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ИЗВЕШТАЈИ 
КОМАНДЕ СРПСКЕ ДРЖАВНЕ СТРАЖЕ 

ЗА ОКРУГ МОРАВСКИ 
1 9 4 1 - 1 9 4 4 



Реч уредника 

РЕЧ УРЕДНИКА 

Историјски архив у Јагодини ове године обележава значајан јубилеј (50-
-годишњицу постојања). То је повод да из његове богате архивске грађе 
издвојимо и прикажемо део мање познат нашој јавности. Реч је о извештајима 
Команде српске државне страже за округ Моравски, изворима који својом доку-
ментарношћу и значајем заслужују да буду објављени. 

Жеља нам је да овим Извештајима, не упуштајући се у коментарисање 
њихове садржине, отворимо ново питање у погледу проучавања комплексних 
догађаја из Другог светског рата. Желимо такође да, у циљу превазилажења 
идеолошких сукоба у српском друштву, приређивањем Извештаја укажемо на 
потребу утврђивања истине о догађајима из Другог светског рата, јер само тако 
можемо доћи до међусобног помирења. 

Колико смо у свему успели, поштовани читаоци, просудите сами. 

Историјски архив Јагодина 



Извод из рецензије 

ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ 

Извештаји Српске Државне Страже" је вредан историјски извор. Језик 
исказа је потресно аутентичан. Хроничарски штур, без сувишних речи и поједи-
ности, без фраза стереотипа, описа али прецизан и убедљив. Регистровање 
догађаја, датума и места где су се одиграли, имена учесника, прати се из дана у 
дан. У питању је хроника догађаја која убедљиво сведочи о динамици устанка, 
учесталости диверзија, циљевима напада, масовности антиокупаторског покре-
та, нагомиланом незадовољству становништва које из темеља потреса окупа-
циону власт у Србији. Препади, отмице, одметање од власти, пљачке, паљевине, 
саботаже, оружани обрачуни, герилске акције, атентати и егзекуције чија су 
мета представници окупаторске власти, војници, жандари, чиновници и писари, 
трговци убедљиво сведоче о Србији као о земљи у којој све кључа, где нема 
мира, где окупатор и сви они који му помажу стрепе за свој живот. 

...Извештаји Српске Државне Страже на моменте представљају праву 
полицијску црну хронику. Из ње се могу прочитати стотине имена жртава и 
хелата, препознати методи деловања, разазнати мотиви, реконструисати 
догађаји, сагледати размере страха који је „притиснуо" становништво. 

.. .Иако извор специфичног карактера извештаји Српске државне страже 
неумољиво сведоче о веома слојевитој природи рата. Они руше у литератури 
присутне стереотипне представе о рату и проговарају о свакодневици живота 
испуњеном несрећом, терором, страдањем, пљачком, осветом, грамзивошћу. 
Евидентно да се цео догађај више не може представљати као сукоб партизана, 
Немаца и њихових домаћих слугу. Извештаји су препуни информација. 
Немогуће је утврдити начине на које су оне прикупљене. Самим тим и поуз-
даност онога што ова хроника доноси. То посебно важи за бројеве у које, 
понекад, треба посумњати и додатно их проверити. У постојећим извештајима 
постоји само догађај. У појединачним вестима које се свакодневно саопштавају 
сасвим виспадаг општи контекст дешавања. Посматрани у низу они ипак 
сведочс о процесу који појединачним догађајима даје смисао. 

Проф. др ЉубодраГ Димик 



УВОД 

Немачки иланови за окупацију Краљевине Југославије предвиђали су 
потпуну дезинтеграцију српских државних и етничких простора. После април-
ског слома 1941. године, на територији некадашње Краљевине Југославије било 
је створено неколико ,држава" које су фактички биле окупиране, а формално 
признате од стране Сила Осовине, као њихови савезници. У састав тих држава, 
као и околних земаља, Хитлерових савезника, ушле су многе српске територи-
је-Босна и Херцеговина, Црна Гора, највећи део Рашке области (без Новог 
Пазара), Косово и Метохија (без Косовске Митровице), Срем, Бачка, Барања, 
Македонија, Врањски и Пиротски округ, делови источне Србије. На тај начин је 
Србија, односно простор под управом српске администрације, био сведен на 
територију мању од оне пре Балканских ратова. 

Иако су Србији придавали највећи стратешки значај, Немци нису могли 
да спроводе тоталну окупациону управу, већ су морали, због великог 
ангажовања својих трупа у другим деловима Европе, да се делимично ослоне на 
домаћу администрацију и војно-полицијске снаге. По освајању Србије, Немци 
нису мењали постојећи административни систем, као ни структуру носилаца 
управних послова. Србија се и даље делила на округе, срезове и општине. 
Моравски округ је такође остао територијално непромењен. Седиште овог 
округа било је у Јагодини, а у његовом саставу срезови: темнићки, белички, 
раванички, параћински, левачки, ресавски и деспотовачки. Поред затекнуте 
администрације Немци су формирали јаку и густу мрежу својих војно-полици-
јских органа власти. У сваком окружном месту формирана је Крајскоманда, 
Гестапо и војна полиција. У седиштима срезова формиране су Ортскоманде, 
затим ТОТ, Културбунд и друге фолксдојчерске организације. 

