; борац Љубићког батаљона и Чачанеког бата-
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љона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља у Ше-
ковићима код Власенице јула 1943. 

ПАВЛОВИЋ Василија ЂУРЂЕ — ЂУКА, земљорадник, рођен 1902. у 
Прислоници; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Ражани 
код Косјерића и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. 

ПЕТРОВИЋ Крсте ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен 1921. у Прислоници; бо-
рац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против четника у Глумчу код 
Пожеге 3. новембра 1941. 

ПРАВДИЋ Радована РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1910. у Прислоници; 
борац Чачанског НОП одреда; као тешког рањеника стрељали га Немци на 
Златибору 1. децембра 1941. 

РАДОВАНОВИЋ. Теодосија ЉУВИША, земљорадник, рођен 1916. у При-
слоници; водник Пете чете Љубићког батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

РАКИЋЕВИЋ Драгослава РАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1923. у При-
слоници; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

РАКОВИЋ Михаила ИВАН, земљорадник, рођен 1920. у Прислоници; бо-
рац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца у Сврачковцима 29. 
новембра 1941. 

СТЈЕПОВИЋ. — ТЕПЧЕВИЋ Бранислава БОШКО, земљорадник, рођен 
1906. у Прислоници; борац Чачанског НОП одреда и Четвртог Ужичког бата-
љона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби проти-в непријатеља на Гату 
код Гацког 11. јуна 1942. 

ЋУСЛОВИЋ Василија ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1919. у Присло-
ници; борац Чачаноког НОП одреда; заробили га четници на Буковима код 
Косјерића и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. 

ЋУСЛОВИЋ Тимотија МИЛИЈА, учитељ, рођен 1912. у Прислоници; ре-
зервни поручник БЈВ; командир Прве чачанске чете Чачанског НОП одреда; 
погинуо у борби против Немаца у Дракчићима код Ваљева 5. новембра 1941. 

ЋУСЛОВИЋ Тимотија СРЕДОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Прислоници, 
курир Чачанског НОП одреда; заробили га жандарми у Луњевици и предали 
Немцима, који су га стрељали у Горњем Милановцу 24. септембра 1941. 

РАКОВА 

ВЕСКОВИЋ Ивана СЛАВКО, земљорадник, рођен 1919. у Ракови; борац 
Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом Краљеву 
21. октобра 1941. 

ГВОЗДЕНОВИЋ Алексе ЖИВОТА, земљорадник, рођен 1920. у Ракови; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан 1942. 

ГЛИШОВИЋ Милана РАДОЈИЦА, земљорадник, рођен 1914. у Ракови; 
борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом Кра-
љеву 20. октобра 1941. 

ЖИВАНОВИЋ Милијана МИЛАДИН, земљорадник, рођен 1912. у Рако-
ви; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је умро 15. маја 
1945. 

ЈОВАНОВИЋ Љубомира БОГИЋ, земљорадник, рођен 1913. у Ракови; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 12. децембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ Милована МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1920. у Ракови; 
борац Љубићког батаљона; отерали га четници на Јелову гору, где је погинуо 
10. септембра 1944. 

КРУПЕЖ Милована БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1910. у Ракови; члан 
НОО; борац Љубићког батаљона; заробили га четници код Ивањице и предали 
Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 16. децембра 1941. 

КРУПЕЖ Милована ЖИВКО, земљорадник, рођен 1913. у Ракови; борац 
Љубићког батаљона; отерали га четници на Копаоник, где је погинуо 16. јула 
1944. 
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КРУПЕЖ Здравка ЖИВОТА, земљорадпик, рођен 1917. у Ракови; борац 
Љубићког батаљона; заробили га четници код Ивањице и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 16. децембра 1941. 

КРУПЕЖ Луке МИЛАДИН, земљорадник, рођен 1905. у Ракови; борац 
Љубићког батаљона; умро од последица мучења у Ракови 27. септембра 1943. 

КРУПЕЖ Милована МИЛИЋ, ученик гимназије, рођен 1921. у Ракови; 
члан КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетер-
ске бригаде; погинуо у борби против непријатеља код Обља близу Калиновика 
21. марта 1943. 

КРУПЕЖ Љубомира РАДОСЛАВ, учитељ, рођен 1900. у Ракови; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против непријатеља код Гламоча 1942. 

КРУПЕЖ Милована СЛАВКО, инжењер агрономије, рођен 1912. у Ракови; 
члан КПЈ; један од организатора устанка у љубићком крају; међу првима сту-
пио у Чачански НОП одред, у коме је био командир Друге љубићке чете и 
интендант Љубићког батаљона; погинуо у борби против муслиманске фашис-
тичке милиците и Немаца у Комооанима код Нове Вароши априла 1943. 

МАРКОВИЋ Војимира РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1922. у Ракови; 
борац Љубићког батаљона; касније борац 23. ударне дивизије НОВЈ; погинуо 
у борби ПРОТИВ Немаца у Великој Вресници у Босни б. априла 1945. 

РИСТАНОВИЋ. Видосава БРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. у Ра-
кови; борац Љубићког батаљона; заробили га четници у Парменцу и предали 
Немцима, коти су га стрељали код ВТЗ у Чачку 16. децембра 1941. 

РИСТАНОВИЋ Петра ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1898. у Ракови; 
борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га обесили у затвору у Чачку децембра 1941. 

РИСТАНОВИЋ Војислава МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1921. у Рако-
ви; борац Љубићког батаљона; заробили га четници у Парменцу и предали 
Немцима, кош су га стрељали код ВТЗ у Чачку 16. децембра 1941. 

ЧАРАПИЋ Тодора МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1910. у Ракови; бо-
рац Љубићког батаљона; заробили га четници код Ивањице и предали Нем-
цима, ко1и су га стрељали коц ВТЗ у Чачку 26. децембра 1941. 

ЧАРАПИЋ Милоја РАДИВОЈЕ, пољопривредни техничар, рођен 1918. у 
Ракови; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

РОШЦИ 
ИЛИЋ Светозара ДИМИТРИЈЕ, столар, рођен 1916. у Рошцима; борац 

Љубићког батаљона; отеран од Немаца у Бањички логор, где је стрељан 1. 
октобра 1943. 

МИЛОШЕВИЋ Милоша МИЛУН, војни службеник, рођен 1914. у Рош-
цима; борац Љубићког батаљона; погинуо од митраљеза из немачког авиона 
у Тучкову 1. децембра 1941. 

ПАВЛОВИЋ Миленка МИЛОШ, земљорадник, рођен 1922. у Рошцима; 
борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци у Краљеву 28. јуна 1943. 

ПАВЛОВИЋ Видосава МЛАДОМИР, земљорадник, рођен 1909. у Рошцима; 
борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци у Краљеву 28. јуна 1943. 

САВИЋ Комнена ЈЕЛЕНКО, столар, рођен 1914. у Рошцима; члан КПЈ; 
борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Рошцима 5. децембра 1941. 

СРЋИЋ Пантелије МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1917. у Рошцима; бо-
рац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

СОКОЛИЋИ 

ДОМАНОВИЋ Адама РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. у Соколићи-
ма; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку; по повратку био 
командир сеоске народне милиције; рањен приликом гоњења остатака чет-
ничких банди; умро у Чачанској болници 8. јупа 1947. 

ДОМАНОВИЋ Чедомира СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1923. у Соколи-
ћима; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 
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ЂУРОВИЋ. Велимира ЉУБИША, земљорадник, рођен 1920. у Соколићи-
ма; члан КПЈ; борац Љубићког батаљоиа; од 1944. борац Друге пролетерске 
бригаде НОВЈ; рањен у борби против Немаца; умро од задобијених рана у 
болници у Тополи 29. октобра 1944. 

ЖУЊИЋ Милована БОГОСАВ, земљорадник, рођен 1914. у Соколићима; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, где је стрељан 19. фебруара 1943. 

КОМАДИНИЋ Миленка ДРАГОМИР — ДРАГО, земљорадник, рођен 1900. 
у Соколићима; борац Љубићког батаљона; од октобра 1944. председник Месног 
НОО и командант Команде места у Прељини; погинуо од остатака четничких 
банди у Соколићима 3. октобра 1945. 

КОМАДИНИЋ Милисава МИЈ1АН, земљорадник, рођен 1919. у Соколићи-
ма; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци у Коњевићима 7. јануара 
1942. 

КОМАДИНИЋ. Миленка МИЈГОШ, земљорадник, рођен 1909. у Соколи-
ћима; борац Љубићког батаљона; мучили га четници, а затим заклали у Ба -
луги (Прељанскот) 8. марта 1943. 

КОМАДИНИЋ Драгомира МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1919. у Соко-
лићима; борац Љубићког батаљона; мучили га четници, а затим заклали у 
Балуги (Прељанској) 8. марта 1943. 

СТАНИСАВЉЕВИЋ Михаила МИЛУТИН, зидар, рођен 1907. у Соколи-
ћима; борац Љубићког батаљона; ухватили га Немци и стрељали у Коњеви-
вића 7. јануара 1942. 

СТАНЧИЋИ 

БОЈОВИЋ. Вујице ДРАГОЉУБ, ковач, рођен 1894. у Доњој Трепчи, жи-
вео у Станчићима; борац Љубићког батаљона; ухватили га жандарми и пре-
дали Немцима. који су га отерали у Краљево, где је умро 2. априла 1943. 

ВАСИЉЕВИЋ. Михаила МИЛОСАВ, опанчар, рођен 1904. у Горачићима, 
живео у Станчићима; члан Среског комитета КПЈ за срез љубићки; борац 
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га оте-
рали у Бањички логор: интерниран у логор у Норвешку, где је умро 8. јуна 
1944. 

ЈОВАНОВИЋ Михаила МИЛАН, земљорадник, рођен 1890. у Станчићима; 
носилац Албанске споменице; борац Љубићког батаљона; заклали га четници 
у Коњевићима 20. априла 1944. 

ЈОВАНОВИЋ Милана МИОЦРАГ, земљорадник, рођен 1922. у Станчићи-
ма: члан КПЈ: борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против четника у 
Мрчатевнима 11. новембра 1941. 

ПЕТРОВИЋ Раденка ДРАГИША, земљорадник, рођен 1924. у Станчићи-
ма; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; од 1944. борац Четврте крајишке 
бригале НОВЈ; погинуо у борби против непријатеља на сремском фронту 3. 
маја 1945. 

РАДОСАВЉЕВИЋ. Илије ВЛАДЕТА, земљорадник, рођен 1919. у Станчи-
ћима: члан КПЈ; председник илегалног НОО 1942; борац Љубићког батаљона; 
заклали га четници у Ракови 25. августа 1944. 

ТРБУТПАНИ 

АЛЕМПИЈЕВИЋ Милутина МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1920. у Тр-
бушанима; борац Љубићког батаљона; умро од последица мучења у Трбуша-
нима 29. фебруара 1944. 

БЕЛОШЕВИЋ. Милосава КОНСТАНТИН, пинтер, рођен 1909. у Рошцима, 
живео у Трбушанима; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; убили га четници 
у Рошцима 5. децембра 1941. 

БОГДАНОВИЋ Богића ЖИВОРАД, машинбравар, рођен 1920. у Трбуша-
нима; члан КПЈ; десетар Прве чете Љубићког батаљона; стрељали га четници 
у Трбушанима у ноћи између 6. и 7. децембра 1941. 

БОЈОВИЋ. Добросава МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1905. у Трбуша-
нима; борац Љубићког батаљона; умро од последица рањавања у Трбушани-
ма 12. августа 1943. 
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БОРИШИЋ. Божидара МИЛОЉУБ, земљорадник, рођен 1918. у Трбуша-
нима; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против непријатеља у Ру-
тошима 23. марта 1943. 

КАРАВИДИЋ. Велимира ЈЕРЕМИЈА, железничар, рођен 1920. у Трбуша-
нима; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Трбушанима у ноћи 
између 6. и 7. децембра 1941. 

КОВАЧЕВИЋ Дмитра ЉУБИНКО, радник, рођен 1906. у Рошцима, живео 
у Трбушанима; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у 
Трбушанима у ноћи између 6. и 7. децембра 1941. 

КОЗОДЕР Вука ВУКОСАВ, земљорадник, рођен 1920. у Брезни, живео 
у Трбушанима; члан КПЈ; заменик политичког комесара Прве чете Љубићког 
батаљона; стрељали га четници у Рошцима 5. децембра 1941. 

КОЛАКОВИЋ Радише ВИДОСАВ, студент права, рођен 1920. у Врнча-
нима, живео у Трбушанима; секретар Среског комитета КПЈ за срез љубићки 
и секретар ОК СКОЈ-а за Чачак; борац Љубићког батаљона; стрељали га 
четници у Ужичкој Пожеги 9. јануара 1942. 

ЛУЧИЋ. Јаћима СЛАВИША, механичар, рођен 1925. у Трбушанима; бо-
рац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Трбушанима у ноћи између 
6. и 7. децембра 1941. 

МАСЛАЋ. Јевђенија МИЛОЉУБ, радник, рођен 1924. у Рошцима, живео 
у Трбушанима; борац Љубићког батаљона; ухваћен и отеран у Бањички логор, 
где је стрељан 1943. 

МИЋОВИЋ Душана МИОДРАГ — ДРАГО, земљорадник, рођен 1920. у 
Трбушанима; секретар партијске ћелије; борац Љубићког батаљона; стрељали 
га четници у Трбушанима у ноћи између 6. и 7. децембра 1941. 

НЕДИЋ. Милана ЉУБИША, земљорадник, рођен 1909. у Трбушанима; члан 
КПЈ; командир Прве чете Љубићког батаљона; убили га жандарми у Трбуша-
нима 6. августа 1941. 

НИКОЛИЋ. Сретена БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1901. у Рошцима, 
живео у Трбушанима; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против чет-
ника у Мрчајевцима 4. новембра 1941. 

ПЕТРОВИЋ Миленка ДРАГОСЛАВ, бравар, рођен 1912. у Рошцима, жи-
вео у Трбушанима; борац Љубићког батаљона; убили га четници на путу из-
међу Поањана и Дружетића 8. фебруара 1943. 

ПЕТРОВИЋ Милисава ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1909. у Мио-
ковцима, живео у Трбушанима; борац Љубићког батаљона; стрељали га чет-
ници у Трбушанима у ноћи између 6. и 7. децембра 1941. 

САВИЋ Душана АЛЕКСАНДАР — АЦО, земљорадник, рођен 1920. у Тр-
бушанима; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; заменик политичког коме-
сара Чачанског НОП одреда; убили га четници на путу између Прањана и 
Дружетића 8. фебруара 1943. 

САРИЋ Александра МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Трбушани-
ма; борац Љубићког батаљона; стрељали га четници у Трбушанима у ноћи 
између 6. и 7. децембра 1941. 

СТАМЕНР1Ћ. Јовише ДРАГОЉУБ, машинбравар, рођен 1909. у Трбуша-
нима; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

ТОДОРОВИЋ Радосава ВЛАСТИМИР — ЛАЦО, службеник, рођен 1913. 
у Трбушанима; члан КПЈ; секретар НОО; борац Љубићког батаљона; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. 
децембра 1941. 

ТАКОВЦИ 

БЕЛО ПОЉЕ 

АНДРИЋ Славка БОГОЉУБ, наредник БЈВ, рођен 1914. у Белом Пољу; 
борац Таковског батаљона; ухваћен и отеран у Крагујевац, где је стрељан 
29. јула 1943. 

АНДРИЋ Славка ТАДИЈА, подофицир БЈВ; рођен 1917. у Белом Пољу; 
члан КПЈ; командир Друге чете Таковског батаљона; погинуо у борби против 
муслиманске фашистичке милиције у Сјеници 22. децембра 1941. За народног 
хероја Југославије проглашен 29. новембра 1953. 
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ВАСИЉЕВИЋ. Ђорђа ОГЊЕН, земљорадник, рођен 1912. у Белом Пољу; 
члан НОО; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
у борби против непријатеља код Коњица марта 1942. 

ЈАКОВЉЕВИЋ Војислава МИОДРАГ, земљорадник — песник, рођен 1906. 
у Белом Пољу; члан КПЈ од 1938; један од организатора устанка; борац Та-
ковског батаљона; заробили га Немци и отерали у Бањички логор, па у Маут-
хаузен, где је стрељан 1943. 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ Милића РАДИСАВ — БОМБА, подофицир БЈВ, рођен 
1916. у Белом Пољу; члан КПЈ; командир Треће чете Таковског батаљона; за-
меник команданта Чачанског батаљона Друге пролетерске бригаде; члан штаба 
Друге пролетерске дивизије, у којој је руководио обавештајном службом; поги-
нуо у борби против четника код Фоче, августа 1943. За народног хероја Југо-
славије проглашен 6. јула 1953. 

ЛАЗАРЕВИЋ Живка ДОБРИВОЈЕ, пекар, рођен 1922. у Белом Пољу; 
члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; заклали га четници на планини Је-
шевцу 7. марта 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ. Стојана ЖИВАДИН, земљорадник, рођен 1882. у Белом 
Паљу; члан НОО; борац Таковског батаљона; мучили га четници за време 
окупације; умро од последица мучења у Белом Пољу 7. јануара 1946. 

ЛАЗАРЕВИЋ Богосава МИЛОШ, земљорадник, рођен 1897. у Белом По-
љу; члан КПЈ од 1938; комесар Прве чете Таковског батаљона и борац Прве 
шумадијске НОУ бригаде; погинуо у борби против Немаца код Пријепоља 4. 
децембра 1943. 

ВУКОВИЋ Радомира ДРАГИЋ, металски радник, рођен 1924. у Белом 
Пољу; борац Таковског батаљона и курир Чачанског батаљона Друге проле-
терске бригаде; погинуо у борби против четника у Челебићу код Фоче јуна 
1943. 

ЛУКОВИЋ Милоја ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1910. у Белом Пољу; 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца у Велеречи 6. де-
цембра 1941. 

МИЛОШЕВИЋ Душана ЉУБИША, земљорадник, рођен 1922. у Белом По-
љу; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; умро од последица мучења у 
Белом Пољу 26. марта 1942. 

БЕРШИЋИ 

РАДОВАНОВИЋ Милорада МИОДРАГ — КОРЧАГИН, кројач, рођен 1922. 
у Бершићима; члан Среског комитета СКОЈ-а за срез таковски; члан Окруж-
ног комитета КПЈ за Чачак; борац Таковског батаљона и обновљеног Одреда; 
погинуо у борби против жандарма и Немаца у Грабовици 9. марта 1944. 

СОЛУЈИЋ Раденка ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1922. у Бершићима; 
борац Таковског батаљона, а касније сеоске народне милиције; рањен од оста-
така четничких банди и умро од задобијених рана у Чачанској болници 16. 
јуна 1945. 

БРАЈИЋИ 

БАЈИЋ Никодина ЉУБИША, ученик гимназије, рођен 1923. у Брајићи-
ма; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали 
Немцима; који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

БРЂАНИ 

БОШЊАКОВИЋ Драгољуба МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1909. у 
Брђанима; борац Љубићког батаљона: умро од последица мучења у Брђанима 
14. октобра 1943. 

БОШЊАКОВИЋ Добросава МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1912. у Брђа-
нима; борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци у Брђанима 29. новембра 
1941. 

ГЛИШИЋ Ранисава СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Брђанима; бо-
рац Љубићког батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против 
непријатеља код Тузле 1945. 
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ДАКИЋ. Радише ГОЈКО, земљорадник, рођен 1904. у Брђанима; борац 
Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опееднутом Краљеву 
19. октобра 1941. 

ДАКИЋ. Петра РАЈИЦА, земљорадник, рођен 1912. у Брђанима; борац 
Љубићког батаљона; умро од последица мучења у Брђанима 10. септембра 1944. 

КИЋ.АНОВИЋ. Радише БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1921. у Брђани-
ма; борац Љубићког батаљона; погинуо у борби против Немаца на опседнутом 
Краљеву 19. октобра 1941. 

ТЕШИЋ Аксентија МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1922. у Брђанима; 
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ТЕШИЋ Божа МИРОСЛАВ, ученик гимназије, рођен 1922. у Брђанима; 
члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; заробили га недићевци и отерали у 
Горњи Милановац, где је стрељан 15. децембра 1941. 

ЋУРЧИЋ Милана МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1912. у Брђанима; бо-
рац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је умро у логору Ботен марта 
1943. 

ШЕНЧЕВИЋ Милорада ЈАНКО, земљорадник, рођен 1921. у Брђашша; 
десетар у Љубићком батаљону; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 26. децембра 1941. 

ШЕНЧЕВИЋ Михаила МИРОСЛАВ, подофицир БЈВ, рођен 1916. у Брђа-
нима; борац Љубићког батаљона; стрељали га недићевци у Брђанима 5. де-
цембра 1941. 

БРЕЗНА 

ЈОКОВИЋ Михаила БОГДАН, студент технике, рођен 1920. у Брезни; члан 
КПЈ; заменик политичког комесара чете при формирању Чачанског НОП од-
реда; убили га четници у Бершићима 11. маја 1943. 

КОЗОДЕР Михаила СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1919. у Брезни; борац 
Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

ТАЛОВИЋ Благоја ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1922. у Брезни; бо-
рац Таковског батаљона; стрељали га четници у Брезни 11. маја 1943. 

ТАЛОВИЋ Миладина СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1914. у Брезни; борац 
Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

БРУСНИЦА 

ЈЕВТОВИЋ Ивана ПЕТАР, банкарски чиновник, рођен 1898. у Брусници; 
носилац Албанске споменице; члан КПЈ; председник НОО у Горњем Миланов-
цу 1941; руководилац интендантуре Друге пролетерске бригаде; погинуо у бор-
би против непријатеља код Омерових вода на планини Озрен у Босни 22. јула 
1943. 

СТОЈАНОВИЋ Павла ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1905. у Брусници; бо-
рац Таковског батаљона; погинуо у борби против четника у Брусници 30. но-
вембра 1941. 

ВАРНИЦЕ 

ОСТОЈИЋ Драгомира ТИХОМИР, свршени матурант, рођен 1921. у Вар-
ницама; борац Таковског батаљона и Четврте крајишке бригаде НОВЈ; погинуо 
у борби против непријатеља у Новој Бабској на сремском фронту 20. фебру-
ара 1945. 

ВЕЛЕРЕЧ 

ВЕЉКОВИЋ Милоша АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1920. у Веле-
речи; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 
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ЂОКОВЈГБ. Живорада ДОБРОСАВ, трговачки помоћник, рођен 1922. у 
Велеречи; борац Таковског батаљона, а од 1944. борац НОВЈ; командир омла-
динске чете; погинуо у борби против непријатеља у Комлетинцима на срем-
ском фронту јануара 1945. 

'БОКОВИЋ. Живорада СЈ1АВКО, радник, рођен 1924. у Велеречи; борац 
Таковског батаљона и Прве шумадијске НОУ бригаде; погинуо у борби против 
Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. 

ИЛИЋ. Радисава МИЛУТИН, ученик учитељске школе, рођен 1922. у 
Велеречи; борац Таковског батаљона и 21. српске ударне дивизије НОВЈ; по-
гинуо у борби против непријатеља у Лаћарку на сремском фронту 20. децем-
бра 1944. 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ. Милорада РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1905. у Веле-
речи; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против четника у Радојини 
код Нове Вароши децембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ. Светислава МИЛОСАВ, земљорадник, рођен 1921. у Веле-
речи; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; по-
гинуо у борби против непријатеља на Зеленгори почетком јуна 1943. 

ЈОВАНОВИЋ Гвоздена МИРКО, земљорадник, рођен 1921. у Велеречи; 
борац Таковског батаљона; заклали га четници у Велеречи 19. августа 1943. 

ЛАЗАРЕВИЋ Драгомира БОГОЉУБ, земљорадник, рођен 1925. у Веле-
речи; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; ра-
њен у борби против непријатеља; умро од задобијених рана у Крагујевцу 23. 
децембра 1944. 

ЛАЗАРЕВИЋ Драгомира МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1922. у Веле-
речи; борац Таковског батаљона и борац НОВЈ; погинуо у борби против непри-
јатеља у Лаћарку на сремском фронту децембра 1944. 

МИЛИЋ Бранислава МИЛИВОЈЕ — БРАНОВАЦ, земљорадник, рођен 
1920. у Велеречи; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске 
бригаде; умро од ратних последица у Горажду априла 1942. 

МИЛИЋ Бранислава МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1922. у Велеречи; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против жандарма и 
Немаца као заменик командира чете у обновљеном Одреду у ГрабовР1ци 9. маја 
1944. 

МИЛИЋ Михаила МИЛУН, земљорадник, рођен 1909. у Велеречи; борац 
Таковског батаљона; стрељали га четници у Велеречи 18. августа 1944. 

МИЛОВАНОВИЋ Драгомира МИЛИВОЈЕ — ДРАГОВАЦ, земљорадник, 
рођен 1909. у Велеречи; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге проле-
терске бригаде; погинуо у борби против четника у Челебићу код Фоче јуна 
1943. 

НИКОЛИЋ Милојка ВОЈИМИР, радник, рођен 1922. у Велеречи; борац 
Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца на Рапај брду 1. окто-
бра 1941. 

НИКОЛИЋ Милана ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1918. у Велеречи; 
борац Таковског батаљона; заклали га четници у Велеречи 19. августа 1943. 

НИКОЛИЋ Милорада ДРАГИША, кројач, рођен 1920. у Велеречи; члан 
КПЈ од 1937; секретар Среског комитета СКОЈ-а за срез таковски; секретар 
партијског руководства у Горњем Милановцу 1941. и члан Среског комитета 
КПЈ за срез таковски; борац Таковског батаљона; заробили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ПАВЛОВИЋ Јована МИЛИВОЈЕ, полицијски службеник, рођен 1907. у 
Велеречи; борац Таковског батаљона и водник у Другој пролетерској бригади; 
погинуо у борби против непријатеља на Гувну код Бугојна 21. јула 1942. 

ПАВЛОВИЋ Јована МИЛИНКО, земљорадник, рођен 1906. у Велеречи; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
у борби против Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. 

ПАУНОВИЋ Милорада БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1914. у Велеречи; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

ПАУНОВИЋ Миљка СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1922. у Велеречи; бо-
рац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је стрељан 5. марта 1943. 
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ПЕТРОВИЋ. Обрена БРАНКО, земљорадник, рођен 1915. у Велеречи; бо-
рац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, где је стрељан 1942. 

ПЕТРОВИЋ. Десимира СЈ1АВОЉУБ, земљорадник, рођен 1913. у Велере-
чи; борац Таковског батаљона; ухватили га Немци и отерали у Крагујевац, 
где су га стрељали 22. марта 1942. 

СРЕЋКОВИЋ Сретена ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1921. у Велере-
чи; борац Таковског батаљона; ухватили га Немци 1942. и од тада му се губи 
сваки траг. 

СРЕЋКОВИЋ Сретена МИЈ1ИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1911. у Велеречи; 
борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде НОВЈ; погинуо у бор-
би против непријатеља код Београда октобра 1944. 

ЋЕРАМИЈ1АЦ Милоша ВЕРКА, домаћица, рођена 1922. у Велеречи; борац 
Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинула као болничарка 
у борби против непријатеља на Сутјесци јуна 1943. 

ЋИРОВИЋ Антонија МИЛОШ, земљорадник, рођен 1911. у Велеречи; бо-
рац Таковског батаљона; заклали га четници у Велеречи 18. августа 1943. 

ЦАРЕВИЋ Младена ЖАРКО, земљорадник, рођен 1912. у Велеречи; бо-
рац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
отерали у Крагујевац, где су га стрељали 22. марта 1942. 

ЦАРЕВИЋ Младена РАДОЊА, земљорадник, рођен 1922. у Велеречи; бо-
рац Таковског батаљона и Шеете крајишке бригаде НОВЈ; погинуо у борби 
против непријатеља у Брусници 23. септембра 1944. 

ВРНЧАНИ 
ГАВРИЛОВИЋ Милана МИЛОШ, земљорадник, рођен 1919. у Врнчанима; 

борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби про-
тив непријатеља на Зеленгори јуна 1943. 

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 обешен 1942. 

ПУРИЋ Милоша ВОЈИМИР, ученик гимназије, рођен 1922. у Врнчанима, 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против муслиманске фашистичке 
милиције у Сјеници 22. децембра 1941. 

ПУРИЋ Милоша ДРАГИША, колар, рођен 1908. у Врнчанима; борац Та-
ковског батаљона; стрељали га четници у Такову 12. јуна 1943. 

ПУРИЋ Милоша ЉУБИША, хармоникаш, рођен 1910. у Врнчанима; борац 
Таковског батаљона, убијен јуна 1943. 

ФИЛИПОВИЋ Илије ДРАГИША, земљорадник, рођен 1914. у Врнчанима; 
борац Таковског батаљона; стрељали га Немци у Теочину 1943. 

ГОЈНА ГОРА 

МАРИЋ Рајице МИЛОЉУБ, земљорадник, рођен 1927. у Гојној Гори; бо-
рац Таковског батаљона; погинуо у борби против непријатеља у Санџаку де-
цембра 1941. 

ГОРЊА ВРБАВА 

ЛУКИЋ Павла АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1922. у Горњој Врба-
ви; борац Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, 
који су га стрељали у Крагујевцу 8. априла 1943. 

ЛУКИЋ Живојина БОРИСАВ, кројач, рођен 1922. у Горњој Врбави; бо-
рац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали у Крагујевцу 8. априла 1943. 

ЛУКИЋ Драгутина МИЛИВОЈЕ, металски радник, рођен 1910. у Горњој 
Врбави; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; 
погинуо као пушкомитраљезац у борби против Немаца у Пријепољу 4. децем-
бра 1943. 

МАЛЕТКОВИЋ Петра РАТКО, металски радник, рођен 1916. у Горњој 
ВрбавР!; члан НОО; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је стре-
љан 1943. 
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МИЛИЋ. Живојина РАЈКО, земљорадник, рођен 1920. у Горњој Врбави; 
борац Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, који 
су га отерали у Вањички логор, где је стрељан новембра 1942. 

НЕШОВИЋ. Војислава ОСТОЈА, земљорадник, рођен 1925. у Горњој Врба-
ви; борац Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, 
који су га стрељали у Крагујевцу фебруара 1943. 

ГОРЊА ЦРНУЋА 

МАРИНКОВИЋ Михаила ВЛАСТИМИР, кројач, рођен 1920. у Горњој 
Црнући; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 1943. 

ОГЊАНОВИЋ Светолика ЖИВКО, седлар, рођен 1922. у Горњој Црнући; 
борац Таковеког батаљона; ухваћен и отеран у Крагујевац, где је стрељан 
22. марта 1942. 

ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ 

ЂУРЂЕВИЋ Миленка ОБРАД, земљорадник, рођен 1910. у Горњим Бра-
нетићима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и обновљеног Одреда; као 
тежак рањеник извршио самоубиство да не би пао непријатељу у руке 15. 
јула 1943. 

ЂУРЂЕВИЋ Миленка РАДОМИР, земљорадник, рођен 1923. у Горњим 
Бранетићима; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против четника у 
Грабовици као командир чете обновљеног Чачанског НОП одреда 9. марта 1944. 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

АКСЕНТИЈЕВИЋ Богосава СВЕТОМИР, седлар, рођен 1910. у Бајиној 
Башти, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; стрељали 
га Немци у Крагујевцу 3. марта 1943. 

АНДРИЋ МИЛОМИР — ЛИКЕ, трговачки помоћник, рођен 1922. у Гор-
њем Милановцу; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; по™ 
гинуо у борби против непријатеља на Мањачи у Босни 18. септембра 1942. 

Горњи Милановац: Споменик интернирцима који су страдали у логорима 
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БАСАРИЋ. Раденка МИЛОСАВ — МИШУЛА, обућар, рођен 1922. у Гор-
њем Милановцу; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; убили га четници 
у Теочину 13. новембра 1941. 

БРАНКОВИЋ Луке ТОДОР, обућар, рођен 1906. у Крамину код Бања 
Луке, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухватили га 
недићевци и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у 
Норвешку, где је страдао 1942. 

ВЕШОВИЋ. БЕЋ.ИР, телеграфиста, рођен 1915. у Пријепољу, живео у 
Горњем Милановцу; члан Среског комитета КПЈ за срез таковски; борац Та-
ковског батаљона, а у ослобођеном Горњем Милановцу 1941. комесар Желез-
ничке станице; стрељан у Горњем Милановцу 22. децембра 1941. 

ВУКИЋ. Глигорија СИНИША, слуга, рођен 1902. у Горњем Милановцу; 
борац Таковског батаљона; погинуо приликом повлачења за Босну у борби 
против непријатеља у селу Обраде код Пљеваља фебруара 1942. 

ВУЧКОВИЋ ВУКОСАВ, радник, рођен 1914. у Ваљеву, живео у Горњем 
Милановцу; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ГЕОРГИЈЕВСКИ СТЕФАН, кројач, рођен 1890. у Бугарској, живео у Гор-
њем Милановцу; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали 
Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ДРАЖЕВИЋ Драгомира БРАНКО, металски радник, рођен 1924. у Гор-
њем Милановцу; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против четника на Хумићу код Фоче 16.. априла 1943. 

ДРАЖЕВИЋ Јована ДРАГОМИР, кројач, рођен 1887. у Дренови, живео 
у Горњем Милановцу; носилац Албанске споменице; члан КПЈ од 1919; деле-
гат на Вуковарском конгресу КПЈ 1920; члан НОО; борац Таковског батаљона 
и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на планини 
Озрен у Босни 22. јула 1943. За народног хероја Југославије проглашен 20. 
децембра 1951. 

ДРАЖЕВИЋ Драгомира ДУШАН, дете, рођен 1928. у Горњем Милановцу; 
борац Таковског батаљона; рањен у борби против непријатеља; умро од задо-
бијених рана у Горњем Милановцу 1942. 

ДРАЖЕВИЋ Драгомира МИЛОШ, металски радник, рођен 1922. у Гор-
њем Милановцу; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; заробили га чет-
ници и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. 

ЂИЛАС Николе МИЛИВОЈЕ — МИЊА, студент агрономије, рођен 1914. 
у Побишћу код Колашина; члан Среског комитета КПЈ за срез таковски; поли-
тички комесар Таковског батаљона; заробљен код Ужица и отеран у Бањички 
логор, где је стрељан 5. марта 1942. 

ЂОРЂЕВИЋ Лазара ЖИВОМИР — ЖИКИЦА, седлар, рођен 1920. у Гор-
њем Милановцу; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; по-
гинуо у борби против непријатеља код Олова у Босни јуна 1943. 

ЂОРЂЕВИЋ Лазара МИОДРАГ — ПРЋА, лимар, рођен 1922. у Горњем 
Милановцу; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ЖИВАНОВИЋ Стојана РАДОСАВ, писар, рођен 1899. у околини Заје-
чара, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухваћен и оте-
ран у Бањички логор, где је стрељан. 

ЖУНИЋ ДРАГОМИР, обућар, рођен 1885. у Ужицу, живео у Горњем 
Милановцу; борац Таковског батаљоиа; заробили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Ваљево, где је умро у затвору 1. децембра 1941. 

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

ЈЕВТИЋ Михаила ПРЕДРАГ — ШКЕПО, дипломирани правник, рођен 
1913. у Горњем Милановцу; члан КПЈ; један од организатора устанка у чачан-
ском крају; командир Драгачевске чете, командант Трнавског батаљона, ко-
мандант Шумадијског батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо као ко-
мандант 15. дивизије НОВЈ у борби против Италијана и усташа у Шумберку 
код Лабина у Истри 31. јула 1943. За народног хероја Југославије проглашек 
25. октобра 1953. 
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ЈЕВТОВИЋ. Драге МИЛОМИР, трговачки помоћник, рођен 1922. у Гор-
њем Милановцу; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против четника 
у Горњем Милановцу 8. новембра 1941. 

КОСТАДИНОВ Костадина РИСТО, берберин, рођен 1900. у Варни у Бу-
гарској, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухваћен и 
отеран у логор у Смедеревску Паланку, па у Крагујевац, на Бањицу и на 
Сајмиште, где је стрељан 17. фебруара 1943. 

Ј1АЗИЋ Милојка — ВЈ1АДИМИР — МИША, студент архитектуре, рођен 
1920. у Горњем Милановцу; секретар Среског комитета СКОЈ-а за срез таков-
ски; члан Окружног комитета СКОЈ-а за Чачак; члан Среског комитета КПЈ 
за срез таковски; заменик политичког комесара Таковског батаљона; погинуо 
у борби против четника у Луњевици 8. новембра 1941. 

ЛЕЛОВИЋ. Петра МАРКО, грађевинеки предузимач, рођен 1897. у Гор-
њем Милановцу; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; по-
гинуо у борби против Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. 

ЛЕЛОВИЋ. Милоша МИОДРАГ — МИЈА, трговачки помоћник, рођен 1922. 
у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; заробили га четници у Гор-
њем Милановцу и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ва-
љеву 27. новембра 1941. 

ЛОНЧАРЕВИЋ. Андра МОМЧИЛО, радник, рођен 1920. у Горњем Мила-
новцу; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против непријатеља у Сан-
џаку марта 1943. 

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

МАКСИМОВИЂ. Воја РАТОМИР, радник, рођен 1921. у Горњем Мила-
новцу; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против четника у Рошцима 
новембра 1941. 

МАНДИЋ. Драгутина МИОДРАГ — ЖУЛЕ, трговачки помоћник, рођен 
1922. у Горњем Милановцу; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; ухвати-
ли га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па 
у Норвешку, где су га Немци стрељали иоловином 1942. 

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 отерали у Бањички логор, где је 
стрељан 9. марта 1942. 

МАНДИЋ Срете СТЕВО, радник, рођен 1920. у Топоници, живео у Гор-
њем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухваћен и отеран у Бањички ло-
гор, где је стрељан. 

МАРИНКОВИЋ Стојана БОРИСАВ — БОР, бравар, рођен 1915. у Гор-
њем Милановцу, живео у Ужицу; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља у Узићу код Ужица 
27. априла 1944. 

МАРИНОВИЋ Сретена НИКОЛА, берберски радник, рођен 1921. у Гор-
њем Милановцу; борац Таковеког батаљона и Друге пролетерске бригаде; по-
гинуо у борби на Сутјееци почетком јуна 1943. 

МАРКОВИЋ Вучка МИЛАН — ДУЈЕ, ученик гимназије, рођен 1924. у 
Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у борби против непријатеља код Бугојна априла 1943. 

МИЈАТОВИЋ К. ЦВЕТКО, опанчар, рођен 1900. у Бијељини, живео у 
Горњем Милановцу, Теочину и Брезни; борац Таковског батаљона; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га етрељали у Крагујевцу 22. марта 
1942. 

МИЛИВОЈЕВИЋ Грујице РАДИВОЈЕ, опанчар, рођен 1915. у Брајићима, 
живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, 
где је умро 1943. 

НИКОЛИЋ — РАДОВАНОВИЋ Божидара ДРАГАН, студент права, ро-
ђен 1915. у Горњем Милановцу; члан Среског комитета КПЈ за срез таковски; 
борац Таковског батаљона; убили га четници у Калиманићима марта 1943. 
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О В Ч А Р Е В И Ћ Божидара Д Р А Г О С Л Л Ј З , ^ А Д Т Х « . , ^ ^ __ 
живео у Горњем Милановцу; борац Таковеког батаљона; заробили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. 

ПАВЛОВ Коче ЉУБОМИР, ученик гимназије, рођен 1923. у Горњем Ми-
лановцу; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у борби против непријатеља у Пољицама код Тузле 10. јула 1943. 

ПЕТКОВИЋ. Марка МИЈ1ИВОЈЕ, ученик, рођен 1923. у Горњем Мила-
новцу; борац Таковског батаљона; био у Бањичком логору; интерниран у Но-
рвешку, где је страдао. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ. Живојина НИКОЈ1А, студент, рођен 1921. у Горњем 
Милановцу; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; заробили га четници и 
предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. 

ПОПОВИЋ. Андрије ЗОРАН, ученик гимназије, рођен 1925. у Горњем 
Милановцу; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ПОПОВИЋ. Драгомира МИХАИЛО — ПОПАЦ, студент архитектуре, ро-
ђен 1922. у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; заробили га чет-
ници и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. 

РАДОВАНОВИЋ Радомира ДРАГУТИН — ГУЦА, пекар, рођен 1919. у 
Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона, мучен за време окупације; био 
у Бањичком логору; умро од последица мучења у Горњем Милановцу 8. сеп-
тембра 1944. 

РАДОВАНОВИЋ Ђурђа МИЈ1ИЋ, кројач, рођен 1915. у Калиманићима, 
живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; заробили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. 

РАДОВАНОВИЋ. Драгише МОМЧИЛО, ученик гимназије, рођен 1922. у 
Београду, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; погинуо у 
борби против Немаца на Рапај брду код Горњег Милановца 5. октобра 1941. 

РАДУЛОВИЋ. Љубомира МИЛОРАД, ученик гимназије, рођен 1922. у Су-
ботици, живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; заробили га 
четници и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. 

РАКИЋ Бранка ЈОВАН, ученик, рођен 1920. у Горњем Милановцу; борац 
Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против 
четника у Добром Долу на Дурмитору 2. јуна 1942. 

РАКИЋ. Бранка МИЛАН — ЛАЧО, подофицир БЈВ, рођен 1916. у Доњем 
Милановцу; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; командант Чачанеког бата-
љона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против Немаца у Пријепољу 
4. децембра 1943. 

СТОЈЧЕВ Стојчета ПАНТА, пиљар, рођен 1900. у Јабрини у Бугарској, 
живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухваћен и отеран у 
Бањички логор, па у Немачку, где је умро 1943. 

ТАНАСКОВИЋ Радисава АНДРИЈА, радник, рођен 1918. у Горњем Мила-
новцу; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ТЕШИЋ Милоша РАДОМИР, пекар, рођен 1906. у Горњем Милановцу; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао. 

ЋУРЧИЋ Остоје ДАРИЈЕ, месар, рођен 1915. у Горњем Милановцу; борац 
Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, који су га 
отерали у Бањички логор, па у логор Ејзанд у Норвешку, где је умро 1942. 

ФИЛИПОВИЋ Мијаила ДРАГОСЛАВ, ваздухопловни подофицир БЈВ, ро-
ђен 1920. у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. 

ЧИВОВИЋ Младена КОСТА, радник, рођен 1909. у Горњем Милановцу; 
борац Таковског батаљона; ухваћен и отеран у Бањички логор, па у Немачку, 
где је страдао. 
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ШКОРО Милана РАДОМИР, ученик гимназије, рођен 1922. у Прилепу, 
живео у Горњем Милановцу; борац Таковског батаљона; ухваћен и отеран у 
Бањички логор, где је обешен 11. септембра 1942. 

ГРАБОВИЦА 

ДМИТРОВИЋ. Крсте ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. у Грабовици; 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против четника у Чачку 7. но-
вембра 1941. 

КАЛОЈЕВИЋ Милорада ДОБРИВОЈЕ, столар, рођен 1910. у Грабовици; 
борац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетереке бригаде; 
нестао на Сутјесци 8. јуна 1943. 

КАЛОЈЕВИЋ. Милорада СВЕТОМИР, земљорадник, рођен 1908. у Грабо-
вици; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге про-
летерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља код Мојковца у Црној 
Гори октобра 1943. 

МАРИЋ. Добросава СПАСОЈЕ, земљорадник, рођен 1917. у Грабовици; бо-
рац Таковског батаљона; убили га љотићевци у Грабовици 26. фебруара 1943. 

МИЈАИЛОВИЋ. Милана МИЛИЋ, пекар, рођен 1909. у Грабовици; борац 
Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

МИЈАИЛОВИЋ Милана СВЕТОЛИК, земљорадник, рођен 1917. у Грабо-
вици; борац Таковеког батаљона; погинуо у борби против Немаца на Руднику 
28. децембра 1941. 

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

МИЛОВАНОВИЋ Љубомира РАДИСАВ—РАЈКО, кројач, рођен 1897. у 
Грабовици; члан КПЈ; водник Прве чете Таковског батаљона; руководилац 
партизанских радионица у Горњем Милановцу и Луњевици; заменик коман-
дира Треће чете Чачанског батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо у 
борби против непријатеља у Трнави код Бијељине октобра 1943. 