ЈТокални српски органи власти нису мењани све до реорганизације која је 
наступила крајем априла и почетком маја 1941. године, одлуком војног заповед-
ника Хелмута Ферстера о формирању Савета комесара на челу са Миланом 
Аћимовићем. Савет комесара имао је формацију задужену за чување реда и 



Извештаји Команде Српске државне страже за округ Моравски 1941 - 1944 

мира - жандармерију, која је била бројчано ојачана ступањем многих српских 
избеглица у њене редове. 

Незадовољни радом Савета комесара, Немци су 29. августа 1941. године, 
контролу над српским органима власти поверили генералу Милану Недићу, 
због угледа који је имао код становништва Србије. Да би поспешио борбу про-
тив устаника, Недић је створио нову оружану формацију-Српску Оружану Силу, 
која се састојала од Српских оружаних одреда. У Јагодини је од октобра 1941. 
године, био стациониран 2. Српски оружани одред. Нова српска администраци-
ја реорганизовала је почетком 1942. године своје војно-полицијске снаге. 
Уредбом Министарског савета, на територији окупиране Србије полицијску и 
граничну службу вршили су органи Српске Државне Страже (СДС) као 
службеници Министарства унутрашњих послова. СДС је била униформисана и 
наоружана трупа, а делила се на градску државну стражу која је вршила 
службу у Београду, седиштима округа и градовима, пољску државну стражу 
која је вршила службу на целој територији земље изузев подручја градских 
полиција и на граничну државну стражу која је обављала класичну граничар-
ску службу. У састав СДС улазиле су и све ватрогасне јединице. На челу 
целокупне СДС стајао је командант који је са својим штабом чинио Команду 
СДС. Командант, сви официри, подофицири и стражари били су потчињени 
министру унутрашњих послова. Градска СДС делила се на градске одреде. 
Пољска СДС делила се на окружне одреде а њихова територијална надлежност 
поклапала се са територијама округа и срезова. Привремено и по потреби у сас-
тав СДС улазили су и чувари шума, надзорници путева, општински чувари поља, 
општинске страже и остали државни и општински органи јавне безбедности. 
Уредбом су прописани и услови за приступ СДС. Стражари и подофицири 
морали су да буду српске народности, чисто аријевског порекла, стари између 20 
и 30 година, телесно и душевно здрави, неожењени или удовци без деце, високи 
најмање 172 сш, беспрекорног владања и потребног школског образовања. По 
ступању у редове СДС писмено су се обавезивали на службовање у трајању од 
најмање три године. Кандидати за официрски кор СДС морали су да испуне 
следеће услове: да су српске народности, чисто аријевског порекла, стари 
између 18 и 30 година, да су телесно и душевно здрави, неожењени или удовци 
без деце, да су високи најмање 169 сш, да имају најмање завршену средњу школу 
и да су беспрекорног владања. Припремна служба за официре трајала је годину 
дана за факултетски образоване, а две године за кандидате са средњом школом. 
Испити су се полагали у школи СДС. 

При пријему у службу првенство су имала лица која су се одазвала позиву 
за обнову Србије, као и лица која су имала ратно искуство (четници, добровољ-
ци, одредници и др.) у борби против комуниста и осталих злочинаца. 

Сви припадници СДС примали су месечне плате које су за стражаре и 
годофицире износиле: за стражара приправника 2200 динара, каплара 2300-
"00, поднаредника 2500-2700, наредника 2700-2900 а наредника-водника 2900-



3100 динара. Месечне плате официра износиле су: за потпоручника приправ 
ка 3100-3300, потпоручника 3600-3900, поручника 3900-4200, капетана 4200-4! 
мајора 4800-5300, потпуковника 5300-6000, пуковника 6000-7000, генерала 7( 
8000 динара. Све принадлежности припадника СДС исплаћивале су се 
икаквих одбитака. Осим плате и посебних додатака, припадници СДС 
уживали и одређене повластице: бесплатну вожњу државним железницам 
бродовима, бесплатан намештај, осветљење и воду за припаднике који 
живели у касарнама, бесплатно лечење у болницама, бањама, санаторијуми\ 
климатским местима у земљи. Приликом пријема у службу стражари СДС 
ради спреме и набавке личних ствари добијали по 1000 динара, подофицири 1 
динара, а официри 3000 динара. Сви припадници СДС су имали право на пе* 
ју после 10 година проведених у активној служби. 

На платном списку Министарства унутрашњих послова били су и приг 
ници Добровољачког корпуса (љотићевци) и тзв. легални четници Ко 
Пећанца, јер су заједно са СДС чинили оружану силу Недићеве управе. 