ДАВИДОВИЦА 

СТЕФАНОВИЋ Милорада МИЛОЈКО—КМЕТ, студент, рођен 1920. у Да-
видовици; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; убили га четници 19. де-
цембра 1942. 

ДОЊИ БРАНЕТИЋИ 

ЈОВОВИЋ Милорада РАДОВИН, земљорадник, рођен 1911. у Доњим Бра-
нетићима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона, стрељали га четници у Озрему 
30. маја 1943. 

ТРНАВАЦ Миленка ВЕЛИСАВ, земљорадник, рођен 1903. у Доњим Бра-
нетићима; борац Таковског батаљона; ухватили га Немци и отерали у Кра-
љево, где је стрељан 15. фебруара 1942. 

ДОЊА ВРБАВА 

ЋОР-БЕВИЋ Богдана БОЖИДАР, студент агрономије, рођен 1920. у До 
њо! Врбави; члан КПЈ; интендант Таковског батаљона; ухватили га Немпи " 
отерали у Крагујевац, где је стрељан 22. марта 1942. 

ЂОРЂЕВИЋ Божидара БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1923. у Доњој Вр-
бави; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона и Чачанеког батаљона Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у борби против Италијана и четника код Книна 
25. јануара 1943. 

ЂОРЂЕВИЋ Будимира РАДОМИР—ШТУКА, земљорадник, рођен 1921. у 
Доњој Врбави; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор; интерниран у логор Озен у 
Норвешку, где је стрељан 1943. 
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ЈОКСИЋ. Животе ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1920. у Доњој Врбави; 
борац Таковеког батаљона; ухватили га жандарми и предали Немцима, који 
еу га стрељали у Крагујевцу 8. априла 1943. 

МИЛОВАНОВИЋ. Павла ЉУВИСАВ, земљорадник, рођен 1921. у Доњој 
Врбави; борац Таковског батаљона, заклали га четници у Ворчу у лето 1943. 

МИХАИЛОВИЋ Николе СВЕТОМИР, радник у каменолому, рођен 1911. 
у Доњој Врбави; борац Таковског батаљона, а касније сеоске народне мили-
ције; погинуо од остатака четничких банди у Семедражи 2. јула 1945. 

НЕНАДОВИЋ Радоја БРАНКО, земљорадник, рођен 1922. у Доњој Вр-
бави; борац Таковског батаљона; умро од последица мучења 30. јуна 1944. 

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

ДОЊА ЦРНУЋА 

МАТИЋ Димитрија МЛАДЕН, земљорадник, рођен 1924. у Доњој Црнући; 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца приликом осло-
бођења Горњег Милановца 28. септембра 1941. 

ДРЕНОВА 
ПЕТРОВИЋ Живка МИЛОРАД—ПУЋО, студент права, рођен 1918. у 

Дренови; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; заробили га четници у Гор-
њем Милановцу и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. 

ПЕТРОВИЋ Живка РАДОВАН, свршени матурант, рођен 1922. у Дре-
нови; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; заробили га четници и стрељали 
у Рошцима 5. децембра 1941. 

ДРУЖЕТИЋИ 

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

ЗАГРАЂЕ 

ГЛИШОВИЋ Драгослава МИЛУТИН, каменорезац, рођен 1921. у Заграђу; 
борац Таковског батаљона; ухватили га Немци и отерали у Аранђеловац, где 
је стрељан јануара 1942. 

ЈЕВТИЋ Миливоја ДОБРИВОЈЕ, свршени матурант, рођен 1920. у За-
грађу; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Петог батаљона Прве проле-
терске бригаде; погинуо у борби против Немаца у Пјеновцу на Романији 21. 
јануара 1942. 

ПЕЈОВИЋ Милана АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1923. у Заграђу; 
борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Шапцу 15. марта 1942. 

РАШИЋ Милутина ДАНИЛО, свршени матурант, рођен 1922. у Заграђу; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Прве пролетерске бригаде; погинуо у 
борби против непријатеља као заменик командира чете у Другој пролетерској 
бригади на Хумићу код Фоче априла 1943. 

КАЛИМАНИЋИ 

НЕШОВИЋ Сава ДРАГОСЛАВ, словослагач, рођен 1919. у Калимани-
ћима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан 
15. новембра 1943. 

РАДОВАНОВИЋ Алексија МИОДРАГ, кафеџија, рођен 1906. у Калима-
нићима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан 
августа 1943. 
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КОШТУНШШ 

АВРАМОВИЋ. Драгутина МИЈ1ИВОЈЕ, инжењер агрономије, рођен 1909. 
у Коштунићима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали у Горњем Милановцу 19. децембра 1941. 

АВРАМОВИТх Драгутина МИЈ1УТИН, инжењер агрономије, рођен 1910. у 
Коштунићима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га стрељали у Горњем Миланокцу 19. децембра 1941. 

ВЕСКОВИЋ. Миливоја ВЈ1АДАН, земљорадник, рођен 1912. у Коштуни-
ћима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

ДАМЊАНОВИЋ Јелесија МИЛОЉУВ, земљорадник, рођен 1920. у Кош-
тунићима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Немачку, где је страдао 1943. 

ДАМЊАНОВИЋ Момира МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1908. у Кошту-
нићима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; заробили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

МИЈХОСАВЉЕВИЋ Ђорђа АЈ1ЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1901. у 
Коштунићима; члан КПЈ; члан НОО; борац Таковског батаљона, стрељали га 
четници у Велеречи 18. августа 1944. 

МИРКОВИЋ Алемпија ДРАГИША, земљорадник, рођен 1918. у Кошту-
нићима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1943. 

ТОМОВИЋ Вукашина МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1918. у Коштуни-
ћима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

ТОМОВИЋ Обрада СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1917. у Коштунићима; 
члан КПЈ од 1937; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против чет-
ника у Душковцима 5. децембра 1941. 

КРИВА РЕКА 

НИКОЛИЋ Милорада ГОЈКО, земљорадник, рођен 1920. у Кривој Реци; 
борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

НИКОЛИЋ Миливоја РАДОМИР—ПЕЋАНАЦ, земљорадник, рођен 1922. 
у Кривој Реци; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против непријатеља у Броду на Дрини априла 1943. 

ЛЕУШИЋИ 

ЈЕВТОВИЋ Станимира МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 1905. у Леуши-
ћима; борац Таковског батаљона; заклали га четници у Брајићима 4. новем-
бра 1941. 

ЈЕВТОВИЋ Радована МИЛОШ, земљорадник, рођен 1897. у Леушићима; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор, интерниран у Норвешку, где је 
стрељан августа 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Радојице МИЛУН, земљорадник, рођен 1905. у Леушићима, 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је 
стрељан марта 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Обрада РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1910. у Леушићима, 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је 
умро марта 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Петронија РАДОМИР, земљорадник, рођен 1902. у Леуши-
ћима, члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где 
је стрељан јуна 1943. 
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ЈЕВТОВИЋ Радомира СВЕТИСЈ1АВ, земљорадник, рођен 1923. у Леуши-
ћима, члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; рањен у борби против чет-
ника, који су га стрељали као тешког рањеника у Синошевићима 26. новем-
бра 1941. 

ЛУКИЋ. Теодора ВЕСЕЛИН, земљорадник, рођен 1889, у Леушићима; но-
силац Албанеке споменице; члан КПЈ од 1919; борац Таковског батаљона; за-
робили га четници код Пожеге и предали Немцима, који су га стрељали у 
Доњој Добрињи 5. децембра 1941. 

ЛУКИЋ. Рајка ДОВРИВОЈЕ, 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. Костадина МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1926. у Леушићима; 
од јуна 1943. борац Чачанеког НОП одреда, а затим Прве шумадијске НОУ 
бригаде, рањен у борбама против Немаца код Пријепоља; умро од задобијених 
рана у Мочиоцима код Ивањице 18. јануара 1944. 

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

МАРЈАНОВИЋ Никодина ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1894. у Леу-
шићима; 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; ухватили га Немци и отерали у 
Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МИЛАНОВИЋ Миша РАДИША, земљорадник, рођен 1897. у Леуши-
ћима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; убили га четници у Теочину 11. 
фебруара 1943. 

НЕДЕЉКОВИЋ Велисава ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 1914. у Леу-
шићима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

НЕДЕЉКОВИЋ Велисава РАДОВАН, земљорадник, рођен 1909. у Леу-
шићима; водник Таковске чете; ухватили га Немци и отерали у Бањички ло-
гор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ПАУНОВИЋ Сава МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1912. у Леушићима; 
борац Таковског батаљона; заробили га и стрељали четници у Брајићима 4. 
новембра 1941. 

ПРОДАНОВИЋ Миладина ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1901. у Леу-
шићима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан 
марта 1943. 

ПРОДАНОВИЋ Рајка ПЕТКО, земљорадник, рођен 1920. у Леушићима; 
борац Таковског батаљона, а касније сеоске народне милиције; убијен од оста-
така четничких банди у ноћи између 2. и 3. децембра 1945. 

ПРОДАНОВИЋ Рајка РАДОСАВ, обућар, рођен 1915. у Леушићима; члан 
КПЈ; командир Треће чете Таковског батаљона; као тешког рањеника ухва-
тили га четници и предали Немцима, који су га стрељали у Крагујевцу 22. 
марта 1942. 

ЛИПОВАЦ 

СТЕВАНОВИЋ Светомира ДОБРОСАВ, кројач, рођен 1906. у Липовцу; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан 1943. 

СТЕВАНОВИЋ Драгољуба ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1919. у Липовцу; 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца на Коњуши код 
Враћевшнице 15. октобра 1941. 

ЛОЗАЊ 

НЕШКОВИЋ Милоша МОМИР, келнер, рођен 1919. у Лозњу; борац Та-
ковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 
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ФИЈ1ИПОВИЋ. Раденка МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1923. у Лозњу; 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца у Белом Пољу 
14. септембра 1941. 

ЛОЧЕВЦИ 

ЈОЈИЋ. Николе САВО, радник, рођен 1922. у Лалинцима, живео у Ло-
чевцима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ЛУЊЕВИЦА 

ВИДОЈЕВИЋ Љубомира МИЛАН, земљорадник, рођен 1898. у Луњевици; 
борац Таковског батаљона; заробили га четници и стрељали у Радојини у 
Санџаку 25. децембра 1941. 

ИВАНОВИЋ ГРУЈИЦА, земљорадник, рођен 1909. у Баточини, живео у 
Луњевици; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

МАРКОВИЋ Радојка ВЛАДАН, радник, рођен 1919. у Луњевици; борац 
Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

МАТИЈЕВИЋ Матије СВЕТОЛИК—ТОБЏИЈА, радник, рођен 1923. у Лу-
њевици; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Борачком је-
зеру код Коњица 13. марта 1943. 

МАТИЈЕВИЋ Радомира ТИХОМИР, пољопривредни техничар, рођен 1921. 
у Луњевици; члан КПЈ; борац Таковског батаљона, десетар Чачанског бата-
љона Друге пролетерске бригаде; погинуо као командир Треће таковске чете 
Чачанског батаљона Друге пролетерске бригаде у борби против четника на 
Хумићу код Фоче 16. априла 1943. За народног хероја Југославије проглашен 
13. марта 1945. 

МИЈАТОВИЋ Владимира СТЕВАН, земљорадник, рођен 1881. у Луње-
вици; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и заклали 
у Брајићима 1941. 

МИЛАНКОВИЋ Живојина ИВАН, лимар, рођен 1912. у Луњевици; члан 
КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо од оста-
така четничких банди у Грабовици 12. октобра 1945. 

МИЛАНКОВИЋ Живојина ЛАЗАР, лимар, рођен 1921. у Луњевици; борац 
Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га оте- * 
рали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан у логору 
Ејзанд марта 1943. 

МИЛАНКОВИЋ Војислава МИЛАДИН, земљорадник, рођен 1909. у Лу-
њевици; борац Таковског батаљона, касније сеоске народне милиције; погинуо 
од остатака четничких банди као командир милиције код Горњег Милановца 
19. фебруара 1946. 

МИЛАНКОВИЋ Живојина МИЛАН, земљорадник, рођен 1913. у Луње-
вици; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је умро 
крајем 1942. 

МИЛИНКОВИЋ Драгомира МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1923. у Лу-
њевици; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против муслиманске фа -
шистичке милиције у Сјеници 22. децембра 1941. 

МИЛОВАНОВИЋ Лазара ЉУБИША, земљорадник, рођен 1921. у Луње-
вици; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби 
против непријатеља у Босни 1943. 

ОСТОЈИЋ Драгомира МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1921. у Луњевици; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Крагујевац, а одавде у Бањички логор; интерниран у Норвешку, 
где је стрељан 2. августа 1943. 

ПАВЛОВИЋ Павла МИХАИЛО—ДОЂИН, земљорадник, рођен 1913. у 
Прислоници, живео у Луњевици; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Ча-
чанског батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против непри-
јатеља у Црној Гори почетком јуна 1943. 
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РАДОЈЕВИЋ. Светозара ДУШАН, земљорадник, рођен 1892. у Луњевици; 
борац Таковеког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

РАДОЈЕВИЋ. Светозара ЖИВОЈИН, земљорадник, рођен 1900. у Луње-
вици; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца при осло-
бођењу Горњег Милановца 28. септембра 1941. 

РАДОЈЕВИЋ. Душана МИЛАН, земљорадник, рођен 1922. у Луњевици; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан крајем 
1942. 

ТОДОРОВИЋ. Ковине МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1897. у Доњој Тре-
пчи, живео у Луњевици; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Маут-
хаузен, где је страдао 1943. 

ТОДОРОВИЋ Милојка МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1919. у Луње-
вици; борац Таковског батаљона; ухватили га четници, предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор; интерниран у Маутхаузен, где је страдао 1943. 

ТОДОРОВИЋ Милојка РАДОМИР, земљорадник, рођен 1917. у Луње-
вици; борац Таковског батаљона; ухватили га жандарми и предали Немцима, 
који су га стрељали у Горњем Милановцу 24. септембра 1941. 

ЉУТОВНИЦА 

ЈЕРЕМИЋ Милића ВЛАСТИМИР, кројач, рођен 1925. у Љутовници; члан 
КПЈ; борац Таковског батаљона; заклали га четници у Велеречи 17. јула 1943. 

МИЛЕТИЋ Вукомира ЖИВКО, учитељ, рођен 1914. у Љутовници; борац 
Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали 22. марта 1942. 

МАЈДАН 

ДРОБЊАКОВИЋ Миладина РАДИЧ, земљорадник, рођен 1905. у Мај-
дану: борац Чачанског НОП одреда; командир станице милиције у Мајдану; 
погинуо од остатака четничких банди у Теочину 27. марта 1945. 

НЕДИЋ Вићентија ВЛАЈКО, радник, рођен 1913. у Мајдану; борац Та-
ковског батаљона; погинуо у борби против непријатеља код Ужичке Пожеге 
20. децембра 1944. 

ЏОКОВИЋ Светолика ВЕЛИСАВ, обућар, рођен 1919. у Мајдану; члан 
КПЈ; борац Таковског батаљона и Шумадијског батаљона Прве пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Сутјесци јуна 1943. 

НАКУЧАНИ 

ЂОРЂЕВИЋ Јована МИЛУН, земљорадник, рођен 1924. у Накучанима; 
борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали на Крушику 27. новембра 1941. 

ЗАРИЋ Милорада РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. у Накучанима; 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против четника у Рашинцима у 
Санџаку 15. децембра 1941. 

НЕВАДЕ 

ВУЈОВИЋ Ђорђа БРАНКО, земљорадник, рођен 1898. у Невадама; борац 
Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ГЛИГОРИЈЕВИЋ Михаила МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Не-
вадама; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ГРКОВИЋ Војина РАДОМИР—РАЦО, земљорадник, рођен 1903. у Нева-
дама; борац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против непријатеља у Пазарићу код Сарајева 4. јула 
1942. 
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ДОШЕН ПЕТАР, земљорадник, рођен 1916. у Јутрагушти код Приједора, 
живео у Невадама; борац Таковског батаљона, погинуо у борби против жан-
дарма и Немаца у Грабовици као борац обновљеног Одреда 9. марта 1944. 

ЂУРИЋ Будимира МИЛОШ, земљорадник, рођен 1920. у Невадама; члан 
КПЈ од 1938; секретар партијске ћелије у Невадама; један од организатора 
устанка у таковском крају; борац Таковског батаљона; ухватили га жандарми 
и предали Немцима, који су га стрељали у Горњем Милановцу 24. септембра 
1941. 

ЈОВАНОВИЋ Петра МИЈ1ИВОЈЕ, кројач, рођен 1922. у Невадама; борац 
Таковског батаљона; погинуо у борби против муслиманске фашистичке мили-
ције у Сјеници 22. децембра 1941. 

МАКСИМОВИЋ. Милована ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1909. у Не-
вадама; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

МИЈ1ИЋ Војислава ИВКО, радник на железници, рођен 1920. у Нева-
дама; бооац Таковског батаљона; заробили га четници, отерали и ликвиди-
рали у Хомољским планинама 1942. 

МИЛОШЕВИЋ Гвоздена МИЛИЋ, земљорадник, рођен 1912. у Невадама; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Крагујевцу 22. октобра 1943. 

ПОЊАВИЋ. Драгољуба МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1903. у Невадама; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Крагујевац, где су га стрељали 29. јула 1943. 

РАТКОВИЋ Владислава ДУШАН, земљорадник, рођен 1907. у Невадама; 
члан НОО; борац Таковског батаљона, ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Крагујевац, где су га стрељали 29. јула 1943. 

ЦВЕТКОВИЋ. Драгутина ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1903. у Нева-
дама; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

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 нестао. 

ОЗРЕМ 

ЈОКСИЋ Јосипа ЈОВИША, земљорадник, рођен 1913. у Озрему; борац 
Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

КОВАЧЕВИЋ—ДИМИТРИЈЕВИЋ Драгослава СЛАВИША, земљорадник, 
рођен 1923. у Озрему; член КПЈ; борац Таковског батаљона и Чачанског ба-
таљона Доуге пролетерске бригаде; рањен у борби против непт>ијател>а, умро 
од задобијених рана у Новом Селу код Купреса 14. августа 1942. 

ЛАЗАРЕВИЋ Тривуна МАЛИША, земљорадник, рођен 1910. у Озрему; 
борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

НОВАКОВИЋ Сретена РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1923. у Озрему; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против непријатеља код Милаковца близу Пљеваља 
5. марта 1944. 

ПЕШОВИЋ Драгомира ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1916. у Озрему, 
борац Таковског батаљона; погинуо у борби против непријатеља на Рапај 
брду код Горњег Милановца 1. октобра 1941. 

РАКОВИЋ Танасија ТИОСАВ, земљорадник, рођен 1902. у Озрему; члан 
НОО; борац Таковског батаљона; стрељали га четници у Горњим Бранети-
ћима 30. маја 1943. 

ЧОЛИЋ Мапинка СЛАВОЉУБ, земљорадник, рођен 1922. у Озрему; бо-
рац Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца на Рапај брду код 
Горњег Милановца 10. октобра 1941. 

28 Чачански одред 433 



ПРАЊАНИ 

ЗЕЛЕНОВИЋ Живојина РАТКО, земљорадник, рођен 1912. у Прањанима; 
борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
та стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

МАРКОВИЋ Средоја ТЕОДОР, ученик гимназије, рођен 1922. у Прања-
нима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; мучен за време окупације, па 
отеран у Немачку, где је страдао 29. септембра 1943. 

МАРУШИЋ. Станимира МИЛЕТА, земљорадник, рођен 1920. у Прања-
нима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је стрељан 
марта 1943. 

МАЋИЋ. Милисава РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1898. у Прањанима; 
борац Таковског батаљона; заклали га четници у Коњевићима 19. октобра 1942. 

МИЛОВАНОВИЋ. Срећка МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1926. у Пра-
њанима; члан СКОЈ-а; борац Таковског батаљона; умро од ратних последица 
у Прањанима 8. авгуета 1945. 

РАДОЈЕВИЋ Драгутина МИЛЕТА, кројач, рођен 1923. у Прањанима; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона; командир станице милиције у Марко-
вици; погинуо у борби против остатака четничких банди у Марковици у ноћи 
између 22. и 23. марта 1945. 

ТРИФУНОВИЋ. Јеврема ЈОВАН, земљорадник, рођен 1899. у Прањанима; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона; заробили га четници и стрељали у Рош-
цима 5. децембра 1941. 

ТРИФУНОВИЋ Станојла ЈОВАН, земљорадник, рођен 1923. у Прања-
нима; борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ТРИФУНОВИЋ Драгојла КОНСТАНТИН, лимар, рођен 1910. у Прања-
нима, живео у Ужицу; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и пре-
дали недићевцима, а ови Немцима, који су га отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 17. децембра 1942. 

ТРИФУНОВИЋ. Тимотија МИЛЕТА, земљорадник, рођен 1914. у Прања-
нима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањршки логор; интерниран у Норвешку, где 
је страдао 1942. 

ТРИФУНОВИЋ Војислава МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1921. у Пра-
њанима; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Норвешку, где је страдао. 

ТРИФУНОВИЋ Чедомира МИЉЕ, земљорадник, рођен 1899. у Прања-
нима; борац Таковског батаљона; стрељали га четници у Прањанима 2. ја-
нуара 1944. 

ТРИФУНОВИЂ. Миља РАДОШ, земљорадник, рођен 1923. у Прањанима; 
борац Таковског батаљона, заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

РЕЉИНЦИ 

ЈЕВТИЋ Миленка МИРКО, поткивач, рођен 1917. у Рељинцима; члан 
КПЈ; борац Таковског батаљона и Шумадијског батаљона Прве пролетерске 
бригаде; погинуо као политички комесар Треће чете Чачанског батаљона Друге 
пролетерске бригаде у борби против непријатеља на Борачком језеру код 
Коњица 13. марта 1943. 

МИЛЕТИЋ. Драгољуба ВЛАДАН, опанчар, рођен 1921. у Рељинцима; 
борац Таковског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

РУДНИК 

КАРАУЛИЋ Светолика РАДОЈИЦА, ученик гимназије, рођен 1925. у Руд-
нику; борац Таковског батаљона; погинуо у борби против Немаца у Мајдану 
5. октобра 1941. 

434 



СРЕЗОЈЕВЦИ 

РАДИВОЈЕВИЋ Ђорђа ТИХОМИР, учитељ, рођен 1910. у Призрену, 
живео у Срезојевцима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; заробили га чет-
ници и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. 

СВРАЧКОВЦИ 

ИЛИЋ. Драгомира ДМИТАР, ученик гимназије, рођен 1921. у Сврачков-
цима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге про-
летерске бригаде; погинуо у борби против непријатеља на Борачком језеру 
код Коњица 13. марта 1943. 

ЛАЗИЋ Љубисава ДОБРИЦА, земљорадник, рођен 1925. у Сврачковцима; 
члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. 

ЛАЗИЋ. Војина ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1916. у Сврачковцима; 
борац Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, који 
су га отерали у Крагујевац, где је стрељан 22. марта 1942. 

СТЕФАНОВИЋ. Илије МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1913. у Сврачков-
цима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Маутхаузен, где је страдао 
1943. 

ТОДОРОВИЋ Живојина ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1905. у Сврач-
ковцима; борац Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Нем-
цима, који су га стрељали у Крагујевцу 29. јула 1943. 

ТОДОРОВИЋ Драгојла ИСАИЛО, земљорадник, рођен 1909. у Сврач-
ковцима; члан КПЈ; политички комесар Друге чете Таковског батаљона и де-
сетар Чачанског батаљона Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против 
Немаца у Пријепољу 4. децембра 1943. 

ТОДОРОВИЋ. Војислава МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 1918. у Сврач-
ковцима; борац Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Нем-
цима, који су га стрељали у Крагујевцу 22. марта 1942. 

ТОДОРОВИЋ. Живојина МИЛУТИН—ЖИЦА, ученик гимназије, рођен 
1921. у Сврачковцима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; погинуо као за-
меник политичког комесара чете Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде у борби против непријатеља у Опленићима код Босанског Грахова 26. ок-
тобра 1942. 

ТОДОРОВИЋ Живојина ОСТОЈА, подофицир БЈВ, рођен 1909. у Сврач-
ковцима: борац Таковског батаљона; ухватили га недићевци и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор, где је стрељан 3. јула 1943. 

УРОШЕВИЋ Андрије ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1906. у Сврачков-
цима; борац Таковског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; интерниран у Немачку; умро по повратку 
из логора у Бањи Ковиљачи 7. маја 1945. 

УРОШЕВИЋ Будимира СЛАВКО, земљорадник, рођен 1922. у Горњој 
Црнући, живео у Сврачковцима; борац Таковског батаљона; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, ко1и су га отерали у Бањички логор; интерниран 
у Маутхаузен, где је страдао 1943. 

ФИЛИПОВИЋ. Светислава РАДИША, земљорацник, рођен 1926. у Сврач-
ковцима; борац Таковског батаљона, а касније 21. ударне дивизије НОВЈ; по-
гинуо у борби против непријатеља код Капеле у Хрватској априла 1945. 

ТЕОЧИН 

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

НЕДИЋ Милутина РАНКО, металски радник, рођен 1920. у Теочину; члан 
КПЈ; бооац Таковског батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против непријатеља у Рогатици 9. зприла 1942. 
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ЦЕРОВА 

ШТУЛОВИЋ. Чедомира РАДОЈЕ, ковач, рођен 1920. у Церови; борац Та-
ковског батаљона; заклали га четници у Церови 21. јуна 1943. 

ШИЛОПАЈ 

ВИДОЈЕВИЋ Милоја ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1920. у Шилопају; 
борац Таковског батаљона; убили га четници у Љигу новембра 1941. 

ТРНАВЦИ 

АТЕНИЦА 

ВАРАЛИЋ Младена РАЈКО, земљорадник, рођен 1887. у Атеници; при-
падао Петој атеничкој радној чети; одборник НОО; умро од последица мучења 
и туче од четника 29. јануара 1943. 

ВАСИЛИЋ Радомира ВЕЛИМИР, аутомеханичар, рођен 1920. у Атеници, 
живео у Јездини; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; заменик коме-
сара чете; погинуо у борби против Немаца у Краљеву 13. октобра 1941. 

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

ВАСИЉЕВИЋ Милића ДУШАН, земљорадник, рођен 1896. у Горачићима, 
живео у Кулиновцима; припадао Петој атеничкој радној чети; одборник НОО; 
заклали га четници у Атеници 29. августа 1943. 

ГАВРИЛОВИЋ Мијалка ДРАГИША, земљорадник, рођен 1922. у Атеници; 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор, па у Краљево; умро од последица 
логорског живота 14. јула 1948. 

ГМИТРОВИЋ Христивоја РАДОЈЕ—РАДЕ, службеник, рођен 1919. у К у -
линовцима; борац Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и стрељали у Ђу-
нису 1943. године. 

ГУДУРИЋ Петра ДУШАН, земљорадник, рођен 1920. у Атеници; члан 
СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; заробили га четници у Карану код Ужица 
и предали Немцима, који су га интернирали у Бањички логор, а затим у Нор-
вешку, где је страдао 7. јануара 1943. 

ЂОКИЋ Александра МИЈАЛКО, земљорадника, рођен 1906. у Атеници; 
члан КПЈ ; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Атеници 27. ок-
тобра 1943. 

ИКОДИНОВИЋ Видосава БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1919. у Ате-
ници; борац Трнавског батаљона; умро од последица мучења и туче од стране 
четника у Атеници 23. октобра 1943. 

ИКОДИНОВИЋ Видосава СВЕТОЛИК, земљорадник, рођен 1921. у Ате-
ници; борац у градској партизанској милицији у Чачку; 1944. године ступио 
у сеоску народну милицију; погинуо неорећним случајем чистећи своје оружје 
15. маја 1945. 

Ј А Њ И Ћ Ђорђа РАДЕНКО—РАЈО, кројач, рођен 1915. у Горачићима, 
живео у Атеници; члан КПЈ ; учествовао у припреми устанка 1941. у селима 
трнавског среза; заменик команданта Трнавског батаљона и комесар чете; 
погинуо у борби против четника у Срезојевцима 17. новембра 1941. 

ЈЕВТОВИЋ Милића МИЛЕТА, свршени матурант, рођен 1920. у Атеници; 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; заробшш га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у логор на Бањицу; интерниран у Норвешку, где 
је страдао 25. јануара 1943. 

ЛИШАНЧИЋ Будимира МАТИЈЕ, земљорадник, рођен 1923. у Атеници; 
члан КПЈ ; 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. 
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ЛИШАНЧИЋ. Милосава МИЛЕНКО, земљорадник, рођен 1914. у Атеници; 
нрипадао Петој атеничкој радној чети; ухватили га четиици и премлатили; 
умро од последица батинања у Атеници 10. маја 1944. 

МАНГОВИЋ. Андрије ДРАГОЉУБ, ученик гимназије, рођен 1921. у Ате-
ници; члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; умро од последица батинања 
11. фебруара 1944. 

НЕНАДИЋ. Јеврема ЈОВАН, земљорадник, рођен 1907. у Атеници; борац 
Трнавског батаљона; претучен од четника и умро у Атеници 27. децембра 1943. 

НЕНАДИЋ. Гвоздена СЛОБОДАН, опанчар, рођен 1915. у Атеници; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 10. децембра 1941. 

ПЕКИЋ. Тихомира МИЛИСАВ, лимар, рођен 1915. у Атеници; борац Тр-
навског батаљона, а затим у Шеетој пролетерској босансксј бригади НОВЈ; по-
гинуо у борби против Немаца код Бијељине 2. фебруара 1945. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ. Милоша БОШКО, земљорадлик, рођен 1915. у Атеници; 
члан КПЈ и Среског комитета СКОЈ-а; борац Трназског батаљона; командир 
вода; погинуо у борби против Немаца у Заблаћу 23. августа 1941. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ. Милоша ДОЈЧИЛО, ученик гимказије, рођен 1923. у 
Атеници; члан КПЈ; учествовао у припремама уетанка и првим диверзантским 
акцијама 1941; борац у Другој чачанској чети; 1942. лнтерниран у Смедеревску 
Паланку; од 1943. борац Прве шумадијске НОУ бррхгаде; умро у болници у 
селу Штрбцима од последица рањавања у борби против непријатеља на Би-
јелим брдима код Рудог 2. марта 1944. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ. Милоша ПРЕДИСЛАВ — ПРЕДО, службеник, рођен 
1920. у Атеници; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у логор на Бањици, где је стрељан 14. марта 1943. 

РАЂЕНОВИЋ Луке СТЕВАН, земљорадник, рођен 1905. у Атеници; борац 
Трнавског батаљона; погинуо у борби против четника у Срезојевцима 17. но-
вембра 1941. 

СРЕДОЈЕВИЋ Велимира РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1924. у Атени-
ци; борац у Другој чачанској чети; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор; умро у Бечу на путу за логор у Нор-
вешкој 15. октобра 1942. 

СТАНИЋ Бранислава БОРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1917. у Атеници; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; погинуо у борби против четника као 
водник у селу Јежевици 6. новембра 1941. 

СТАНИЋ Браниелава СТАНКО, ковач, рођен 1923. у Атеници; члан 
СКОЈ-а; борац у Другој чачанској чети; заробили га четиици у Карану код 
Ужица и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

СТЕВАНЧЕВИЋ Стевана БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1921. у Атени-
ци; борац у Другој чачанској чети; заробили га четници у Карану и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

СТЕВАНЧЕВИЋ Гвоздена ЂУРО, земљорадник, рођен 1921. у Атеници; 
члан КПЈ; учествовао у партизанским диверзантским акцијама; борац, радио 
у позадини за НОП; од 1942. борац у обновљеном Чачанском НОП одреду; за-
робили га четници у Остри као тешког рањеника и предалл Немцима; спрове-
ден у Бањички логор и стрељан 7. јула 1943. 

СТЕВАНЧЕВИЋ Богдана РАДОВАН, машинбразар, рођен 1921. у Атени-
ци; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор; страдао на путу за логор у Норвешкој маја 1942. 

СУБОТИЋ Тодора БОГДАН, зидар, рођен 1919. у Атеници; члан КПЈ; 
борац Трнавског батаљона; вођа одељења партизанске артиљерије на Краљеву; 
ухватили га четници и стрељали у Трнави 6. децембра 1941. 

БАЛУГА (ЗАБЛАЋКА) 

ДОЛОВАЦ Андрије ИСИДОР, земљорадник, рођен 1907. у Балуги; одбор-
ник НОО; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Балуги 18. сеп-
тембра 1943. 

МАЈСТОРОВИЋ Драгомира ТОМИСЛАВ, земљорадник, рођен 1908. у Ва-
пи, живео у Балуги; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Балуги 
5. септембра 1943. 
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ПЕТРОНИЈЕВИЋ. Радомира ЈАНКО, земљорадник, рођен 1921. у Балуги; 
члан КИЈ; борац Трнавског батаљона и обновљеног Одреда; погинуо у борби 
против четника у Велеречи код Горњег Милановца 15. јуна 1943. 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ. Радомира ЉУБИСАВ, шофер, рођен 1912. у Балуги; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона и обновљеног Одреда; касније борац 
Прве шумадијске бригаде НОВЈ; погинуо у борби против вепријатеља код При-
јепоља 3. децембра 1943. 

ПОПОВИЋ. Милутина МИЛОРАД, каменорезац, рођен 1922. у Балуги, члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; погинуо у борби прстив Немаца у Метико-
шама код Краљева 15. октобра 1941. 

БАЊИЦА 

АЛБИЋ. Миленка ДРАГИША, земљорадник, рођен 1.905. у Бањици; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; заробили га четници л предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 20. децембра 1941. 

АЛЕКСИЋ Радисава САВО, земљорадник, рођен 1911. у Бањици; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона, а од децембра 1944. борац НОВЈ; погинуо у 
борби против Немаца на сремском фронту 1. априла 1945. 

БОРОВИЋ Милоја МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1905. у Бањици; бо-
рац Трнавског батаљона; заклали га четници у Трнази у ноћи између 13. и 14. 
марта 1943. 

БОРОВИЋ Милоја МИЛУТИН, кројач, рођен 1919. у Бањици; члан КПЈ; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предалл Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, па у Маутхаузен, где је страдао 18. децембра 1943. 

ЂОКОВИЋ Прока МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1903. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је стрељан 
30. марта 1943. 

ЂОКОВИЋ Леке МИЛУН, земљорадник, рођен 1909. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је стрељан 
30. марта 1943. 

ЂОКОВИЋ Прока РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1906. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и стрељали у Краљеву 30. марта 1943. 

ЂОРЂЕВИЋ ВојимЈира МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1920. у Бањици; 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Кра-
љево, где је стрељан 30. марта 1943. 

ЂОРЂЕВИЋ Станимира СТАНКО, земљорадник, рођен 1922. у Бањици; 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Кра-
љево, где је стрељан 30. марта 1943. 

ЗАРИЋ Живка ДРАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1804. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је стрељан 
30. марта 1943. 

ИКОНИЋ Миљка БРАНКО, пекар, рођен 1913. у Бањици; борац Трнав-
ског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га отерали 
у Бањички логор, па у Норвешку, где је стрељан јуна 1943. 

ЈОВАНОВИЋ Радомира МИЛАН, кројач, рођен 1910. у Бањици; члан 
КПЈ од 1936; борац Трнавског батаљона; заменик комесара Четврте трнавске 
чете; ухваћен и стрељан код ВТЗ у Чачку 20. јануара 1942. 

КРЛОВИЋ Комнена РАДОМИР, земљорадник, рођен 1900. у Бањици; бо-
рац Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је 
стрељан 30. марта 1943. 

МИЛОВАНОВИЋ Драгића СРЕЋКО, кројач, рођен 1921. у Бањици; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Бањички логор, па у Маутхаузен, где је страдао 22. ја -
нуара 1945. 

МИРКОВИЋ Светолика ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1903. у Бањици; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је 
стрељан 30. марта 1943. 

ПАРЕЗАНОВИЋ Сава МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1898. у Бањици; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је 
стрељан 30. марта 1943. 
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ПАРЕЗАНОВИЋ. Велизара РАТКО, учитељ, рођен 1916. у Бањици; члан 
КПЈ; командир Друге чете Драгачевског батаљона; погинуо у борби против 
четника код Ужичке Пожеге 3. новембра 1941. 

ПАРЕЗАНОВИЋ. Сава ТИХОМИР, радник, рођен 1900. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је стрељан 
30. марта 1943. 

РАДОВАНОВИЋ Витора ВИЛОТИЈЕ, земљорадник, рођен 1924. у Бањици; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 18. децембра 1941. 

РАДОВАНОВИЋ. Ђунисија КУЗМАН, земљорадник, рођен 1912. у Бањици; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; у октобру 1941. приладник градске пар-
тизанеке милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 23. децембра 1941. 

РАЈИЋ. Милутина АНДРИЈА, земљорадник, рођен 1919. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; вођа одељења партизанске артиљерије на Краљеву; ухва-
тили га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па 
у Норвешку, где је страдао 1943. 

РАЈИЋ. Алексе ВЛАСТИМИР, земљорадник, рођен 1914. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је стрељан 
30. марта 1943. 

РАЈИЋ. Сретена ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1903. у Бањици; водник 
Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 21. децембра 1941. 

РАЈИЋ. Алексе ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1909. у Бањици; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га Бугари и отерали у Краљево, где је стрељан 
30. марта 1943. 

СИМОВИЋ Милојка ЉУБИСАВ, земљорадник, рођен 1919. у Бањици; 
водник Трнавског батаљона; ухватили га четници и лред&ли Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 21. децембра 1941. 

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

БЕЉИНА 

ВЕЉОВИЋ Адама БОШКО, машинбравар, рођен 1315. у Бељини; борац 
Драгачевског батаљона; заробили га Немци и отерали у Бањички логор, па у 
Норвешку, где је страдао 17. новембра 1943. 

ВЕЉОВИЋ Адама МИЈАЛКО, кројач, рођен 1923. у Бељини; борац Дра-
гачевског батаљона; погинуо у борби против четиика у Прањанима 17. но-
вембра 1941. 

ИКОДИНОВИЋ Љубомира ВОЈИМИР, земљорадиик, рођен 1918. у Бе-
ЉРШИ; борац Драгачевског батаљона; ухватили га Бугари и одвели у Краљево, 
где је стрељан 28. јуна 1943. 

ПЕТРОВИЋ Богосава ЖИВОРАД, кројач, рођен 1922. у Бељини; борац 
Драгачевског батаљона; заробили га Немци и одвели у Бањички логор, па у 
Норвешку, где је и страдао 10. септембра 1943. 

ВАПА 

БАБОВИЋ Милисава ДОБРИВОЈЕ, студент, рођен 1919. у Вапи; члан 
КПЈ и Окружног комитета СКОЈ-а за Чачак; учествовао у припреми устанка; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и стрељали у Јежевици 5. 
новембра 1941. 

БАБОВИЋ Милисава РАДИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Вапи; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; погинуо у борби протлв Немаца и четника 
код Куршумлије 15. јула 1944. 

ВЛАСТЕЛИЦА Мика РАДЕ, земљорадник, рођен 1884. у Липници, живео 
у Вапи; члан КПЈ од 1920; учествовао у припремању устанка; заклали га чет-
ници у Вапи 5. септембра 1943. 
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ДОЉЕВИЋ. Влајка МИЈ1АН, земљорадник, рођен 1902. у Балуги, живео 
у Вапи; борац Трнавског батаљона; умро у Вапи од иоследица рањавања од 
Немаца 30. јуна 1946. 

ЈАКОВЉЕВИЋ. Саватија МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1921. у Вапи; 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; погинуо као борац обновљеног Од-
реда у борби против непријатеља између Мајдана и Рудника 25. јуна 1944. 

МАЈ СТОРОВИЋ Милинка МИЛАН, земљорадиик, рођен 1922. у Вапи; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и отерали у Горњу 
Горевницу, где је убијен 29. септембра 1944. 

МАЈСТОРОВИЋ Милорада МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1908. у Вапи; 
борац Трнавског батаљона; погинуо у Гучи приликом бомбардовања 28. но-
вембра 1941. 

МАРИНКОВИЋ Борисава МИЈАЛКО—ЦРНИ, чинсвкик, рођен 1910. у 
Мојсињу, живео у Вапи; борац Трнавског батаљона; од 3944. борац Космајског 
НОП одреда; погинуо у борби за ослобођење Београда 17. октобра 1944. 

ОБРАДОВИЋ Милана МИЛЕТА, земљорадник, рођен 1919. у Вапи; члан 
СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Вапи 5. септембра 
1943. 

ОБРАДОВИЋ Милана НИКОЛА, земљорадник, рођен 1910. у Вапи; борац 
Трнавског батаљона; заклали га четници у Вапи 5. септембра 1943. 

ПАВЛОВИЋ Драгомира РАДОЈИЦА, ковач, рођен 1914. у Вапи; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима; одведен у Ба-
њички логор, где је стрељан 25. маја 1943. 

ПАУНОВИЋ Раденка МИЛИЦА, студент, рођена 1917. у Брезови, живела 
у Вапи; члан КПЈ; учествовала у припреми устанка; ухваћена и претучена 
од четника; умрла у Вапи од тих последица 17. марга 1947. 

САВИЋ Светозара ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1904. у Вапи; члан 
КПЈ; председник НОО; борац Трнавског батаљона; умро у Чачанској болници 
од последица батинања од четника крајем јула 1942. 

САВИЋ Милана МИОДРАГ—МИЦИ, машинбравар, рођен 1920. у Вапи; 
члан Окружног комитета КПЈ за Чачак и одборник НОО; ухватили га неди-
ћевци 3. марта 1943. у бункеру у Вапи; отеран у Бањички логор, где је стре-
љан 25. маја 1943. 

САВИЋ Милана МИЛЕТА, земљорадник, рођен 1922. у Вапи; члан СКОЈ-а; 
учествовао у диверзантским акцијама; заробили га Немпи за време минирања 
моста на Карачи у Балуги и одмах стрељали 22. августа 1941. 

САВИЋ Милана СЛАВОЉУБ—САВО, земљорадкик, рођен 1918. у Вапи; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; погинуо као командир вода обновљеног 
Одреда у борби против четника и жандарма у Остри 5. марта 1943. 

САВИЋ Светозара СТАНКО, земљорадник, рођен 1915. у Вапи; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, који су га 
стрељали у Бањичком логору 3. марта 1943. 

СТЕФАНОВИЋ Андрије МИШО, машинбравар, рођен 1920. у Вапи; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; стрељали га Немци у Пожаревцу 14. децем-
бра 1943. 

ТЕРЗИЋ Милисава СРЕТЕН, земљорадник, рођгн 1907. у Вапи; борац 
Трнавског батаљона; заклали га четници у Вапи 13. марта 1943. 

ТЕРЗИЋ Милоша ТАНАСКО, столар, рођен 1923. у Вапи, члан СКОЈ-а, 
борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Ракови 25. августа 1944. 

ВИЉУША 

ВЛАЈКОВИЋ Чедомира РАДОСЛАВ, земљорадник, рођен 1902. у Виљуши; 
борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Бањици 14. септембра 1943. 

ДРАМЛИЋ Тимотија ДЕСПОТ, опанчар, рођен 1920. у Виљуши; члан 
КПЈ; заменик политичког комесара Прве трнавске чете Трнавског батаљона; 
умро у Виљуши од последица батинања од стране чет.чика 15. августа 1943. 

ЂУРОВИЋ Тихомира МИЛИНКО, земљорадник, рођен 1923. у Виљуши; 
борац Трнавског батаљона; погинуо у борби против Немаца у Јежевици 30. 
децембра 1941. 

МАНДИЋ Радисава ВОЈИСЛАВ, радник, рођен 1922. у Виљуши; члан 
СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; ухваћен и затзореч у Краљеву; побегао; 
заклали га четници у Катрги 1943. 

440 



МАНДИЋ. Радисава МИЈ1УТИН, земљорадник, рођен 1914. у Виљуши, 
члан КПЈ; заменик командира чете у Трнавском батаљоку; борац обновљеног 
Одреда; погинуо у борби против четника у Бершићима код Горњег Милановца 
јула 1943. 