Поред немачких окупационих трупа и снага Недићеве управе, на те 
торији Моравског округа налазиле су се од јануара 1942. године и бугарске о 
пационе трупе. Оне су у Ћуприји и Параћину замениле немачке војне снаге к 
су од тада остале формално присутне са по једним водом од по 20 војни 
Основни задатак бугарских окупационих трупа било је обезбеђива 
железничке пруге од Дреновца до ЈТапова, пруге Параћин-Зајечар и рудго 
угља у Сењском Руднику. Ради обављања ових задатака Бугари су сконц 
трисали једну дивизију у Поморављу, а њихов Главни штаб налазио се у Ћуп 
ји у Фабрици шећера. Осим у Ћуприји и Параћину, бугарске трупе у јачини 
једног батаљона билу су стациониране и у Јагодини са задатком да обезб 
пругу од Гиља до Ланишта. 

Део окупационе војске у Поморављу чиниле су и мање јединице Рус1 
заштитног корпуса које су у борбеним дејствима биле потчињене немачки! 
бугарским командама. Поред војних формација Недићеве управе и страних о 
пационих снага, у Моравском округу биле су значајно присутне и формап 
Југословенске војске у Отаџбини (покрет ДМ) и одреди партизанских једини 

Статистичком анализом извештаја СДС за округ Моравски, могу 
извући одређени закључци о учесталости и интензитету борби, диверзиј; 
разних криминалних дела (пљачке, убиства, уништавање приватне имовш 
Уочава се и упадљива разлика у погледу броја наведених појава у различип 
деловима округа и по годинама. 

У првој години рата (1941) забележен је највећи број оружаних сук< 
између војних формација. Највише оружаних акција вођено је у циљу слама 
почетних облика отпора. Те акције водила је немачка војска уз помоћ једин! 
Српске Оружане Силе (касније СДС). Убедљиво највећи број сукоба догодис 
на територији среза беличког (18) и раваничког, односно у Сењском Рудник 



3100 динара. Месечне плате официра износиле су: за потпоручника приправни-
ка 3100-3300, потпоручника 3600-3900, поручника 3900-4200, капетана 4200-4800, 
мајора 4800-5300, потпуковника 5300-6000, пуковника 6000-7000, генерала 7000-
8000 динара. Све принадлежности припадника СДС исплаћивале су се без 
икаквих одбитака. Осим плате и посебних додатака, припадници СДС су 
уживали и одређене повластице: бесплатну вожњу државним железницама и 
бродовима, бесплатан намештај, осветљење и воду за припаднике који су 
живели у касарнама, бесплатно лечење у болницама, бањама, санаторијумима и 
климатским местима у земљи. Приликом пријема у службу стражари СДС су 
ради спреме и набавке личних ствари добијали по 1000 динара, подофицири 1500 
динара, а официри 3000 динара. Сви припадници СДС су имали право на пензи-
ју после 10 година проведених у активној служби. 

На платном списку Министарства унутрашњих послова били су и припад-
ници Добровољачког корпуса (љотићевци) и тзв. легални четници Косте 
Пећанца, јер су заједно са СДС чинили оружану силу Недићеве управе. 

Поред немачких окупационих трупа и снага Недићеве управе, на тери-
торији Моравског округа налазиле су се од јануара 1942. године и бугарске оку-
пационе трупе. Оне су у Ћуприји и Параћину замениле немачке војне снаге које 
су од тада остале формално присутне са по једним водом од по 20 војника. 
Основни задатак бугарских окупационих трупа било је обезбеђивање 
железничке пруге од Дреновца до ЈТапова, пруге Параћин-Зајечар и рудника 
угља у Сењском Руднику. Ради обављања ових задатака Бутари су сконцен-
трисали једну дивизију у Поморављу, а њихов Главни штаб налазио се у Ћупри-
ји у Фабрици шећера. Осим у Ћуприји и Параћину, бугарске трупе у јачини од 
једног батаљона билу су стациониране и у Јагодини са задатком да обезбеде 
пругу од Гиља до Ланишта. 

Део окупационе војске у Поморављу чиниле су и мање јединице Руског 
заштитног корпуса које су у борбеним дејствима биле потчињене немачким и 
бугарским командама. Поред војних формација Недићеве управе и страних оку-
пационих снага, у Моравском округу биле су значајно присутне и формације 
Југословенске војске у Отаџбини (покрет ДМ) и одреди партизанских јединица. 

Статистичком анализом извештаја СДС за округ Моравски, могу се 
извући одређени закључци о учесталости и интензитету борби, диверзија и 
разних криминалних дела (пљачке, убиства, уништавање приватне имовине). 
Уочава се и упадљива разлика у погледу броја наведених појава у различитим 
деловима округа и по годинама. 