МАНДИГЕ. Војислава СВЕТОЗАР, земљорадник, рођен 1898. у Виљуши; 
борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Виљуши 29. јуна 1943. 

МОЈСИЛОВИЂ. Вукомана МИЉКО, учитељ, рођен 1919. у Виљуши; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; био у Бањичком логору, па у Краљеву; по-
гинуо као борац НОВЈ у борби против Немаца у Комлетинцима на сремском 
фронту 3. јануара 1945. 

НИКОЛИЋ. Миладина БОШКО, графички радник, рођен 1925. у Београду, 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; радио у партијској техници; ухва-
ћен 1943. и отеран у логор у Норвешку, где је страдао. 

НИКОЛИЋ. Миладина СЛОБОДАН—БРКА, студент технике, рођен 1920. 
у Београду; члан Среског комитета КПЈ за срез таковски; по задатку ПК 
КПЈ послат у таковски крај на партијски рад; погинуо у борби против жан-
дарма у Невадама 24. августа 1941. 

ТОМАШЕВИЋ. Будимира МИЛОШ, земљорадник, рођен 1920. у Виљуши; 
члан СКОЈ-а и одборник НОО; борац Трнавског батаљона; активирао бомбу 
у намери да изврши самоубиство да не би пао у руке недићевцима; умро у 
Чачанској болници 3. јануара 1943. 

ЋУБОВИЋ Радомира ДРАГАН, земљорадник, рођен 1917. у Виљуши; члан 
КПЈ; одборник НОО; борац Трнавског батаљона и обновљеног Одреда; погинуо 
у борби против четника, недићеваца и Немаца у Грабовици код Горњег Ми-
лановца 9. марта 1944. 

ГОРИЧАНИ 

БЛАГОЈЕВИЋ Милорада МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1919. у Гори-
чанима; борац Трнавског батаљона; умро у Горичанима од ратних последица 
18. децембра 1946. 

ДАБОВИЋ МОМЧИЛО, земљорадник, рођен 1910. у Брекову код Ариља, 
живео у Горичанима; борац Трнавског батаљона; извршио самоубиство под 
притиском четничког терора у Горичанима децембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ Радисава ВИТОМИР, земљорадних, рођен 1927. у Горича-
нима; борац Трнавског батаљона и обновљеног Одреда; погинуо у борби против 
четника у ЈБутовници децембра 1944. 

ЈОВАНОВИЋ Милисава ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1922. у Гори-
чанима; борац Трнавског батаљона; ухватили га Немци и отерали у Солун у 
Грчку, где је страдао новембра 1943. 

ЖАОЧАНИ 

АЛЕКСИЋ Игрутина ДУШАН, земљорадник, рођен 1920. у Жаочанима; 
члан КПЈ; командир чете у Трнавском батаљону; погинуо као борац Друге 
пролетерске бригаде у селу Сјетлини у Босни у ноћи између 17. и 18. јуна 1943. 

БОГДАНОВИЋ Милисава ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1909. у Жао-
чанима; борац Трнавског батаљона; био у Бањичком логору, па у Бечу; побегао, 
поново ухваћен; убили га будаком четници у Жаочанима 29. јула 1943. 

МАРИЋ Боја БОГОЉУБ, земљорадник, рођен 1909. у Жаочанима; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 26. децембра 1941. 

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

РИСИМОВИЋ Радомира ХРИСТИФОР, земљорадник, рођен 1903. у Жао-
чанима; командир вода у Другој слатинској чети Трнарског батаљона; заклали 
га четници у Жаочанима 3. септембра 1943. 

ЧОЛОВИЋ Миљка МИЛОШ, земљорадник, рођен 1900. у Жаочанима; 
борац Трнавског батаљона; рањен у борби против Немапа код Краљева и 
умро у Чачанској болници 15. новембра 1941. 
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ЗАВЛАЋ.Е 

ВЕЛИЧКОВИЋ. Миладина ЂУРЂЕ—ЂУЛЕ, земљорадник, рођен 1898. у 
Заблаћу; члан КПЈ; одборник НОО; борац Трнавског батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га стрељали у Малом Пожаревцу код 
Београда 25. маја 1943. 

ЕРИЋ Светислава ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1904. у Заблаћу; члан 
КПЈ; учествовао у припреми устанка; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор; пуштен; убили га четници у Вапи 
15. августа 1944. 

ЖАГРИЋ Станка МИЛОШ, земљорадник, рођен 1903. у Заблаћу; члан 
КПЈ; одборник НОО; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Ракови 
25. августа 1944. 

ЈЕВТОВИЋ Михаила МИЛАН, радник, рођен 1923. у Заблаћу; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима; био у логору 
на Бањици, па у Краљеву; погинуо у Чачку 30. новембра 1944. 

КАРАКЛАЈИЋ Илије ВОЈИМИР, земљорадник, рођен 1921. у Заблаћу; 
члан КПЈ; борац — курир Трнавског батаљона; стрељали га Немци као тешког 
рањеника на Златибору 30. новембра 1941. 

ЛАЗОВИЋ Станимира БРАНКО, земљорадник, рођен 1921. у Заблаћу; 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; био у логору на Бањици, па у Со-
луну, где је страдао августа 1943. 

МИЛОРАДОВИЋ Ђока МОМИР, земљорадник, рођен 1911. у Заблаћу; 
одборник НОО; борац Трнавског батаљона; присилно га мобилисали четници, 
па погинуо под неразјашњеним околностима на Копаонику 10. августа 1944. 

ПЕТРОВИЋ Милисава ЖАРКО—ЦРНОГОРАЦ, земљорадник, рођен 1916. 
у Црној Гори, живео у Заблаћу; борац Трнавског батаљона; погинуо у борби 
против Немаца у Метикошама код Краљева 21. октобра 1941. 

ЈЕЖЕВИЦА 

БОГИЋЕВИЋ Драгише МИЛАН, земљорадник, рођен 1922. у Јежевици; 
члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

БОШКОВИЋ Алексе ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1906. у Јежевици; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, који 
су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је стрздао новембра 1943. 

БОШКОВИЋ Младомира МИЛАДИН, земљорадиик, рођен 1903. у Јеже-
вици; члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; одборчик НОО; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 
1941. 

БОШКОВИЋ Векослава РАДОМИР, зидар, рођен 1893. у Јежевици; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; био у Бањичком логору, па у Краљеву; пуш-
тен кући; поново ухваћен и одведен у Бањички логор, где је умро 14. феб-
руара 1944. 

ВЕСЕЛИНОВИЋ Јевта УРОШ, земљорадник, рођен 1899. у Јежевици; 
члан КПЈ и НОО; борац Трнавског батаљона; командир сеоеке партизанске 
милиције у Јежевици; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ДРАГОВИЋ Миломира МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1921. у Јеже-
вици; борац Трнавског батаљона; ступио у сеоску народну милицију; погинуо 
у потери за остацима четничких банди 30. августа 1945. 

ПАЈОВИЋ Велимира ВЛАДЕТА, земљорадник, рођен 1916. у Јежевици; 
борац Трнавског батаљона; заробили га и стрељали Немци на Златибору као 
тешког рањеника 30. новембра 1941. 

ПЕТКОВИЋ Вићентија СТОЈАН, земљорадник, рођен 1908. у Јежевици; 
борац Трнавског батаљона; убили га четници у Јежевици 24. јануара 1943. 

ПЕТРОВИЋ Велисава МЛАЂЕН, земљорадник, рођен 1904. у Јежевици; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

ПРЕЛИЋ Андрије МИЛОШ, земљорадник, рођен 1921. у Јежевици; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Ракови 25. августа 1944. 
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РАМОВШх Д. ФИЛИП, слуга, рођен у Буковици код Краљева, живео у 
Јежевици; борац Трнавског батаљона; стрељали га Немци у Крагујевцу 2. 
децембра 1942. 

ЂУРИЧИЋ. Миљка ЈАНАЋ.КО, земљорадник, рођен 1913. у Самаили, жи-
вео у Јежевици; члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; био у Бањичком ло-
гору, па у Краљеву; пуштен; заклали га четници у Ракови 25. августа 1944. 

ФИЛИПОВИЋ. Младомира МИЛАН, студент г.рава, рођен 1912. у Јеже-
вици; члан КПЈ; учествовао у припреми уетанка; борац и интендант Трнав-
ског батаљона; погинуо у Добрачама код Ариља у борби против Немаца и чет-
ника 15. децембра 1941. 

ЈЕЗДИНА 

ВУКОВИЋ Миливоја ДРАГОЉУБ, радник, рођен 1921. у Јездини; члан 
СКОЈ-а; радио у партизанекој Команди места у Чачку; ^хватили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 14. децембра 1941. 

ВУКОВИЋ Радомири ДРАГОСЛАВ, обућар, рођен 1923. у Јездини; борац 
Чачанског НОП одреда; радио у партизанској радионици у Чачку; убили га 
Бугари у Јездини 15. августа 1943. 

ЈЕВРЕМОВИЋ Душана МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1912. у Јездини; 
борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

ЈОСИПОВИЋ. Алексија РАДОМИР, радник, рођен 1930. у Јездини; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

МАРКОВИЋ Тихомира РАДОСЛАВ, столар, рођен 1920. у Јездини; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

СТЕФАНОВИЋ Антонија СЛАВОМИР, земљорадник, рођен 1906. у Јез-
дини; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 28. децембра 1941. 

КАЧУЛИЦЕ 

ВЕСКОВИЋ Секуле ВЕСЕЛИН, ученик гимназије, рођен 1922. у Качу-
лицама; члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона, нестао крајем новембра 
1941. 

КУКИЋИ 

ЈАКОВЉЕВИЋ Велисава ДРАГОЉУБ, радник, рођен 1917. у Кукићима, 
живео у Чачку; борац градске партизанске милиције; заклали га четници у 
Вапи 9. новембра 1943. 

ЈАКОВЉЕВИЋ Живка МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1923. у Кукићи-
ма; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Ласцу 14. децембра 1943. 

ЈАКОВЉЕВИЋ Марка ТРИВУН, земљорадник, рођен, 1921. у Кукићима; 
борац Трнавског батаљона; погинуо у борби против четника у Самаили 4. но-
вембра 1941. 

КУЛИНОВЦИ 

БУГАРЧИЋ Живка МИЛИСАВ—МИЋА, земљорадник, рођен 1922. у Ку-
линовцима; борац Чачанског НОП одреда; убијен код свсје куће од остатака 
четничких банди 18. октобра 1945. 

ВАСИЉЕВИЋ Драгомира ДЕСИМИР, свршени учеиик гимназије, рођен 
1922. у Кулиновцима; члан КПЈ; учествовао у припремама устанка; политич-
ки радник у Чачанском НОП одреду; одведен у Бањички логор и стрељан у 
Малом Пожаревцу 25. маја 1943. 

ВАСИЉЕВИЋ Драгомира РАТКО, металостругар; рођен 1914. у Кулинов-
цима; члан КПЈ; учествовао у припреми устанка 1941; помоћник управника 
ВТЗ у ослобођеном Чачку; ухватили га Немци и отерали у логор на Сајмиште; 
принудно радио у руднику у Трепчи; угушен у гасној комори у Маутхаузену 
12. априла 1945. 
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ЈАЊИЋ. Добривоја ВЕЛИМИР—ОЏА, радник, рођеп 1903. у Кулиновци-
ма; члан НОО; борац Трнавског батаљона; ухватила га полиција и отерала у 
Бањички логор, па у Маутхаузен, где је страдао маја 1945. 

ЈОВИЧИИ Владимира ВАСИЛИЈЕ, земљорадник, рођен 1924. у Кулинов-
цима; члан КПЈ; позадинеки радник НОП-а; од 1943. борац обновљеног чачан-
ског НОП одреда; погинуо у борби против четника и недићеваца у Остри 5. 
марта 1943. 

ЛАЗОВИЋ. Цветка ТИХОМИР, радник, рођен 1904. у Кулиновцима; бо-
рац Трнавског батаљона; умро код своје куће од последица мучења и батина-
ња од стране четника 8. новембра 1945. 

ЛЕВАЈАЦ Драгољуба МИОДРАГ, службеник, рођен 1908. у Кулиновцима; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
па у Маутхаузен, где је страдао 30. марта 1943. 

ЛУКОВИЋ. Бранислава МИЛУТИН, столар, рођен 1909. у Кулиновцима; 
борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Атеници 21. септембра 1943. 

МИШОВИЋ Душана ПРЕДРАГ, земљорадник, рођен 1921. у Кулиновцима; 
борац Трнавског батаљона; присилно мобилисан од четника, али је побегао 
и ступио у Шесту личку дивизију НОВЈ; погинуо у борби против Немаца у 
Манђелосу на сремском фронту 1945. 

ПРЕЛИЋ. Светислава МИОДРАГ, трговачки помоћник, рођен 1920. у Ба-
њици; живео у Кулиновцима; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

ШИЋЕВИЋ. Велимира ВЛАДАН, земљорадник, рођен 1923. у Кулинов-
цима; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против чет-
ника и недићеваца у Остри 5. марта 1943. 

ЛИПНИЦА 

ВЛАСТЕЛИЦА Богдана МИЛАН, земљорадник, рођен 1920. у Липници; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона, ухватили га четмици и предали Нем-
цима, који су га отерали у Бањички логор, па у Краљево; стрељан у Крагу-
јевцу 2. децембра 1942. 

ВУЈОВИЋ Богосава СИМЕУН, земљорадник, рођен 1912. у Липници; бо-
рац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ДЕЛИЋ Момчила АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 1920. у Липници; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона, а од децембра 1944. Друге пролетерске 
дивизије НОВЈ; погинуо у борби против Немаца на сремеком фронту јануара 
1945. 

ЈОКСИЋ Бранислава ЈОВИША, земљорадник, рођен 1905. у Липници; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао маја 1943. 

ЈОКСИЋ Бранислава СТАНИМИР, земљорадник, рођен 1910. у Липници; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 25. децембра 1941. 

КРАЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР—АЦО, студент права, рођен 1919. у Босни, 
као избеглица живео у Липници; члан КПЈ; командир Друге трнавске чете 
Трнавског батаљона; погинуо у борби против Немаца при одступању за Сан-
џак и Босну децембра 1941. 

ПРОПАДОВИЋ Милоја БОГОЉУБ—БОЈО, пољопривредни техничар, ро-
ђен 1911. у Липници; члан КПЈ; учествовао у припреми устанка; борац Трнав-
ског батаљона; погинуо 3. октобра 1941. у Липници од експлозије авионске 
бомбе, коју је припремао за рушење мостова код Краљева. 

ПРОПАДОВИЋ Милоја ВОЈИН, земљорадник, рођен 1920. у Липници; 
члан КПЈ; борац Триавског батаљона; ухватили га четници и живог закопали 
у земљу у Премећи у ноћи између 15. и 16. марта 1943. 

ПРОПАДОВИЋ Милоја КОСАНА, рођена 1906. у Липници; члан КПЈ; 
борац — радник у Кројачкој радионици у Чачку; заклали је четници у Чачку 
16. септембра 1943. 

ПРОПАДОВИЋ Радојице МАРКО, земљорадник, рођен 1921. у Липници; 
борац Трнавског батаљона; погинуо у Липници од експлозије авионске бомбе, 
коју је припремао за рушење мостова код Краљева 3» октобра 1941. 
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РАДОСАВЉЕВИЋ. Милуна РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1912. у Лип-
ници; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га отерали у Вањички логор, па у Норвешку, где је страдао маја 1943. 

РАЈКОВИЋ. Живка МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1914. у Дубрави 
код Ивањице, живео у Липници; борац Трнавског батаљона; ухватили га чет-
ници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, 
где је стрељан октобра 1942. 

СЛАВКОВИЋ Филипа СИБИН, земљорадник, рођен 1911. у Липници; 
водник Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 25. децембра 1941. 

ЋЕНДИЋ. Милинка РАДОЈИЦА, земљорадник, рођен 1903. у Липници; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ЛОЗНИЦА 
ДОБРИЧИЋ. Милете ДРАГОЉУБ, радник, рођен 1895. у Лозници; борац 

Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 12. децембра 1941. 

ЖИВАНОВИЋ Драгића СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1900. у Лозници; 
борац Трнавског батаљона, ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 12. децембра 1941. 

ЖИВАНОВИЋ Срећка МОМЧИЛО, радник, рођен 1917. у Лозници; борац 
Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 8. децембра 1941. 

КОЈОВИЋ Милије РАДОЈИЦА, опанчар, рођен 1917. у Лозници, борац 
Трнавског батаљона; отеран у Бањички логор, а одавде у Маутхаузен, где 
је убијен 10. децембра 1944. 

ОБРЕНОВИЋ Милоша НЕДЕЉКО, радник, рођен 1914. у Лозници; борац 
Трнавског батаљона; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 12. децембра 1941. 

ПАЛАЛИЋ Велимира БОГОЉУБ, столар, рођен 1912. у Лозници; борац 
Трнавског батаљона; командир сеоске милиције; ухвати.пи га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 12. децембра 1941. 

МЕЂУВРШЈЕ 

ПЕЈИЦА Антонија ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1911. у Међувршју; 
борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао новембра 1943. 

МРШИНЦИ 
ДАМБУОВИЋ Петра КРИСТИВОЈЕ, пекар, рођен 1925. у Мршинцима; 

борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ЂОРЂЕВИЋ Љуба ЖАРКО, земљорадник, рођен 1903. у Мршинцима; 
водник у Трнавском батаљону; ухватили га четници и предали Немцима; оте-
ран у логор на Бањици, па у Краљево; пуштен; заклали га четници у Мршин-
цима 23. августа 1943. 

КАПЛАРЕВИЋ Радомира ДЕСИМИР, студент агрономије, рођен 1919. у 
Мршинцима; члан КПЈ; политички комесар Друге трнавске чете Трнавског 
батаљона; погинуо у борби против четника у Мреаћу 7. децембра 1941. 

КАПЛАРЕВИЋ Радомира ДОБРИЦА, земљорадник, рођен 1918. у Мршин-
цима; борац Трнавског батаљона; ухватили га недићевци и отерали у логор 
на Бањици, па у Норвешку, где је стпалао 1942. 

НИКИТОВИЋ Божидара СЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1906. у Мршин-
цима; члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима; отеоан у логор на Бањици; пуштен; заклали га четници у Слатини 
13. јануара 1944. 

ПЛАЗИНИЋ Милојка ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1921. у Мршинци-
ма; борац Трнавског батаљона; убили га четници у Мршинцима 1. децембра 
1941. 

ПУПАВИЦА Јездимира ВЕНЦЕСЛАВ, земљорадник, рођен 1907. у Мршин-
цима; борац Трнавског батаљона; заклали га четници у Обрви 15. марта 1943. 
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РОВИНАЦ Душана МИЈАТ, земљорадник, рођен 1919. у Мршинцима; 
борац Трнавског батаљона и члан НОО; заклали га четници у Премећи 30. 
марта 1944. 

СЛАВКОВИЋ Нићифора РАДИСАВ, земљорадник, рођен 1922. у Мршин-
цима; борац Трнавског батаљона; погинуо под неразјашњеним околностима у 
Заблаћу 23. фебруара 1945. 

ПАКОВРАТхЕ 

ВУКАДИНОВИЋ. Драгомира ЖИВАН, ученик учитељске школе, рођен 
1922. у Паковраћу; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 
10. новембра 1942. 

ПАРМЕНАЦ 

ВУЈОВИЋ Селомира РАДОМИР, кројач, рођен 1921. у Парменцу; борац 
Драгачевског батаљона; присилно мобилисан од четника и погинуо неерећним 
случајем у селу Лопатници код Краљева 2. априла 1944. 

ГРУЈОВИЋ. Вукомана МИЛУТИН, пинтер, рођен 1907. у Парменцу; борац 
Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 9. децембра 1941. 

МАРИНКОВИЋ Мата МЛАДОМИР, кројач, рођен 1921. у Парменцу; бо-
рац Драгачевеког батаљона; присилно мобилисан од четника и погинуо нес-
рећним случајем у Лопатници код Краљева 2. априла 1944. 

ПЕТРОВИЋ Богољуба МИЛИСАВ, учитељ, рођен 1918. у Парменцу; члан 
КПЈ; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

ПРЕМЕЋА 

БОШКОВИЋ Чедомира ТАДИЈА, земљорадник, рођен 1911. у Премећи; 
борац Трнавског батаљона; стрељали га четници у Премећи 6. децембра 1941 # 

ПРИДВОРИЦА 

КОВАЧЕВИЋ Сретена ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1921. у Придво-
рици; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и стрељали близу 
родне куће у Придворици 4. децембра 1941. 

КОВАЧЕВИЋ Сретена МИЛИСАВ, ученик гимназије, рођен 1919. у При-
дворици; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и стрељали близу 
родне куће у Придворици 4. децембра 1941. 

МИЈАИЛОВИЋ Љубисава РАТКО, земљорадник, рођен 1913. у Придво-
рици, живео у Јездини; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против 
Немаца на Коаљеву 19. октобра 1941. 

МИРКОВИЋ Перише МИРКО, машинбравар, рођен 1920. у Ртарима, жи-
вео у Придворици; борац Драгачевског батаљона; ухватили га Немци и стре-
љали код ВТЗ у Чачку 9. децембра 1941. 

РАНЂИЋ Тихомира ДРАГИША, земљорадник, рођен 1919. у Зеокама, 
живео у Придворици; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против 
Немаца на Краљеву 12. октобра 1941. 

ЧВОРОВИЋ Обрада АЛЕКСАНДАР, кројач, рођен 1921. у Придворици; 
члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници код Ужица и 
предали Немцима, који су га стрељали на Крушику код Ваљева 27. новембра 
1941. 

ЧВОРОВИЋ — МИЛИЋЕВИЋ Обрада МИЛОРАНКА, студент права, ро-
ђена 1915. у Придворици; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; од 5. ја~ 
нуара 1942. до 9. новембра 1942. била у Бањичком логору; умрла у Краљеву 
од ратних последица децембра 1947. 

ЧВОРОВИЋ Обрада СТАНИСЛАВА, кројач, рођена 1919. у Шидворици; 
радила у партизанској 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. 
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РАЈАЦ 

БЕШЕВИЋ. Милорада РАДОЈЕ, земљорадник, рођен 1920. у Рајцу; члан 
КПЈ; борац Трнавеког батаљона и Чачанског батаљона Друге пролетерске бри-
гаде; погинуо у борби против непријатеља на Купресу 12. августа 1942. 

БИСЕНИЋ. Вељка МИЛОВАН, подофицир БЈВ, рођен 1922. у Рајцу; члан 
КПЈ; водник Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали у Крагујевцу 2. децембра 1942. 

БИСЕНИЋ Вељка ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1919. у Рајцу; члан 
СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; претукли га четници; умро од последица 
батинања у Рајцу 20. августа 1947. 

БИСЕГОГЕ. Драгомира СЛАВОЉУБ, земљорадник, рођен 1921. у Рајцу; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Крагујевцу 2. децембра 1942. 

ВЛАСТЕЛИЦА Борисава МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Рајцу; 
борац Трнавског батаљона; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 23. децембра 
1941. 

ДРАГИЋЕВИЋ. Милутина ВИДОСАВ, земљорадник, рођен 1921. у Рајцу; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Крагујевцу 2. децембра 1942. 

ДРАГОВИЋ. Мила МИХАИЛО, земљорадник, рођен 1902. у Рајцу; борац 
Трнавског батаљона и члан НОО; умро од последица батинања од четника 
У Рајцу 1946. 

ЗЛАТИЋ Вељка ДРАГУТИН, земљорадник, рођен 1914. у Ра1цу; борац 
Трнавског батаљона; од децембра 1944. борац 23. ударне дивизије НОВЈ; по-
гинуо у борби против непријатеља у Двору у Босни 28. априла 1945. 

ИВАНОВИЋ. Милоша ДМИТАР, земљорадник, рођен 1921. у Рајцу; борац 
Трнавског батаљона; од 1944. борац Друге пролетерске дивизије НОВЈ; по-
гинуо у борби против непријатеља у Сарајеву 5. априла 1945. 

ЛУКИЋ Драгомира ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1921. у Рајцу; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

МАРТАЋ Велимира МИЋА, земљорадник, рођен 1899. у Рајцу; члан КПЈ; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 27. децембра 1941. 

ОРОСТИЈЕВИЋ Чедомира МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1900. у Рајцу; 
борац Трнавског батаљона; стрељали га Немци у Рајцу 19. децембра 1942. 

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 страдао 20. септембра 1943. 

ТУТУНОВИЋ Драгослава СИБИН, земљорадник, рођен 1909. у Рајцу; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Крагујевцу 2. децембра 1942. 

СЛАТИНА 

БОГЕТИТх РАДОВАН, железничар, рођен 1914. у Црној Гори, живео у 
Слатини; члан КПЈ; командир Треће трнавске чете Трнавског батаљона; тешко 
рањен у Рибници код Краљева; извршио самоубиство да не би непријатељу 
пао жив у руке 17. октобра 1941. 

ВУЧЕТИЋ. Милије МИЛИЦА—ТРЕПУША, учитељ, рођена 1920. у Јеже-
вици, живела и радила у Трнави; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; 
истакнути организатор устанка у селима трнавског среза; погинула у борби 
против четника у Прислоници 21. јануара 1944. За народног хероја Југосла-
вије проглашена 27. новембра 1953. 

ЂОРЂЕВИЋ. Војина БРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1899. у Слатини; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у Краљеву новембра 1943. 

ЈОЦОВИТх Јелесија БОГОЉУБ, машинбравар, рођен 1912. у Слатини; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима; отеран у Бањички логор, а затим у Краљево, пуштен; жив закопан 
од стране четника у Премећи у ноћи између 13. и 14. марта 1943. 
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КАЈ1ИЊИН ЂОРЂЕ, радник, рођен 1908. у Русији, живео у Чачку; борац 
Трнавског батаљона; касније командант коњичког ексадрона; заробили га чет-
ници; после страховитог мучења стрељан у Трнави 13. децембра 1941. 

КОЧОВИЋ ЈОВИЦА, опанчар, рођен 1906. у Гошеву код Сјенице, живео 
у Слатини; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Нем-
цима; отеран у Вањички логор, затим у Норвешку, где је страдао 1942. 

МАРИНОВИЋ Тадије МИРОСЈ1АВ, пекарски радник, рођен 1921. у Сла-
тини; борац Трнавског батаљона; рањен у борби на Краљеву; лечен у Чачку, 
затим на Златибору, где је стрељан 30. новембра 1941. 

МАРИЋ Гвоздена БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1922. у Слатини; борап 
Трнавског батаљона; присилно мобилисан од четника и отеран у борбу против 
партизана на Копаоник, где је погинуо 8. авгуета 1944. 

МАЏАРЕВИЋ Ђурђа МИЈАЈ1КО, земљорадник, рођен 1920. у Слатини; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

МАЏАРЕВИЋ Ђурђа МИЈАТ, земљорадник, рођен 1908. у Слатини; борац 
Трнавског батаљона; заклали га четници у Заблаћу 1944. 

МАЏАРЕВИЋ Михаила МИЛОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Слатини; 
борац Трнавског батаљона; присилно мобилисан од четника; погинуо у Новом 
Пазару 28. новембра 1944. 

МАЏАРЕВИЋ Радисава МИЛОРАД, радник, рођен 1905. у Слатини; члан 
КПЈ; политички комесар Треће чете Трнавског батаљона; заробили га четници 
и убили у Заблаћу 8. децембра 1941. 

МИЛЕТИЋ Радисава МИОДРАГ, студент, рођен 1917. у Београду, живео 
у Слатини; борац Трнавског батаљона; члан КПЈ; касније илегално радио у 
Београцу за НОП; умро од ратних последица 1945. 

ПАВЛОВИЋ Борисава ДРАГАН—ЋАПАЛО, студент ветерине, рођен 1919. 
у Ужицу; члан КПЈ; политички комесар Треће чете Трнавеког батаљона; за-
тим политички комесар Треће ужичке чете у Другој пролетерској бригади; 
погинуо у борби против четника на Гату у Херцеговини 11. јуна 1942. 

ПЕРУНИЧИЋ Русије МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1917. у Слатини; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали у логору на Бањици 5. марта 1942. 

РАНЂИЋ Милорада МИЛОЈКО, трговачки помоћник, рођен 1920. у Сла-
тини; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и повели на клање у 
Мршинце на обалу Западне Мораве; да би избегао клање, бацио се у реку 
и утопио у ноћи између 13. и 14. септембра 1943. 

ТУТУНОВИЋ Војимира ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1915. у Слатини: 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ТУТУНОВИЋ Војимира РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1919. у Слатини: 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрел^али код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ТУТУНОВИЋ Милана ТИХОМИР, земљорадник, рођен 1904. у Рајцу, жи-
вео у Слатитш; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима; отеран у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 1943. 

ТРНАВА 

БАБОВИЋ Драгомира СВЕТОЗАР, лимар, рођен 1921. у Трнави; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона и новоформираног Одреда; погинуо у борби 
против четника и недићеваца у Остри 5. марта 1943. 

БАБОВИЋ Милована СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1920. у Трнави; бо-
рац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали у логору на Бањици 14. маја 1943. 

ВУЈОВИЋ Радомира РАДОСАВ. земљорадник, рођен 1923. у Трнави; бо-
рац Трнавског батаљона; претукли га четници и од тих последица умро у 
Трнави 11. јануара 1942. 

ГРБИЋ ЉУБОМИР, студент, рођен у Липи код Бихаћа; члан СКОЈ-а; 
комесар Пете чете Трнавског батаљона; погинуо у борби против четника у 
Зеокама у Драгачеву 16. децембра 1941. 
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ЂОКОВИЋ Миљка МЛАДЕН, рођен 1919. у Трнави; члан СКОЈ-а; борац 
Трнавеког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га 
стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

ЖИВКОВИЋ Владимира ОБРЕН, земљорадник, рођен 1912. у Трнави; 
као подофицир БЈВ ступио у Чачански НОП одред и био командир Прве чете 
Трнавског батаљона; стрељали га четници у Трнави 8. децембра 1941. 

ЖИВКОВИЋ Милорада РАДОЈЕ, радник, рођен 1925. у Трнави; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона и новоформираног Одреда; погинуо у борби 
против четника и недићеваца у Остри 5. марта 1943. 

ЈАКОВЉЕВИЋ Милована МИЛАН, железничар, рођен 1903. у Трнави; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; члан Градског НОО у Чачку; ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 27. 
децембра 1941. 

КРСМАНОВИЋ. Гвоздена ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1918. у Трнави; 
члан КПЈ; борац Трнавског батаљона; погинуо у борби против жандарма у 
Гучи, 17. августа 1941. 

МАТОВИЋ Петра ДАМЉАН, земљорадник, рођен 1911. у Трнави; борац 
Трнавског батаљона; убили га Немци као тешког рањеника у Јежевици 27. 
септембра 1941. 

МИНИЋ Љубисава ЈОВАН, радник, рођен 1912. у Трнави; члан КПЈ; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

ПАВЛОВИЋ. Александра СРЕТЕН, ковач, рођен 1922. у Трнави; члан 
СКОЈ-а; борац Трнавског батал.она; ухватила га полиција и отерала у Ба -
њички логор, па у Маутхаузен, где је страдао марта 1945. 

СТЕВАНОВИЋ Милојка ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен 1920. у Трна-
ви; члан КПЈ и НОО; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и пре-
дали Немцима, који су га стрељали у Краљеву 29. јуна 1943. 

СТОЈИЋ Андрије МИЛАН—ВИТОМИР, земљорадник, рођен 1911. у Тр-
нави; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

СТОЈИЋ Андрије РАДЕНКО, земљорадник, рођен 1902. у Трнави; члан 
КПЈ и члан НОО; борац Трнавског батаљона; интерниран у Бањички логор, 
па у Маутхаузен, где је страдао марта 1945. 

СУБОТИЋ Милуна ВЕЛИБОР, ученик гимназије, рођен 1926. у Трнави; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га отерали у Немачку; вратио се кући; умро у Трнави од последица логорског 
живота 18. маја 1944. 

СУБОТИЋ. Милуна ЖИВКО, земљорадник, рођен 1924. у Трнави; борац 
Трнавског батаљона; умро у Трнави од последица батинања од стране чет-
ника 28. априла 1943. 

СУБОТИЋ Милорада МОМИР, земљорадник, рођен 1924. у Трнави; члан 
СКОЈ-а: борац Трнавског батаљона, а од 1944. борац НОВЈ; нестао у околини 
Шида почетком априла 1945. 

СУБОТИЋ Ми;ттисава СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1924. у Трнави; члан 
СКОЈ-а: борац Трнавског батаљона, а од 1944. у Другот пролетерској дивизити 
НОВЈ; рањен у борби против Немаца; умро од задобијених рана у Осијеку 
9. јануара 1946. 

ТОДОСИЈЕВИЋ Љубомира МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1928. у Тр-
нави: ччач СКОЈ-а: борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и љоти-
ћевци; убијен у Такову 19. чуна 1944. 

ФИЛИПОВИЋ ДРАГО—ТРАКТОР, радник, рођен 1907. у Босни, живео 
као избеглица у Трнави; борац-болничар у Трнавском батаљону; погинуо у 
борби на Краљеву 15. октобра 1941. 

П1УТИЋ. Милутина РАЈКО, ученик гимназије, рођен 1922. у Трнави; члан 
КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 23. децембра 1941. 
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ЧАЧАНИ 

АЈ1БАХАРИ Јасипа ЈАКОВ, службеник, рођен 1917. у Београду; члан 
КПЈ; борац Љубићког батаљона и заменик политичког комееара Четврте љу-
бићке чете; борац Ужичког батаљона Друге пролетерске бригаде; погршуо у 
борби на планини Мањачи у Босанској Крајини 9. септембра 1942. 

АЛЕКСИЋ Миливоја НАДЕЖДА—НАДА, ученица гимназије, рођена 1924. 
у Прибоју; живела у Чачку; члан СКОЈ-а; борац — болничар у Петој чети 
Љубићког батаљона; заробљена у Сјеници од муслиманске фашистичке ми-
лиције и предата Италијанима у Пријепољу, где је стрељана фебруара 1942. 

АЛМОЗЛИНО Нисима ЕЛИЈАС—ГУТА, свршени матурант гимназије, ро-
ђен 1923. у Београду; члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; погинуо у 
борби против Немаца у Бањици 3. августа 1941. 

АЛМОЗЛИНО Нисима ЈОСИФ—АЛМА, студент медицине, рођен 1917. у 
Водену у Грчкој; члан КПЈ; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске 
бригаде; у ослобођеном Г. Милановцу 1941. био комесар за народно здравље; 
погинуо у борби на Купресу 3. августа 1942. 

АЛМОЗЛИНО ТЕРЕЗИЈА, домаћица, рођена 1894. у Београду; борац Ча-
чанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинула у борби против 
Немаца на Сутјесци јуна 1943. 

АНДРИЋ СТЕВАН—СТЕВО, радник, рођен 1921. у Чачку; члан КПЈ; 
борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби 
против Немаца на Дрвару 25. маја 1944. 

АНТИЋ. Трајка АЛЕКСАНДАР, пекар, рођен 1910. у Јагодини (Свето-
зарево), живео у Чачку; борац Чачанеког НОП одреда; стрељали га Немци у 
Паковраћу 4. децембра 1941. 

АНТИЋ. Трајка ДРАГОСЛАВ, ковач, рођен 1906. у Јагодини (Свето-
зарево); живео у Чачку; у октобру и новембру 1941. радио на одржавању пар-
тизанског воза; заробили га и стрељали Немци у Чајетини 1. децембра 1941. 

АРСЕНИЈЕВИЋ. Борисава МИЛАН—ВЕЦО, професор гимназије у Чачку, 
рођен 1905. у Ваљеву; члан КПЈ; учествовао у припремама устанка; члан НОО 
града Чачка; борац Друге пролетерске бригаде; рањен у борби и умро у Ж е -
љави у источној Босни августа 1943. 

БЕР др СТЕВАН, лекар, рођен у Великом Бечкереку (Зрењанин), живео 
у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; референт санитета; погинуо у Јар-
чујаку код Краљева 21. октобра 1941. у тренутку док је превијао једног ра-
њеног борца. 

Чачак: Спомен—парк борбе и победе (Рад архитекте Богдаиа Богдановића) 
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БЕНЧАН др ЈОСИП, лекар, рођен 1897. у месту Планина (Словенија), 
у јуну 1941. протеран из Словеније, дошао у Чачак и радио у болници; ле-
чио партизанске борце у време повратка Немаца и домаћих издајника у ос-
лобођени Чачак; премештен у Нови Пазар, где су га Немци стрељали 7. 
априла 1942. 

БОЖАНИЋ Милована СРЕЋ.КО, бравар, рођен 1914. у Гучи, живео у 
Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника у Ужи-
чкој Пожеги 3. новембра 1941. 

БОЖИЋ Драгутина АЈ1ЕКСАНДАР, штампарски радник, рођен 1924. у 
Чачку; члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; стрељали га Немци код ВТЗ 
у Чачку децембра 1941. 

БОЈОВИЋ Тома ДУШАН, кројач, рођен 1897. у Прислоници, живео у 
Љубићу; члан КПЈ; учествовао у припремама устанка; радио у партизанској 
кројачкој радионици; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против 
четника на планини Јелици 1. децембра 1941. 

БОРАНИЈАШЕВИЋ Сима МАРКО, зидар, рођен 1914. у Чачку; борац 
Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 21. децембра 
1941. 

БОШКОВИЋ Максима ВАСИЈ1ИЈЕ, шофер-аутомеханичар, рођен 1907. у 
месту Орја Лука код Даниловграда, живео у Чачку; борац Чачанског НОП од-
реда; комесар млина у Чачку; ухватили га недићевци и отерали у Бањички 
логор, а затим у Норвешку; умро у Чачку од ратних последица 11. јуна 1946. 

БУГАРЧИЋ Драгутина АЛЕКСАНДАР, радио-техничар, рођен 1922. у Ча-
чку; члан СКОЈ-а; борац Друге чачанске чете; заробили га четници и предали 
Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941 

БУЗУРОВИЋ Дуке СМАЈО, носач, рођен 1915. у Чачку; борац-милици-
онар у Градској партизанској милицији; стрељан у логору на Бањици 1. окто-
бра 1945. 

ВАСОВИЋ Милоша БОГИЋ, ученик гимназије, рођен 1923. у Грабу, жи-
вео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против 
четника у Ручићима код Горњег Милановца 16. октобра 1943. 

ВАСОВИЋ Влајка МИЛОШ, возовођа, рођен 1898. у Грабу, живео у Ча-
чку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; био у логору на Бањици и Кра-
љеву, па на Сајмишту у Београду, где је стрељан фебруара 1943. 

ВЕЛИЧКОВИЋ Рађена АЛЕКСА, радио-механичар, рођен 1923. у Луча-
нима, живео у Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против 
Немаца код Краљева 14. октобра 1941. 

ВЕЛИЧКОВИЋ Живана ЖИВКО, опанчар, рођен 1901. у Божуревцу код 
Опленца, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили ^а Немци 
и отерали у Бањички логор; умро у Чачку од последица батинања и логор-
ског живота 18. априла 1945. 

ВЕЉОВИЋ Милана ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1910. у Горачићима, 
живео у Чачку; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали 
Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 21. децембра 1941. 

ВЕСЕЛИНОВИЋ Радомир РАТКО — РОТОЊА, ученик гимназије, рођен 
1920. у Јежевици, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и 
Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби код Ливна децембра 1942. 

ВИДИЋ Танасија МИЛОРАД, бравар, рођен 1921. у Чачку; борац Чачан-
ског НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 

ВИДИЋ РАТКО, седлар, рођен 1917. у Ужицу, живео у Чачку; радио 
у партизанској радионици у Чачку и био борац Чачанског НОП одреда; поги-
нуо несрећним случајем у Чачку 23. децембра 1944. 

ВИЛИМАНОВИЋ Недељка МОМЧИЛО, студент права, рођен 1914. у Ате-
ници, живео у Чачку; учеетвовао у припреми устанка 1941; секретар Градског 
НОО у ослобођеном Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; ухватили 
га недићевци у бункеру у Вапи 27. фебруара 1943. и после мучења отерали у 
Бањички логор; стрељан у Малом Пожаревцу код Београда 26. маја 1943. 

ВРАНИЋ Тодора ДРАГАН, опанчар, рођен 1917. у Лопижама код Сје-
нице, живео у Чачку; члан КПЈ; послат у Драгачево као инструктор Окруж-
ног комитета КПЈ за Чачак да помогне у организовању уетанка; погинуо у 
борби против жандарма у драгачевском селу Рогачи 22. августа 1941. 
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ВУЈИЧИЋ. Владимира ВЕРА, студент права, рођена 1922. у Крушевцу, 
живела у Чачку; члан СКОЈ-а; борац-болничар Чачанског НОП одреда; ухва-
тили је недићевци и отерали у Бањички логор; умрла од последица логореког 
живота у Чачку 26. јула 1945. 

ВУЈОВИЋ. Рајка ДРАГИША, обућар, рођен 1910. у Васиљевићима код 
Ивањице, живео у Чачку; радио у партизанској обућарској радионици; борац-
-милиционар у Градској партизанској милицији; отеран у Бањички логор, па 
у Маутхаузен, где је страдао 1944. 

ВУКАДИНОВИЋ Вукана ЈЕЈ1ЕНА — ЈЕЈ1А, домаћица, рођена 1922. у Са-
рајеву, живела као избеглица у Чачку; члан КПЈ; радила у партизанској бол-
ници у Горњој Горевници; ухватили је четници и заклали у Балуги (Прељан-
ској) 8. октобра 1943. 

ВУКАЈЛОВИЋ Јанка МИЈ1ЕНКО — ЈУЈ1Е, металостругар, рођен 1923. у 
Шаранима, живео у Чачку; борац Друге чачанске чете; заробили га четници 
у Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику 
у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ВУКАШИНОВИЋ Веља ДРАГОСЈ1АВ, књижар, рођен 1920. у Ужичкој 
Пожеги, живео у Чачку; курир у партизанској Команди места у Чачку; стре-
љали га Немци у Ужичкој Пожеги 1. децембра 1941. 

ВУКОВИЋ. Љубомира БОГОЉУБ, трговачки помоћник, рођен 1920. у Ате-
ници, живео у Чачку; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници у Гучи 
и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

ВУКОВИТх Вукосава ХРАНИСЈ1АВ, радник, рођен 1922. у Сјеници, жи-
вео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; умро у болници у 
Чачку од последица рањавања 19. новембра 1941. 

ВУКОМАНОВИЋ. Тодора ДРАГОСЛАВ — БЕРТО, рударски радник, ро-
ђен 1904. у Срезојевцима, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; био у 
Бањичком логору; од 1944. борац у Шестој личкој дивизији НОВЈ; погинуо у 
борби у Чазми код Загреба 4. маја 1945. 

ВУЛИЋЕВИЋ-МИНИТх Филипа ЉУБИЦА, кројач, рођена 1915. у Прије-
вору, живела у Чачку; радила у партизанској кројачкој радионици; ухватили 
је четници и стрељали у Јежевици код Пожеге 24. августа 1944. 

ВУЧЕТИЋ. Илије МИЛОШ, ученик, рођен 1921. у Чачку; радио у парти-
занско] кухињи у Чачку 1941; стрељали га Немци у Чачку 5. октобра 1943. 

ГАВРИЛОВИЋ Вучка СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1909. у Брезови код 
Ивањице, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у борби на Сутјесци јуна 1943. 

ГАЈИЋ ЈАРОСЛАВ, радник, рођен 1912. у Параћину, живео у Чачку; 
борац Друге чачанске чете; погинуо у борби против четника у Дебелом Јаоену 
3. фебруара 1942. 

ГАРИЋ. Николе КРУНИСЛАВ, радник, рођен 1911. у Сплиту, живео у 
Чачку: бооац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци у Кулиновцима 4. 
децембоа 1941. 

ГЛИШИЋ Божидара ЉУБИША, студент архитектуре, рођен 1920. у Кру-
шевцу, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; заробили 
га четници у Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ГОЉБЕРГ Фјодора ИГОР, радник, рођен 1916. у Јекатеринбургу (Русија), 
борац Љубићког батаљона; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 12. децембра 
1941. 