У првој години рата (1941) забележен је највећи број оружаних сукоба 
између војних формација. Највише оружаних акција вођено је у циљу сламања 
почетних облика отпора. Те акције водила је немачка војска уз помоћ јединица 
Српске Оружане Силе (касније СДС). Убедљиво највећи број сукоба догодио се 
на територији среза беличког (18) и раваничког, односно у Сењском Руднику и 



Равној Реци (13). Највећи број погинулих у сукобима забележено је у срезу 
ресавском (81), што значи да су се тамо водиле најжешће борбе приликом про-
теривања партизанских јединица. По извештајима, сви оружани сукоби су се 
водили у периоду јул-новембар 1941. године. Као година са највише сукоба, 
1941. је обиловала и другим облицима отпора међу којима су најзначајније и 
најбројније биле диверзије. Оне су вршене углавном на саобраћајним и привред-
ним објектима као и на имовини сеоских општина, где су највише страдале 
архиве и средства за одржавање комуникација (телеграф, телефон). Највећи 
број диверзија извршен је у беличком (65), раваничком (20) и параћинском (20) 
срезу. Интересантно је да у срезу деспотовачком нису забележени ни сукоби ни 
диверзије, као ни остали облици пружања отпора окупатору. Према извештаји-
ма за 1941. годину, у Моравском округу погинуло је 170 лица. Највећи број 
погинулих забележен је у срезу ресавском, иако је тамо било сразмерно мало 
оружаних сукоба (само 4). После ресавског, највећи број погинулих забележен 
је у срезу беличком (54), раваничком (19) и параћинском (14). 

После гушења прве фазе отпора, краје^ 1941. године, у току наредне 
године нагло је смањен број ратних дејстава. Тако на пример, према извештаји-
ма за 1942. годину, било је само 15 оружаних сукоба и то углавном између војни-
ка СДС и разних -разбојничких група- од којих су највећи део чинили обични 
пљачкаши а врло мали број је отпао на остатке разбијених устаника. За разлику 
од 1941. године, деспотовачки и ресавски срез предњаче по броју сукоба (укуп-
но 10), док белички срез који је у претходној години био захваћен највећим бро-
јем сукоба, сада бележи само један такав случај. Такође, у 1942. години нагло 
опада и број диверзија, па их је у читавом округу било забележено само 25. У 
складу са падом броја војних сукоба и диверзија, опада и број погинулих у акци-
јама те врсте, па је на територији округа забележено само неколико таквих 
случајева, од укупно 49 убистава. Остале жртве су пале у чисто пљачкашким 
акцијама и међусобним обрачунима којих је током ове године било 75. То је био 
невероватан раст криминалних радњи у односу на претходну 1941. годину, када 
је забележено 15 таквих случајева. 

У 1943. години долази до ескалације хаоса. Извештаји су забележили 
нагли раст броја војних сукоба (46), али и разних тешких криминалних дела 
(101). По први пут од почетка рата забележени су и случајеви дезертерства при-
падника СДС (66), што јасно указује на слабљење Недићеве власти, као 
последице све несигурније позиције немачке војске код нас и на другим 
ратиштима. Резултат тог хаоса био је рапидни раст броја убијених лица (258) у 
Моравском округу, од којих приближно 75% отпада на жртве пљачкашких 
акција и личних обрачуна. Посебна карактеристика војних сукоба у 1943. годи-
ни огледа се у чињеници да су искључиво домаће воше т о т " •• 
вале и међусибни се сукоиљавале (СДС, партизани, четници ДМ, љотићевци). 

Последња година рата 1944, на овом простору карактеристична је по 
смањењу броја војних сукоба (укупно 16), као и криминалних дела (25). У одно-



су на претходну годину значајно је смањен и број убијених лица (152). Ово 
затишје било је поремећено великим бројем хапшења од стране окупаторских 
војних снага (Немци, Бугари, руски белогардејци). Током 1944. године, до окто-
бра мессца, било је ухапшено укупно 180 лица, од чега највише у раваничком 
срезу (104). Занимљиво је да су припадници СДС такође били хапшени од 
стране окупаторских власти и то у приближно 30% случајева. Ова хапшења су, 
вероватно, била изазвана свешћу о коначном слому Немачке и њених савезни-
ка, јер су се Немци плашили да њихов, све видљивији, пораз не доведе до 
масовног оружаног отпора у Србији. 

У југословенској и српској историографији јасно се издвајају два периода 
истраживања догађаја из Другог светског рата на просторима Југославије, који 
су међусобно веома различити по питању ставова о улози појединих формација 
(нарочито покрета ДМ и партизана). Карактеристика првог периода (1945-
1990.) била је идеолошка искључивост, својствена једнопартијском систему, по 
којој су једино партизани имали позитивну улогу у рату. У другом периоду 
(1990-2000.) знатно већа пажња била је посвећена Југословенској војсци у 
Отахбини (покрету ДМ), што је подразумевало много реалнији приступ 
сложеном проблему наших подела. Иако су у овом периоду многе истине дошле 
до јавности, један број истраживача подлегао је изазову друге крајности што, 
наравно, није помогло потпуно објективном сагледавању прошлости. У 
жестоким расправама, у чијем се центру налазила полемика о идеолошкој 
подели, истраживачи су често запостављали неке кључне чињенице, на пример, 
о пресудној улози савезничких сила у нашој ратној трагедији. Тако је због 
наших пренаглашених противречности остало замагљено или недовољно 
разјашњено много тога што је у ствари било веома битно у сагледавању 
целовите историјске истине. 