ГРУЈИЧИТз. Милорада МИЛИЦА, свршени матурант, рођена 1923. у Чач-
ку: члан СКОЈ-а; радила у октобру и новембру 1941. у партизанској болници 
у Чачку: ухваћена и отерана у логор у Смедеревску Паланку; умрла у Чачку 
од ратних пооледица 21. марта 1945. 

ГРУЛОВИЋ Душана ПРВОСЛАВ, бравар, рођен 1921. у Чачку; борац Ча-
чанског НОП одреда; заробили га четници на Карану код Ужица и предали 
Немцима, ко1и су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ДАБОВИТх Ранка РАДОВАН, пекар, рођен 1922. у Чачку; члан СКОЈ-а; 
борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби 
код Рогатице 12. марта 1942. 

ДАВИДОВИЋ. Будимира ЖИВОРАД, службеник, рођен 1920. у Маркови-
ци, жиЕео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; командир партизанског 
затвора; умро у Чачку од ратних последица 1948. 
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ДАРИЈЕВИТх Миленка ВЛАДИМИР — ЧОЧЕ, бравар, рођен 1913. у Чач-
ку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; нее-
тао за време борби на Сутјесци јуна 1943. 

ДАШИТх Гаврила ПЕТКО — КУДРО, радник, рођен 1900. у Богути, живео 
у Чачку; борац Љубићког батаљона; ухапсили га Немци и отерали у Бањички 
логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ДЕЛИБАШИЋ. Цветка ЂОРЂЕ, поштански чиновник, рођен 1905. у Ри-
ђану код Никшића, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили 
га Немци и отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 1944. 

ДИМИТРИЈЕВИЂ Филипа МИРОСЛАВ, телеграфиста на железници, ро-
ђен 1924. у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци и отерали 
у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ДРАГИЋЕВИЋ Мијаила ГВОЗДЕН — ГУНЦ, обућар, рођен 1900. у Лоз-
ници, живео у Чачку; у октобру и новембру 1941. радио у партизанској обу-
ћарској радионици; ухватила га немачка полиција и отерала у Бањички логор, 
где је страдао фебруара 1942. 

ДРАГОВИЋ Драгољуба ЉУБОМИР, машинбравар, рођен 1924. у Рогачи, 
живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда и 45. ударне дивизије НОВЈ; 
погинуо у борби код Хрватске Дубице 28. априла 1945. 

ЂАКОВИЋ Лазара МИЛОШ, столар, рођен 1889. у Горњем Милановцу, 
живео у Чачку; радио на поправкама и одржавању партизанског воза и у 
Градској партизанској милицији; заробили га Немци и стрељали у Чајетини 
1. децембра 1941. 

ЂОКОВИЋ Мијаила ВОЈИСЛАВ — ОКЕТА, ученик гимназије, рођен 
1921. у Чачку; учествовао у диверзантским акцијама; борац у Градској парти-
занској милицији; заробили га четници и стрељали на планини Јелици 15. 
децембра 1941. 

ЂОКОВИЋ Милутина ДОБРИВОЈЕ — ПАТОН, колар, рођен 1914. у Гра-
бу, живео у Чачку; борац Трнавског батаљона; претукли га четници и од тих 
последица умро у болници у Београду 21. јануара 1943. 

ЂОКОВИЋ Мијаила ДРАГОМИР — ЂОКО, електротехничар, рођен 1915. 
у Чачку; члан КПЈ; борац Трнавског батаљона и Друге пролетерске; погинуо 
у борби на Сутјесци 12. јула 1943. 

ЂОКОВИЋ Милана ФИЛИП, радник на железници, рођен 1924. у Добра-
чама код Ариља, живео у Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у 
борби против четника у Прањанима крајем новембра 1941. 

ЂОРЂЕВИЋ Јована МИЛАН — ЗЕЦ, ученик на занату, рођен 1924. у 
Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у 
Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. 

ЂУНИСИЈЕВИЋ Славомира СЛАВКО, пекар, рођен 1911. у Ртарима; жи-
вео у Чачку; борац Драгачевског батаљона; стрељали га Немци код ВТЗ у 
Чачку 20. јануара 1942. 

ЂУРЕТИЋ Тома ПЕТАР, радник, рођен 1912. у Голубовцима код Подго-
рице (Титоград), живео у Гучи; члан Срееког НОО у Гучи, борац у Драгачев-
ском батаљону; ухватили га четници и предали љотићевцима; стрељан код 
ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

ЂУРОВИЋ Живка МИЛИВОЈЕ — ЦРНИ, радник, рођен 1914. у Дани-
ловграду, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци 
код ВТЗ у Чачку 21. децембра 1941. 

ЖИВКОВИЋ Илије БОРИСАВ — БОЦО, свршени матурант, рођен 1922. 
у Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца код 
Краљева октобра 1941. 

ЖИВКОВИЋ Илије ПРЕДРАГ — ПЕДО, студент права, рођен 1920. у 
Пљевљима, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; убили га четници 
у Чачку 30. новембра 1941. 

ЗЕНДИЧЕК Тома ДРАГУТИН, електричар, рођен 1921. у Рајловцу, жи-
вео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Карану 
код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 
27. новембра 1941. 

ИВКОВИЋ Јована МИОДРАГ — МИЛЕ ХАВАЈАЦ, рођен 1919. у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; отеран у немачки логор Маутхаузен и ту 
страдао 1944» 
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ЈАКОВЉЕВИЋ. Мила РАДОСАВ, ковач, рођен 1920. у Јанчићима, живео 
у Чачку; борац Чачанеког НОП одреда; умро до последица злостављања и 
мучења 1944. 

ЈАНКОВИЋ. Драгомира МИЈ1АИ — БАТО, студент медицине, рођен 1919. 
у Чачку; као истакнути комуниста учествовао у припреми устанка у чачан-
ском, а нарочито драгачевском крају; у октобру и новембру 1941. био пред-
седник Одбора за борбу против пете колоне; заробили га четници у Гучи и 
заклали на Венцу у Лиси код Ивањице у ноћи између 24. и 25. новембра 1941. 

ЈАНКОВИЋ. Недељка МИЛАН, поднаредник-пилот БЈВ, рођен 1920. у 
Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у борби код Мостара 1943. 

ЈАНКОВИЋ-ВИЛИМАНОВИЋ Недељка НАДЕЖДА — НАДА, студент 
медицине, рођена 1920. у Атеници; члан КПЈ; учествовала у организовању са-
нитетеких течајева за обуку болничарки; ухваћена од Специјалне полиције 
и отерана у логор на Бањици, где је родила кћеркицу 9. јуна 1942; стрељана 
у логору 7. јуна 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Милоша ВОЈИН, ученик гимназије, рођен 1922. у Биоски, 
живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачаноког НОП одреда; стрељали га 
Немци у Ужицу 17. децембра 1941. 

ЈЕВТОВИЋ Николе ДАРИЈЕ, зидар, рођен 1902. у Миланџи код Ива-
њице, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у Маутхаузен, где 
је страдао 21. јануара 1945. 

ЈЕВТОВИЋ-ВЛАСТЕЛИЦА Добросава МИЛЕНА, студент права, рођена 
1911. у Липници, живела у Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; 
учествовала у припреми устанка 1941; ухваћена од стране Специјалне полици-
је у Београду и отерана у Бањички логор, где је стрељана 7. јуна 1943. 

ЈЕВТОВИЋ Јована МИЛОРАД — ЛАКО ШМИТ, дипломирани правник, 
рођен 1914. у Чачку; члан КПЈ; политички комесар Четврте трнавске чете; 
заробили га четници у Самаили и предали љотићевцима у Чачку; стрељали 
га Немци на Бањици 11. децембра 1942. 

ЈОВАНОВИЋ Јеремије АЛЕКСАНДАР — АЦО ПЕСНИК, ученик учи-
тељске школе, рођен 1924. у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда 
и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби против Немаца у Пријепољу 
4. децембра 1943. 

ЈОВАНОВИЋ Јеремије МИЛОЈКО, учитељ, рођен 1919. у Чачку; борац 
Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Карану код Ужица и предали 
Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ Милана МИЛЕНКО — ПОПАЈА, ученик пољопривредне 
школе, рођен 1922. у Чачку; борац у Градској партизанској милицији; ухва-
тили га недићевци и предали Немцима, који су га отерали у логор Маутхау-
зен; погинуо несрећним случајем при повратку кући у возу у Љубљани 15. 
маја 1945. 

ЈОВАНОВИЋ Стаменка НЕШО, баштован, рођен 1905. у Чачку; борац 
Чачанског НОП одреда; убио се у Милићевцима ручном бомбом да не би пао 
четницима у руке 8. децембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ-ЦУКАВАЦ М. ПАНТЕЛИЈА — ПАНТО, пекар, рођен 1916. 
у Мочиоцима код Ивањице, живео у Чачку; борац Чачанеког НОП одреда; 
стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 8. децембра 1941. 

ЈОВАНОВИЋ Јанка ПЕРКО, опанчар, рођен 1896. у Мочиоцима код Ива-
њице, живео у Чачку; борац Трнавског батаљона; ухапсили га Немци и оте-
рали у Краљево, затим у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

ЈОВАНОВИЋ Божидара СРЕТЕН — ЈЕВЕРИЦА, службеник, рођен 1914. 
у Чачку; борац Чачанског НОП одреда и интендант у партизанској болници 
у Чачку; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 20. јануара 1942. 

ЈОВАНЧЕВИЋ Миладина СЛАВКО, ученик гимназије, рођен 1921. у Не-
гришорима, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; умро 
од последица рата 1941. 

ЈОВАШЕВИЋ Сретена САВКО — ДУЛЕ, ученик учитељске школе, рођен 
1925. у Марковици; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; стрељан код 
ВТЗ у Чачку 7. децембра 1941. 
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ЈОВИЧИЋ Вељка ЉУБИСАВ, столар, рођен 1890. у Грабу, живео у Чач-
ку; борац Чачанског НОП одреда; радио у партизанекој радионици; ухватила 
га специјална полиција и отерала у Бањички логор, где је стрељан 7. маја 1943. 

ЈОВКОВИЋ. Милована НИКОЛА, студент медицине, рођен 1922. у Чачку; 
санитетски референт Друге чачанске чете; стрељали га Немци у Краљеву 14. 
маја 1943. 

КАРАИЧИЋ. Петронија АНЂЕЛКО, бравар, рођен 1921. у Дријетњу код 
Ужица, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватила га Специјал-
на полиција; два пута био у Бањичком логору, најзад отеран у Немачку, где 
је страдао 1945. 

КАРАИЧИЋ. Петронија ДУШАН, бравар, рођен 1923. у Дријетњу код 
Ужица, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо на сремском 
фронту 1945. 

КАРАПУЗОВИЋ Сулејмана САБРИЈА — ЗОНЕ, чистач ципела, рођен 
1912. у Гостивару, живео у Чачку; борац Трнавског батаљона; ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 25. децем-
бра 1941. 

КАРЛИЧИЋ Андрије СРЕТЕН, трговачки помоћник, рођен 1910. у Сје-
ници, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; извиђач противваздушне 
одбране у Чачку; ухватили га љотићевци и предали Немцима, који су га стре-
љали у Кулиновцима 5. децембра 1941. 

КАРЛИЧИЋ Андрије СРЕЋКО, пекар, рођен 1905. у Сјеници, живео у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 
22. децембра 1941. 

КАТАНИЋ Радисава др МОМЧИЛО, лекар, рођен 1912. у Рековцу, 
живео у Горњем Милановцу и Чачку; учествовао у припреми устанка у ча-
чанском крају; члан КПЈ; члан Штаба Чачанског НОП одреда; руководио 
радом санитетске службе у Одреду; ухватили га Немци и жандарми у Горњој 
Горевници и стрељали на фудбалском игралишту „Борца" крај Мораве у 
Чачку 20. јула 1941. 

КЕСЕРОВИЋ Милутина МЛАДЕН, ученик гимназије, рођен 1922. у Ба -
јиној Башти, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби 
против четника у Карану код Ужица 1. новембра 1941. 

КИКОВИЋ Жарка МИЛОМИР •— ЛАЛЕ, бравар, рођен 1924. у Чачку; 
члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; ухапсили га Немци и отерали у 
Бањички логор, па у Маутхаузен, где је страдао 26. септембра 1944. 

КИЋАНОВИЋ Милорада ДРАГОСЛАВ, ученик гимназије, рођен 1926. у 
Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; ухапшен и отеран у Сме-
деревску Паланку; умро од последица рата у Чачку 22. априла 1944. 

КИЋАНОВИЋ Сава МИЛОРАД, бравар, рођен 1897. у Чачку; борац Ча-
чанског НОП одреда; ухватили га љотићевци и отерали у Бањички логор, где 
је стрељан 11. маја 1943. 

КЛИСАРИЋ Тадије ДОБРИЛА — ДОЦА, кројач, рођена 1922. у Губе-
ревцима, живела у Чачку; члан КПЈ; борац-болничар партизанске болни-
це; ухапшена и стрељана у Бањичком логору 7. јуна 1943. 

КНЕЖЕВИЋ Милана МИЛОШ — ЖУЋО, столар, рођен 1923. у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; рањен у борби против четника на Трешњици 
код Ужица и од тих последица умро у Ужичкој болници 2. новембра 1941. 

КНОЛ Радована ЂОРЂЕ, каменорезац, рођен 1919. у Чачку; борац Ча-
чанског НОП одреда; погинуо у борби протрш четника у Чачку 7. новембра 1941. 

КОСТИЋ ЉУБИША — КРИВИ, службеник, рођен 1920. у Обреновцу, 
живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у борби у Шековићима у Босни јула 1943. 

КОСТИЋ Василија РАТОМИР — ЛАЛЕ КОЛАР, колар, рођен 1912. у 
Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; у октобру 1941. заменик 
командира партизанске милиције у Чачку; ухапсили га љотићевци и предали 
Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 3. јануара 1942. 

КРУЉ Милоша МОМЧИЛО, чиновник, рођен 1917. у Поцрњу код Љуби-
ња, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против 
Немаца на Краљеву 29. октобра 1941. 

КРУНИЋ Ђорђа ТИХОМИР, пекар, рођен 1907. у Ртарима, живео у Ча-
чку; борац Чачанског НОП одреда; ухапеили га Немци и стрељали у Бањич-
ком логору 1. октобра 1943. 
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КУЛОВИЋ. Радојице МИОДРАГ, столар, рођен 1922. у Чачку; борац Ча-
чанског НОП одреда; заробили га четници у Карану код Ужица и предали 
Немцима, који су га стрељали на Крушику код Ваљева 27. новембра 1941. 

ЛУКИЋ Миливоја АЛЕКСАНДАР — АЦО, радник, рођен 1922. у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Карану и предали Нем-
цима, који су га стрељали на Крушику код Ваљева 27. новембра 1941. 

ЛУКИЋ. Стојана ГЛИШО, молер, рођен 1922. у Гложњу код Осијека, жи-
вео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га недићевци и предали 
Немцима; отеран у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао. 

МАЈСТОРОВИЋ Ратка МИХАИЛО, трговац, рођен 1893. у Чачку; сарад-
ник НОП-а; радио у партизанској Команди места у Чачку, умро од после-
дица затворског живота августа 1945. 

МАЈСТОРОВИЋ Михаила НАДЕЖДА — НАДА, свршени матурант, ро-
ђена 1923. у Чачку; члан КПЈ; учествовала у припреми уетанка и радила као 
партизанска болничарка у Чачку; ухапсила је Специјална полиција и отерала 
у Бањички логор; исечена у логору 11. септембра 1944. 

МАЈСТОРОВИЋ Тадије ПРЕДРАГ — БАТО, ученик гимназије; рођен 
1925. у Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против Немаца 
код Краљева 14. октобра 1941. 

МАНДИЋ Павла ПЕТАР, ковач, рођен 1894. у Сасовцу код Бијелог 
Поља, живео у Чачку; борац у Градској партизанској милицији у Чачку; ух-
ваћен и отеран у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 26. јула 1942. 

МАРИЋ Милоша ЛАЗАР, берберин, рођен 1912. у Локи код Титела, жи-
вео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га љотићевци и предали 
Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је стра-
дао 1942. 

МАРИНКОВИЋ Грујице РАЈИЦА, обућар, рођен 1912. у Горњој Црнући, 
живео у Чачку; члан КПЈ, члан Градског НОО у Чачку; борац Таковског ба-
таљона и Друге пролетерске бригаде; погинуо као десетар у борби на Купресу 
31. јула 1942. 

МАРИНОВИЋ Драгише ЉУБИША — ГОКА, кројач, рођен 1922. у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 22. де-
цембра 1941. 

МАРИНОВИЋ Драгише МИЛОМИР — УЧО, учитељ, рођен 1918. у Грабу, 
живео у Чачку; члан КПЈ; учествовао у припремама устанка; погинуо у бли-
зини Чачанског гробља 8. августа 1941. 

МАРИНОВИЋ Драгише РАДУЛ — РАЈКО, књиговезац, рођен 1920. у 
Грабу, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухваћен и стрељан у 
Бањичком логору 18. фебруара 1943. 

МАРИЧИЋ Новака СЛАВОМИР — СЛАЈО, ученик гимназије, рођен 1922. 
у Вичи, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; заро-
били га четници у Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стре-
љали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

МАРКОВИЋ Николе ИЛИЈА, металостругар, рођен 1924. у Јежевици, жи-
вео у Чачку; члан МК КПЈ; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници 
и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па у Норвешку, 
где је страдао јула 1942. 

МАРКОВИЋ Игњата МИЛУТИН, радник, рођен 1899. у Дљину, живео у 
Чачку; у октобру и новембру 1941. радио на одржавању партизанског воза; 
ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943. 

МАРКОВИЋ Николе ПЕТАР — ПЕРИЦА, електромеханичар, рођен 1920. 
у Јежевици, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; за-
клали га четници у Рајцу 13. јануара 1944. 

МАРКОВИЋ Радоша РАДОЈКА, свршени матурант, рођена 1921. у Ча-
чку; члан СКОЈ-а; болничарка у партизанској болници у Чачку; отерана у 
Бањички логор, а затим пуштена; умрла у Чачку од последица логорског жи-
вота 4. јула 1944. 

МАРКОВИЋ Вилотија СИМЕУН, радник, рођен 1892. у Пониковици, жи-
вео у Чачку; погинуо као борац у борби против Немаца у околини Чачка 
1. децембра 1944. 
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МАСЛОВАРИТх Јована РАДОЈКО, столар, рођен 1887. у Средњој Реци, 
живео у Чачку; борац Љубићког батаљона и Пете дивизије НОВЈ; заробили 
га Немци на Златару као тешког рањеника и предали четницима, који су га 
стрељали код Ивањице марта 1944. 

МАТИЋ. Димитрија РУЖИЦА — РУЖА, студент права, рођена 1919. у 
Чачку; секретар ОК СКОЈ-а и члан ОК КПЈ за Чачак; борац-болничарка 
Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинула у борби против 
Бугара на Ибру код села Рудно фебруара 1944. 

МАТИЈЕВИЋ. Чедомира МИРОЉУБ — МИРО, студент медицине, рођен 
1920. у Чачку; секретар Окружног комитета СКОЈ-а за Чачак и истакнути 
партијски радник; ухватили га четници и предали Немцима, који су га оте-
рали у Бањички логор, где је стрељан 5. марта 1942. 

МАТИЈЕВИЋ-ЂОКИЋ Петра НАДЕЖДА — НАДА, учитељица, рођена 
1921. у Чачку, члан КПЈ и један од организатора устанка у селима бившег 
трнавског среза; ухватила је Специјална полиција у Београду и отерала у 
Бањички логор, где је стрељана 14. маја 1943. 

МАТОВИЋ Јездимира СТЕВАН, трговачки помоћник, рођен 1922. у Чач-
ку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Карану код Ужица 
и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. 

МАЋИЋ ТРИФУН, столар, рођен 1912. у Папратишту, живео у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници и предали Немцима, који 
су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

МЕЈОВИЋ Алила ПЕТАР — МЕЈО, машинбравар, рођен 1920. у Чачку; 
борац у Градској милицији у Чачку; заробили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 8. децембра 1941. 

МИЈАИЛОВИЋ Мијаила ДРАГОСЛАВ, кочијаш, рођен 1922. у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против непријатеља код Ари-
ља 1942. 

МИЛЕНКОВИЋ Љубомира ВЛАСТИМИР — ЧОКАЛИЈА, електричар, ро-
ђен 1924. у Скопљу, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП од-
реда и Друге пролетерске бригаде; погинуо као заставник у борби на Поли-
цама код Иванграда 19. октобра 1943. 

МИЛЕНКОВИЋ Љубомира МИЛОРАД, ученик гимназије, рођен 1921. у 
Скопљу, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; стрељали 
га четници у Миросаљцима 13. децембра 1941. 

МИЛЕТИЋ Милоша ДОБРОСАВ — БОБА, металски радник, рођен 1915. 
у Чачку; члан Среског комитета КПЈ; борац Трнавског батаљона и обновље-
ног Одреда; погинуо у борби против четника и недићеваца у Остри 5. марта 
1943. 

МИЛИЋ-КАРЛИЧИЋ Милентија РАЗУМЕНКА, домаћица, рођена 1921. у 
Чачку; борац Чачанеког НОП одреда; погинула у Трбушанима приликом бом-
бардовања партизанског воза од немачке авијације 9. новембра 1941. 

МИЛИЋЕВИЋ Милије МИЛАН — ЛОНЕ, ученик учитељске школе, ро-
ђен 1923. у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га 
четници у Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

МИЛОВАНОВИЋ Милете ЂОРЂЕ — ЂОКО, новинар, дипломирани прав-
ник, рођен 1908. у Чачку; члан КПЈ; организатор устанка у чачанском крају; 
први командант партизанске артиљерије на опседнутом Краљеву 1941; коман-
дант Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су 
га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. 

МИЛОВАНОВИЋ Миладина МИЛОВАН, металостругар, рођен 1912, живео 
у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници и предали Нем-
цима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку децембра 1941. 

МИЛОСАВЉЕВИЋ Љубомира ДУШАН — ДУЛЕ, чиновник, рођен 1914. 
у Краљеву, живео у Чачку; члан КПЈ; заменик политичкот комесара желез-
ничке станице у Чачку, а затим борац у Другој пролетерској бригади; рањен 
у борби и од тих последица умро код Мратиња у Црној Гори јуна 1942. 