Због свега поменутог постало је неопходно да се јавности стави на увид 
што већи број извора, како би се, без сумње у објективност, могла стећи јасна 
слика о одређеним догађајима и процесима за време Другог светског рата. 
Вођени овим принципима, приређивачи ових Извештаја су се трудили да без 
икаквих интервенција на изворима пруже што реалнију слику једног времена. 
Ова књига је само први корак у реализацији ове идеје, јер се овим покреће еди-
ција Извори за Други светски рат у Поморављу. На овај начин желимо да стави-
мо на увид општој и научној јавности целокупну сачувану грађу до које се може 
доћи, што подразумева велики напор у истраживању, јер се грађа налази на 
више места и није критички обрађена и уклопљена у једну целину. 

Део извештаја који на овај начин презентујемо јавности својина је Исто-
ријског архива у Јагодини, а део је својина других установа, пре свега Војно-
историјског института у Београду и Завичајног музеја у Јагодини. Поред исто-
риографског, приређивачи су започели и архивистички рад на формирању фон-
дова са грађом из Другог светског рата који, на жалост, до сада нису постојали. 

Приређивачи 



Извештаји Команде Српске државне страже за округ Моравски 1941 - 1944 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ГЛАВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА РАТА У МОРАВСКОМ 
ОКРУГУ ПО ИЗВЕШТАЈИМА КОМАНДЕ СРПСКЕ ДРЖАВНЕ СТРАЖЕ 

Белички срез 
година. сукоби разбојништва убијени мобилизације дезертерства диверзије хапшења 

1941. 18 5 54 1 - 65 -

1942. 1 30 14 - 1 3 -

1943. 13 26 52 1 22 4 -

1944. 2 10 62 1 39 - 33 

Раваиички срез 
година. сукоби разбојништва убијени мобилизације дезертерства диверзије хапшења 

1941. 13 2 19 - - 20 -

1942. 3 8 1 - - 2 -

1943. 7 8 48 1 3 6 -

1944. 3 3 19 1 4 2 104 

Параћински срез 
година. сукоби разбојништва убијени мобилизације дезертерства диверзије хапшења 

1941. 5 4 14 1 - 20 -

1942. 1 16 7 - - 4 -

1943. 6 17 23 - 6 7 -

1944. 5 7 46 - 2 2 15 

Ресавски срез 
година. сукоби разбојништва убијени мобилизације дезертерства диверзије хапшења 

1941. 4 - 81 - - - -

1942. 7 14 18 - - 12 -

1943. 11 21 29 5 23 13 -

1944. 2 4 12 - 6 - 28 

Деспотовачки срез 
година. сукоби разбојништва убијени мобилизације дезертерства диверзиЈе хапшења 

1941. - 2 1 - - - -

1942. 3 4 2 - - 3 -

1943. 6 22 88 з 20 3 -

1944. - - 3 - - - -

Темнићки срез 
година. сукоби разбојништва убијени мобилизације дезертерства диверзије хапшења 

1941. - - 1 - - 7 -

1942. 1 7 3 - - 2 -

1943. 4 8 82 1 1 1 -

1944. 3 1 128 - - - -

Левачки срез 
година. сукоби разбојништва убијени мобилизације дезертерства диверзије хапшења 

1941. 2 2 2 - - 10 -

1942. - 3 7 - - 1 -

1943. 6 7 18 1 2 - -

1944. 4 1 10 - 1 - -



ИЗВЕШТАЈИ 



1941. година 

1. Рековац: Ноћу између 2. и 3. јула т. г. Манојловић Александар и Миколић 
Милутин одбегли робијаши извршили разбојништво у кући Милорада и 
Мирослава Николића. Опљачкали 930 дин. готовог новца, један златник, и 
ствари у вредности од 2.370 дин. За извршиоцима се трага. 

2. Деспотовац: 3. јула т. г. два непозната разбојника опљачкала Витана 
Богосављевића за 18.495 дин. у готовом новцу и два златна дуката. За 
разбојницима се трага. 

3. На дан 5. о. м. на бановинском путу у селу Глоговцу убијен је Амзић 
Владимир, жандарм. каплар на служби при Сталној патроли у Глоговцу, у 
моменту када је покушао да легитимише једно њему непознато лице. 
Убица је по извршеном делу побегао. За њим су организоване потере, али 
до данас није ухваћен. Сумња се да је ово дело извршио одбегли разбојник 
Милојевић Велимир, из Медвеђе, среза Деспотовачког. 

4. Јагодина: Ноћу између 10. и 11. јула извршено је разбојништво у кући 
Јанковић Новице. Том приликом погинула му је жена Зорка и сцаха 
Милица. Разбојници непознати. 

5. Деспотовац: Ноћу између 14. и 15. о. м. Војин Недељковић- -Мијуцић, 
Марјан Недељковић-Осман, Новак Т. Војиновић, Драгомир Марињес и 
Сретен Богдановић напали су на кућу Војина Ајрадина, његову жену 
пекли на ватри, која је сутрадан умрла, опљачкали 523 динара, Војин је још 
у животу са тешким повредама. Разбојници дело не признају. Предати су 
суду. 

6. Јовановић Богдан из Јовца теже је повредио (у свађи) свога брата 
Станислава, који је од озледа и умро 15. јула 1941. 
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7. Јагодина: 16. јула у међусобној свађи Филиповић Станимир убио је ножем 
Поповића Борислава. Кривац је предат суду. 

8. Дана 19. јула т.г. 9 непознатих наоружаних лица запалили авионе у 
хангару код Јагодине. 

9. Дана 22. јула т.г. на месту зв.Бучје атар општине Новог Села на месту где 
престаје скела напали известан број наоружаних лица на жандарме и 10 
заробили. 

10. На прузи Багрдан- Арачићево км. 123 извршен прекид пруге одшрафљи-
вањем шрафова код састава шине дана 20. јула т.г. 

11. 25. јула т. г. на месту зв. Бостова теже је рањен из војничке пушке 
Велимировић Милан из Бигренице. За ово дело осумњичен је Коцемовић 
Милан, земљорадник из истог села. Истрага се води. 

12. У ноћи 27. јула т.г. на железничком мосту код Ћуприје примеће^а два 
наоружана лица испод моста и отерана. 

13. Параћин: 28. јула т. г. у међусобној тучи око имања између Радована 
Симића и Милана Шљивића, Шљивић је од задобијених повреда умро. 

14. 30. јула т.г. група од око 150 наоружаних лица опколила зграду 
жандармеријске станице Драгошевац и разоружали жандарме. 

15. Свилајнац: 31. јула т. г. два непозната лица ушла су у кућу Вучић Ц. Јована. 
На Јованову вику ови су га ранили из пушке па се изгубили у непознатом 
правцу. 

16. 1. августа т.г. у селу Јошанички Прњавор око 50 наоружаних лица напали 
жандармеријску патролу и разоружали. 

17. Ноћу између 28. и 29., јула т.г. пресечена телефонска линија на путу 
Јагодина-Крагујевац на 154. км. (предпоставља се да је прекид настао због 
елементарне непогоде -олује) 

18. 2. августа т. г. око 12 ч. четири наоружана лица опљачкала су 
Плашинтовић Петра из Бигренице за 47.000 динара. Жена оштећеног пре-
познала је двојицу и то: Живану кћи Грујића Павла која је била обучена у 
мушко одело и Трујића Илију обоје из Бигренице. За разбојницима орга-
низована је потера. 



19. Параћии: 3. августа т. г. два непозната лица напала су Драгомира 
Милетића и изнудила му 10 дуката у злату, истога дана напали су и на кућу 
Драгослава Рајића, али су се на вику овога удаљили. Истрага се води. 

20. Ноћу између 2. и 3. августа т.г. упали у Сењски Рудник 30-40 наоружаних 
лица, у пошти испрекидали линије, напали на стражаре и побегли у правцу 
Сисевца. 

21. Дана 3. августа на месту званом Зубровски поток атар општине 
бигреничке око 50 наоружаних лица напали на жандармеријску патролу, 
после борбе три жандарма разоружана и заробљена. 

22. Дана 4. августа т.г. већа наоружана група напала на станич .жандармери-
јску патролу у Д. Штипље и разоружала три жандарма. 

23. Дана 3. августа т.г. група од 40 наоружаних људи дошла у општину вирин-
ску и окупирала село, тражили списак одређених на вршачим машинама. 

24. Дана 3. августа т.г. око 100 наоружаних лица у селу Гложане напали и 
разоружали жандармеријску патролу. 

25. На месту зв. Врбљански мост на државном путу ка Крагујевцу пуцано на 
аутомобиле немачке војске дана 30. јула т.г. 

26. Дана 4. августа т.г. у селу Дубљу појавила се 7 наоружана лица, наводно 
онеспособили телефон у селу Гложану. 

27. Параћин: 4. августа одбегли осуђеник Савић Милосав и Кузмановић 
Драгољуб одузели су 10 дуката у злату Станојки, жени Драгољуба Рајића 
из Бусиловца. Као јатак који им је довео разбојнике осумњиченје Пантић 
Александар из планине Буковик. 

28. 5. августа т.г. група наоружаних лица при повратку из села Вирине сврати-
ла у село Стару Бигреницу где су ручали, затим упутили се ка планини 
Белоици у срезу деспотовачком. 