МИЛОШЕВИЋ Александра МИЛИСАВ — МИКИ, учитељ, рођен 1920. у 
Јежевици, живео у Чачку; борац Драгачевског батаљона; отеран у Бањички 
логор; побегао из њега и прикључио се Другој пролетерској дивизији НОВЈ 
1943; умро у Чачку од последица рата маја 1947. 
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МИНИЋ. Драгомира ДАНИЦА, свршеии матурант, рођена 1922. у Прељи-
ни, живела у Чачку; члан СКОЈ-а; борац-болничар у Драгачевском батаљону; 
радила у партизанској болници у Чачку; ухапсили је Немци и отерали у Ба-
њички логор, где је стрељана 5. марта 1942. 

МИНИЋ. Драгомира МИЛОВАН, студент технике, рођен 1920. у Прељини, 
живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона и Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби код Доброг Дола под Дурмитором 7. јуна 1942. 

МИНИЋ Владимира РАДОСЛАВ, обућар, рођен 1910. у Прељини, живео у 
Чачку; члан НОО града Чачка; организатор уетанка 1941. у чачанеком крају; 
секретар Окружног комитета КПЈ за Чачак; ухватили га недићевци у бунке-
ру у Вапи 27. фебруара 1943. и отерали у Бањички логор, где је стрељан 14. 
маја 1943. 

МИТРОВИЋ Владислава ДАНИЛО — АВРАМ, обућар, рођен 1919. у Не-
гришорима, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; за вре-
ме окупације, упркос терору, организовао рад КПЈ и скојевске групе и, као 
секретар Месног комитета КПЈ за Чачак, давао им задатке; погинуо као борац 
обновљеног Одреда у борби против четника у Грабовици код Горњег Мила-
новца 9. марта 1944. 

МИТРОВИЋ Спира ДРАГАН — СПИРО, механичар, рођен 1921. у Пре-
шеву у Македонији, живео у Чачку; борац-милиционар у Градској народној 
милицији у Чачку; био у Бањичком логору; умро у Чачку од ратних после-
дица 4. јануара 1944. 

МИТРОВИЋ Сава РАТКО, студент права, рођен 1913. у Чачку; истак-
нути комуниста и један од организатора устанка у чачанском крају; члан Ок-
ружног комитета КПЈ за Чачак, а од 6. јула 1941. политички комесар Чачан-
ског НОП одреда; ухватили га четници и предали Немцима, који су га обееили 
11. децембра 1941. на тргу у Чачку са кога је током октобра 1941. позивао 
народ у борбу против окупатора и домаћих издајника. За народног хероја 
Југославије проглашен 25. септембра 1944. 

МИТРОВИЋ Луке СРЕТЕН — ЈАЗО, зидар, рођен 1898. у Лозници, жи-
вео у Чачку; припадао радном батаљону у Чачку 1941; погинуо за време борби 
за ослобођење Чачка 28. октобра 1944. 

МИХАИЛОВИЋ Милана ВУКАН — ВУЛЕ, зидар, рођен 1921. у Брду 
код Власотинаца, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; стрељан у 
Бањичком логору 1. октобра 1943. 

МИХАИЛОВИЋ Милорада МИРОЉУБ, ученик гимназије, рођен 1924. у 
Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у 
Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. 

МИХАИЛОВИЋ Милана ПЕТАР, ученик на занату, рођен 1924. у Чачку; 
члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; умро у Чачку од последица ба-
тинања и затворског живота 1. јануара 1944. 

МОЈОВИЋ Светозара МАРКО, дипломирани правник, рођен 1911. у Ро-
бајама код Ваљева, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; 
као официр БЈВ, обучавао омладину руковањем оружјем и ратним вештина-
ма; заменик командира чете у Првој пролетерској бригади и командир чете у 
Другој пролетерској бригади; погинуо на Чардачици у борби против усташа 
21. августа 1943. 

НАУМОВИЋ Милана ЉУБИША, радник, рођен 1911. у Чачку; борац Ча-
чанеког НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 15. децембра 1941. 

НЕДЕЉКОВИЋ Тихомира ДРАГОЉУБ — ДРАГАНЧЕ, обућар, рођен 1907. 
у Дружетићима код Г. Милановца, живео у Чачку; борац Чачанског НОП од-
реда; заробили га Немци и љотићевци на Златибору и стрељали у Ужицу 19. 
децембра 1941. 

НЕШКОВИЋ Витомира МИРОЉУБ — ЖАЦО, кројач, рођен 1918. у Це-
глеру у Аустрији, живео у Чачку; као истакнути члан КПЈ учествовао у при-
премама устанка у чачанском крају; заменик политичког комесара обновљеног 
Одреда; погинуо у борби против четника у Приелоници 22. јануара 1944. 

НИКОЛИЋ Косте СРЕДОЈЕ, кројач, рођен 1910. у Т р б ^ ^ и м а , живео у 
Чачку; борац Љубићког батаљона и Градске партизанске мјАкдше; стрељали 
га Немци код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941. Ј Ј ^ ^ Н ^ 
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ОБРЕНОВИТх Дмитра МИОДРАГ, ученик гимназије, рођен 1923. у Ку-
манову, живео у Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби про-
тив четника у Прањанима 17. новембра 1941. 

ПАВЛОВИЋ Милоша ЂОРЂЕ — ЦОПАЈА, столар, рођен 1924. у Чачку; 
радио у столарској партизанској радионици у ВТЗ у Чачку; ухватили га Нем-
ци и отерали у логор у Хамбург, где је страдао 1945. 

ПАЈИЋ. Вељка ВОЈИСЛАВ, столар, рођен 1899. у Вирову, живео у Чачку; 
члан Среског комитета КПЈ; организатор устанка у драгачевском крају; за-
меник политичког комесара Драгачевске чете; убили га четници на Руји из-
међу Дучаловића и Лучана 22. септембра 1941. 

ПАНТЕЛИЋ. Радивоја ЖИВОРАД — ЖИВОМИР КОЗАЦ, ученик, рођен 
1923. у Прањанима, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; 
погинуо у борби против четника у Горњој Горевници 6. новембра 1941. 

ПАУНОВИЋ Душана БРАНИСЛАВ — БАНЕ, обућар, рођен 1922. у Чач-
ку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против чет-
ника у Овчар Вањи 1. децембра 1941. 

ПЕКОВИЋ Павла ЈОВАН — ЈОКО, зидар, рођен 1911. у Морачи у Црној 
Гори, живео у Чачку; члан КПЈ; комееар Треће чачанске чете; погинуо у 
борби против четника у Ужичкој Пожеги 3. новембра 1941. 

ПЕНДИЋ Милисава ОЛГА, учитељица, рођена 1921. у Тијању, члан КПЈ; 
организатор курса прве помоћи 1941. у Трбушанима; ухватили је четници и 
предали Немцима, који су је отерали у Бањички логор; умрла у Загребу од 
последица логорског живота 1948. 

ПЕТРОВИЋ Николе ДУШАН, ливац, рођен 1908. у Ливну, живео у Чач-
ку; борац Чачанског НОП одреда; заробљен у Марковици, отеран у Чачак и 
стрељан у Мишовића гају у Кулиновцима 5. децембра 1941. 

ПЕТРОВИЋ Јована ЖИВКО, радник, рођен 1904. у Кушићима, живео у 
Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника у Ужич-
кој Пожеги 3. новембра 1941. 

ПЕТРОВИЋ Василија МИЛАН — СУРЏО, опанчар, рођен 1902. у Ртарима, 
живео у Чачку; члан КПЈ; борац Драгачевске чете; убили га Немци у Рта-
рима 27. августа 1941. 

ПЕТРОВИЋ Самуила МИЛОМИР — МИЛЕ КЕНГУР, обућар, рођен 1908. 
у Балуги (Трнавској), живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили 
га љотићевци и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. 
децембра 1941. 

ПЕТРОВИЋ Лазара СРЕТЕН, лимар, рођен 1923. у Горачићима, живео у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; отеран у Немачку на присилан рад; 
умро у Чачку од последица рата 23. новембра 1945. 

ПЕШИЋ Ставра МИЛИЋ, ковач, рођен 1910. у Крњачи код Лебана, жи-
вео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци 
и отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 25. јануара 1943. 

ПОПАДИЋ Стевана МИЛЕНКО, столар, рођен 1909. у Грку код Сремске 
Митровице, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четни-
ци у Лиси и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 7. де-
цембра 1941. 

ПОПОВИЋ Милана ПЕТАР, електромеханичар, рођен 1917. у Чачку; бо-
рац Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, 
па у Норвешку, где је стрељан 26. фебруара 1943. 

ПРОДАНОВИЋ Љубомира РАДОМИР — РАДЕ, обућар, рођен 1909. у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га четници у Драгачеву и пре-
дали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 8. децембра 1941. 

РАДИВОЈЕВИЋ Драгића ПАВЛЕ — ШОРО, ученик гимназије, рођен 1923. 
у Рошцима, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Љубићког батаљона; заро-
били га четници и предали Немцима, који су га отерали у Бањички логор, па 
у Норвешку, где је умро у логору Корен 13. новембра 1942. 

РАДОЊИЋ Велимира СЛАВОМИР, машинбравар, рођен 1914. у Гучи, жи-
вео у Чачку; шеф у партизанекој радионици у Војнотехничком заводу у Чач-
ку; заробили га четници у Гучи и предали Немцима, који су га стрељали у 
Мишовића гају у Кулиновцима 4. децембра 1941. 
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РАДОСАВЉЕВИЋ-ЂОКИЋ. Петка ВЕРА, студент права, рођена 1916. у 
Чачку; члан КПЈ; учествовала у припреми устанка 1941; радила у позадини; 
ухапсила је Специјална полиција и отерала у Вањички логор, где је стрељана 
14. маја 1943. 

РАДОСАВЉЕВИЋ. Душана МОМЧИЛО — МОЛЕ, правник, рођен 1910. у 
Слатини, живео у Чачку; секретар Среског комитета КПЈ за срез трнавски; 
организатор устанка у чачанском крају; први командант Чачанског НОП од-
реда; ухватили га четници у Липници и предали Немцима, који су га стре-
љали код ВТЗ у Чачку 1. фебруара 1942. 

РАДОСАВЉЕВИТх Радосава РАДОЈИЦА, обућар, рођен 1911. у Доњој 
Трепчи, живео у Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; учествовао 
у припреми устанка 1941; ухваћен у Невадама и предат Немцима; стрељан у 
Бањичком логору 17. октобра 1941. 

РАДОСАВЧЕВИТх Вучка СТЕВАН, кафеџија, рођен 1922. у Горачићима, 
живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Карану 
код Ужица и предали Немцима; стрељан на Крушику у Ваљеву 27. новембра 
1941. 

РАДУЛОВИТх Миће АЛЕКСАНДАР — ЦИЛЕ, учитељ, рођен 1914. у Чач-
ку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против Немаца 
у Бањици код манастира Стјеника 3. августа 1941. 

РАЈИЧИТх Божидара МИЛЕНКО, кројач, рођен 1924. у Грабу, живео у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Карану код Ужи-
ца и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. но-
вембра 1941. 

РИСТИТх Перише БОГОЉУБ, службеник, рођен 1909. у Манојловцу, жи-
вео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заклали га четници у Атеници 
13. децембра 1943. 

РИСТИТх Милована ЈОВАН, ћевабџија, рођен 1897. у Смедереву, живео 
у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци и отерали у Ба-
њички логор, па у Норвешку, где је страдао 1943. 

РИСТОВИТх Божидара БРАНКО, опанчар, рођен 1900. у Чачку; борац 
Чачанског НОП одреда; погинуо у борби у Сребреници 12. фебруара 1942. 

РИСТОВИТх Дмитра ГОРДАНА — ГРОЗДА, граверка, рођена 1925. у Тр-
нави, живела у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заклали је четници у 
Јанчићима јуна 1943. 

РОСИТх Спасоја СРЕТхКО, електромеханичар, рођен 1924. у Ариљу, жи-
вео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда и 17. ударне диви-
зије НОВЈ; погинуо у борби код Јање 1944. 

САВИТх Александра ЉУБИША, ученик учитељске школе, рођен 1922. у 
Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; умро у Чачку после не-
хотичног рањавања 21. марта 1945. 

САРАГА Марка СИМОН — СИМА, столар, рођен 1903. у Ивањском код 
Бјеловара, живео у Чачку; предратни члан КПЈ; организатор устанка у ча-
чанском крају; политички комесар чете у Љубићком батаљону; политички 
комесар Градске партизанске милиције у Чачку; ухватили га четници и пре-
дали Немцима; обешен у Чачку 28. јула 1942. 

СВИЉ Дана СТЕВАН, трговачки помоћник, рођен 1923. у Бачком Гра-
чацу, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против 
Немаца код Краљева октобра 1941. 

СЛАВКОВИТх СЛАВОЉУБ, механичар, рођен 1915, живео у Чачку; бо-
рац Чачанеког НОП одреда; стрељали га Немци у Мишовића гају у Кули-
новцима 5. децембра 1941. 

СОЛОМОН Томаша ФРАНЦ, рудар, рођен 1892. у Трбовљу, живео у Ча-
чку; члан ЦК КПЈ и Окружног комитета КПЈ за Чачак; ухватила га поли-
ција и отерала у Бањички логор, где је стрељан априла 1943. 

СПАСИТх Петра БОЖИДАР — БОКА, свршени матурант, рођен 1922. у 
Тхуприји, живео у Чачку; члан КПЈ; припадник Градске партизанске мили-
ције у Чачку; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 
код ВТЗ у Чачку 8. децембра 1941. 
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СПАСИТг Петра МОМЧИЛО, ученик гимназије, рођен 1924. у Чачку; члан 
КПЈ ; радио у комесаријату на железничкој станици у Чачку; командир Друге 
чачанске чете, а затим борац Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби у 
селу Савову код Ушћа као командир чете 17. априла 1944. 

СРЕДОЈЕВИЋ Спасоја СЛОБОДАН — БОБО, механичар, рођен 1916. у 
Атеници, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; убили 
га четници у Гучи 17. децембра 1941. 

СРЕТЕНОВИЋ ДУШАН, обућар, рођен 1921. у Такову, живео у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; заробили га Немци и стрељали на Златибору 
1. децембра 1941. 

СТАНИШИЋ Јована БРАНКО, молер, рођен 1906. у Чачку; борац Ча-
чанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби у Благају 
код Купреса августа 1942. 

СТАНИШИЋ Новака МИЛОРАД — МИЛЕ, студент технике, рођен 1920. 
у Чачку; организатор устанка у чачанском крају; члан Окружног комитета 
К П Ј за Чачак; ухватили га недићевци у Вапи 27. фебруара 1943; отеран у 
Бањички логор, где је стрељан 7. јуна 1943. 

СТАНКОВИЋ. Божидара ДУШАН, зидар, рођен 1909. у Придворици, ж и -
вео у Чачку; борац Драгачевског батаљона; ухватили га љотићевци и предали 
Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 20. децембра 1941. 

СТАНКОВИЋ. Душана ЖАРКО, берберин, рођен 1922. у Бершићима, ж и -
вео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га чет-
ници у Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Кру-
шику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

СТЕВЧИЋ. Бранка НЕНАД — КЛАКЕР, машинбравар, рођен 1919. у Трс-
тенику, живео у Чачку; члан К П Ј ; секретар Окружног комитета СКОЈ-а; бо-
рац Трнавског батаљона; стрељали га четници у Јежевици 2. децембра 1941. 

СТЕФАНОВИЋ Сибина ДУШАН, бравар, рођен 1921. у Крушевцу, живео 
у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га Иемци и отерали у Б а -
њички логор, па у Немачку, где је погинуо за време бомбардовања од стране 
савезничке ави1ације 1945. 

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

СТЕФАНОВИЋ Стевана РАТОМИР — РАТКО, механичар, рођен 1915. у 
Чачку; члан К П Ј ; борац Чачанског НОП одреда и командир чете у Другој 
пролетерској бригади; погинуо у борби на Јабуци код Пљевал>а 5. децембра 
1943. 

СТИШОВИТх Јездимира СЛОБОДАН — ЦАЛЕ, студент технике, рођен 
1920. у Чачку; члан КПЈ ; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци 
и отерали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 20. јануара 1943. 

СТОЈАНОВИЋ. Радомира МИЛАН, ученик у трговини, рођен 1924. у Чач-
ку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби против четника у Ужичкој 
Пожеги 3. новембра 1941. 

СТОЈАНОВИЋ Јована МИОДРАГ—ЈОЦО ПИЖОН, келнер, рођен 1911. у 
Ариљу, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске 
бригаде; рањен у борби у Жељави у источној Босни и од тих последица умро 
јула 1943. 

СТРАЊАНЧЕВИЋ Бојана ДЕСИМИР, ученик гимназије, рођен 1925. у 
Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у 
Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у 
Ваљеву 27. новембра 1941. 

СТУПАР Славка СЛАВКО, обућар, рођен 1907. у Старом Сивцу у Вој-
водини, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници 
на Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику 
у Ваљеву 27. новембра 1941. 

СТРУГАР Јована ВАРТОЛОМЕЈ, зубни лекар, рођен 1919. у Будимпешти, 
живео у Чачку; борац Чачанеког НОП одреда; заробили га Немци у Ужицу но-
вембра 1941. и отерали у логор, где му се губи сваки траг. 

СУНАРИЋ Антонија НЕДЕЉКО, кројач, рођен 1912. у Ваљеву, живео у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда, стрељали га Немци код ВТЗ у Чачку 
18. децембра 1941. 
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ТАДИЋ. Милована МИЛОШ, ученик гимназије, рођен 1924. у Крушевцу, 
живео у Чачку; члан СКОЈ-а; учествовао у диверзантским акцијама и ликви-
дирању домаћих издајника; убијен за време једне акције од немачког стра-
жара у Чачку 28. септембра 1941. 

ТАДИЋ. Милована СВЕТОЗАР, ученик гимназије, рођен 1927. у Крушев-
цу, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погршуо у борби против 
Немаца у Чачку 28. новембра 1941. 

ТАТИЋ. Б. МИРКО, радник, рођен 1920. у Кремни код Ужица, живео у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
као заменик команданта батаљона у борби код Андријевице 12. јуна 1944. 

ТЕПЧЕВИЋ. Драгослава РАЈКО, електромеханичар, рођен 1920. у При-
слонипи, живео у Чачку; припадник радног батаљона Чачанског НОП одреда; 
ухваћен и отеран у Бањички логор, па уНорвешку, где је страдао 27. јула 1943. 

ТЕРЗИЋ Николе СТАНИСЈ1АВА — ЦАЈ1А, свршени матурант, рођена 
1923. у Дучаловићима, живела у Чачку; члан Среског комитета СКОЈ-а и се-
кретар Месног комитета СКОЈ-а за Чачак; борац Чачанског одреда; више 
пута хапшена; заклали је четници у Горњој Горевници 11. новембра 1943. 

ТОДОРОВИЋ Илије ДРАГАНА, ученица гимназије, рођена 1924. у Бео-
граду, живела у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; стрељали 
је четници као тешког рањеника у Рајцу 5. децембра 1941. 

ТОДОСИЈЕВИЋ Андрије МИЛОШ, металостругар, рођен 1905. у Међу-
вршју, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; отеран у Бањички логор, 
па у Маутхаузен, где је страдао 17. априла 1945. 

ТОЉИЋ Михаила ЖИВОТА, трговачки помоћник, рођен 1923. у Чачку; 
члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
у борби против Немаца при десанту на Дрвар 25. маја 1944. 

ТОЉИЋ Михаила МИЛАН, ученик на занату, рођен 1928. у Чачку; бо-
рап Чачанског НОП одреда; погинуо у борби код Јелен-Дола 29. новембра 1941. 

ТОМАШЕВИЋ Иванка ДРАГИЋ, каменорезац, рођен 1923. у Чачку; члан 
СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у Карану код 
Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на Крушику у Ваљеву 27. 
новембра 1941. 

ТОМАНОВИЋ Спасоја ВЈ1АДО, дипломирани правник, рођен 1907. у Ник-
шићу, живео у Чачку; члан КПЈ; учествовао у припреми устанка у Чачку и 
околини; командант одбране града у Чачку; априла 1942. командант Јужно-
-херцеговачког НОП одреда; од задобијених рана умро на планини Јаворку 
2. 1уна 1943. За народног хероја Југославије проглашен 26. јула 1945. 

ТОПАЛОВИЋ Вучка МИЛОШ — КУТРА, подофицир БЈВ; рођен 1916. 
у Прељини, живео у Чачку; члан КПЈ; водник у Љубићком батаљону, а затим 
водник у Другој пролетерској бригади; потинуо у борби код Широког Бријега 
(Херцеговина) јануара 1945. 

ТОШИЋ Димитрија СТОЈА, дипломирани правник, рођена 1917. у Чачку; 
члан КПЈ; радила у партизанској Команди места у Чачку; заклали је четни-
ци у Балуги (Прељанској) 18. октобра 1943. 

ЋЕРАМИЛАЦ Крсте РАДЕНКО, колар, рођен 1914. у Чачку; борац Тр-
навског батаљона; ухватили га четници у Драгачеву и предали Немцима, који 
су га отепали у Бањички логор, па у Норвешку, где је страдао 1943. 

ЋЕТЕНОВИЋ Новака ЈОВАН, свршени матуракт, рођен 1921. у Смиљев-
цу, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га 
четнипи у Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали на 
Крушику у Ваљеву 27. новембра 1941. 

ЋИРИЋ Владимира ДРАГИША, фарбар, рођен 1909. у Ристовцу, живео 
у Чачку; борац Чачанеког НОП одреда; погинуо у борби код Пријепоља де-
цембра 1941. 

ЋИРИЋ МИЛЕНКО, студент, рођен 1920. у Чачку, члан СКОЈ-а; борац 
Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо код Бугојна 
крајем јуна 1942. 

ШИШОВИЋ БРАНКО, радник, рођен 1912. у Чачку; борац Чачанског 
НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо код Власенице у пролеће 
1942. 

ШТЕТА МАНОЈЛО — МАНЕ, трговачки помоћник, рођен 1923. у Врелу 
(Лика), живео у Чачку; борац Чачанског одреда; заробљен децембра 1941. и 
одведен у ВТЗ, где му се губи траг. 
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