29. Телеграмом бр. 4346 дана 5. августа т.г. три непозната наоружана лица 
упала у општину Штипље, одузели књигу овршеног жита. Исто учинили и 
у селу Уриче. 

30. Телеграмом бр. 4337 дана 1. августа т.г. више наоружаних лица 
разоружало чувара шума у шуми Бешњаја, општине беличке. 



31. Телеграмом бр. 535 дана 5. августа т.г. група од 33 лица наоружаних, изнад 
рудника Равна Река на месту зв. Добра вода прихватили борбу са жандар 
патролом. Дана 6. августа т.г. на месту зв, Троглан Баре на утоварној 
рампи жичаре подметнули експлозив и разрушили. Напали на званичника 
Милорадовића са радом у Сењском Руднику. 

32. Дана 8. августа наоружана лица напали на жел. станице Багрдан-
Арачићево полупали све телефонске и телеграфске апарате, покупили 
паре из државне касе. 

33. Телеграмом бр. 51 дана 8. августа упала већа група наоружаних лица у 
Свилајнац, заробљен водник жан. вода капетан 2 класе Ракић Сава. 

34. Телеграмом пов. бр. 51 непозната лица у селу Дубљу пресрели два 
финанса и уништили им акта истраге. 

35. Телеграмом бр. 4455 дана 8. августа наоружана лица напала на жанд. стан-
ицу Багрдан и разоружала жандарме, у пошти полупала апарате и однели 
58 динара државног новца. 

36. Телеграмом пов. бр. 52 дана 9. августа наоружана лица напала жанд. 
станицу у Кушиљеву и разоружала једног жандарма заробили а три су 
побегла. 

37. Телеграмом бр. 4455 извештава да су од непознатих наоружаних људи 
одузете књиге за упис овршеног жита у местима: дана 7. августа Белици; 
дана 8. августа у Бунару; 8. августа у Шуљковцу. 

38. 8. августа т. г. нађена је убијена на путу Параћин-Стрижа Станка 
Милосављевић из Стриже. Разлог убиства непознат. 

39. 9. августа т. г. 7 непознатих наоружаних маскираних лица ухватили су на 
њиви браћу Димитрија и Мијајла Пауновића из села Исакова, исте везали 
и везане одвели њиховом оцу па их уценили и од оца везаних изнудили 
28.000 динара. Разбојници су непознати. 

40. Актом бр. 4569 ноћу 10. августа непозната наоружана лица онеспособила 
железничку пругу у селу Рибнику, општини буковачкој, вађењем једне 
шине. 

41. Актом бр. 4567 дана 8. августа три наоружана лица одузела књиге за 
попис овршеног жита у селу Шуљковцу, општине драгоцветске. 



42. Актом бр. 4142 дана 10. августа око 20 наоружаних људи напали рудник 
Сисевац, онеспособили централу и искидали телефонске везе. Приликом 
напада два су лица теже рањена а шест лакше. Нападачи одвели Петра 
Едера и Петра Пишнакта. 

43. Телег. бр. 2577 дана 8. августа три наоружана лица пред биоскопом напала 
тумача Верлогера Карла. Од немачке страже убијени су Петровић Милан, 
а тешко рањен Станисављевић Живота. Проглашено је опсадно стање. 

44. Телег. бр. 4595 дана 9. августа око 200 наоружаних лица напали рудник 
Равну Реку, разоружали стражаре и собом одвели два представника 
немачке народности. 

45. Телег. бр. 2615 дана 10. августа око тридесет наоружана лица са одбеглим 
учитељем Жунићем упали у одељак финан. контроле у Рековцу и 
разоружали финансе. Наоружане групе примећене су у још неким мести-
ма у срезу. 

46. Актом бр. 2608 дана 10. августа комуниста учитељ Жунић Милорад са дво-
јицом наоружаних људи напали на општину велико крушевичку и однели 
из касе 4500 дин. Порезнику запретио да не скупља порез. 

47. Телеграм - Сењски Рудник 10. 8. 1941. данас 10. августа од јуче 14 сати 20 
минута на км 20 плус 945 у прекиду је минирани мост, возови и даље не сао-
браћају. Молим оправку моста. Особље не сме вршити оправку због 
бојазни убиства од стране шумских одметника, молим за наређење. 

48. Актом бр. 4445/41 дана 8. августа у канцеларију општине бунарске упао је 
наоружан робијаш Николић Милутин и одузео књигу о попису овршеног 
жита. 

49. 10. августа наоружана лица напала желез. станицу у Кушиљеву. Собом 
одвели командира станице и 1 жандарма. Три жандарма се спасла. Потере 
упућене. 

50. 10. августа око 2 часа банда од око 120 лица напала стражу управе 
Ресавских рудника у Барама и после краћег пушкарања успела да 
разоружа рудничку стражу и однесе 12 пушака и 300 метака и 2 револвера. 

51. 11. августа између 12 и 13 часова прошла су кроз Стубицу 4 наоружана 
младића, свратили у кафану, а затим су отишли у правцу села Забреге, срез 
Параћински. По сазнању једна већа група наоружаних људи налази се у 
планини Дрљевици. 



52. Телег. бр. 4741 дана 11. августа 4 наоружана лица упали у канцеларију 
општине шантаровачке и уништили пописне књиге овршеног жита. 

53. Телег пов. бр. 104 дана 11. августа три наоружана лица разоружала чувара 
шуме Васиљевића Драг. 

54. Телег. бр. 2670 дана 12. августа 8 наоружаних лица дошли у село Котинце. 
Поскидали све плакате и спалили, прекинули телефонску везу. Управа 
поште у Ћуприји извештава да је ноћу између 12 и 13. пуцано из 
непосредне даљине, којом приликом разбијен један прозор. 

55. Телег. бр. 4756 наоружана група упала у одјавницу држав. желез. пруге у 
атару општине буковачке и од чувара одузели карабин. 

56. Ноћу 12/13. августа пуцано на поштанску зграду у Ћуприји из непознате 
даљине. Прозори на канцеларијама писмоносног оделења и шефа немачке 
поште разбијени пројектилима. 

57. 13. августа око 50 наоружаних бандита са две женске напало општину 
забрешку, спалила новчане књиге и квите пописа жита. Потере упућене. 

58. 13. августа т. г. три наоружана лица напала су Ћосић Јоксима из 
Проштинца и одузели му 70.700 динара у папиру и 200 динара у звечећем 
новцу, затим су од његовог брата одузели 27.000 динара. 

59. Телег. бр. 4337 дана 13. августа око 60 наоружаних лица дошло у село 
Буљане, цепали плакате и одвели општинског деловођу Јовановића Косту. 
Отишли у правцу планине Игриште. 

60. 14. августа т. г. разоружан је и опљачкан од стране непознатих лица Симић 
Тадија чувар шуме у селу Беочић. 

61. 14. августа три наоружана разбојника напали су кућу Михајловић уд. 
Латинке из Рибника исту тукли и узели јој 4.500 динара. Разбојници су 
непознати. 

62. 14. августа у селу Шуљковцу погинуо је у свом дворишту Јован Јефтић. 
Убица је непознат. 

63. 14. августа у 12.20 часова бандити напали станицу Грабовац, разбили теле-
фон, обили касу, и однели 2 пушке са 40 метака и санитетски материјал. 



64. 15. августа око 6 часова банда 3-400 наоружаних људи напала Рековац. 
Водника капетана Илића везала и под претњом смрти њему, породицама 
жандарма и жандармима, позвала ове на предају. Услед немогућности 
отпора жандарми су се предали. Опљачкана касарна, Пореска управа и 
пошта. Штета близу милион динара. 

65. У селу Батинци 15. августа т. г. непознати зликовци напали су кућу 
Милутиновића Војина. Тражили су од именованог новац и том приликом 
ранили њега и његову жену Ружу изболи ножем. Од нанесених повреда 
Ружа је умрла у току ноћи а Војин пренет у болницу ради лечења. По 
свему судећи исти су нападачи напали и одвели Митровића Павла из села 
Батинца, једног коња и коњска кола. Рудник Сисевац телефоном је извес-
тио да је несрећним случајем од електричне струје у јами рудника 
настрадао радник Милојевић Радоје. 

66. На дан 15. ов. месеца око 8 часова пре подне у Јагодини у улици ЈТевачкој 
непознато лице наоружано револвером са четри метка убило је Олгу 
ЈТађаревић. трг. из Јагодине. Разлог непознат, убица је по извршеном делу 
побего. 

67. Телег. бр. 5059 дана 16. августа од непознатог лица убијен је између 
Јагодине и села Мајура Фајфер Адам по народности Немац родом из 
Пашићева, који је био запослен код организације ТОТ. 

68. Телег. среског начелника Јагодина бр.-службено од 17. августа извештава; 
дана 15.августа велика група наоружаних људи напала жанд. станицу 
Рековац, разоружала жандарме, опљачкали пошту са 70.000 динара 
уништила телефон и телеграф, опљачкали пореску управу са 90.000 
динара, уништила пореске књиге, оштетили канцеларију среског начел-
ства, палила у начелству акта. Групи се придружили још неки мештани и 
један финанс. Одржали говоре, наредили чиновницима да више не раде, а 
сељацима да не плаћају порез. Срески начелник отпутовао за Јагодину. 

69. Телег. пов. бр. 77 дана 15. августа група од око 50 наоружаних лица упали 
у општину Горња Мутница, поцепали сва наређења, непредате објаве рат-
них заробљеника. Наредила писмено наредбу сељацима да у варош не 
доносе животне намирнице. 

70. Телег. бр. 4513 дана 16. августа у селу Извору наоружана лица напала 
магацин надзорника пруге и однели експлозивни материјал. 

71. Телег. бр. 4532 ноћу између 17 и 18. августа Миленковић Стевану из 
Бошњана запаљена камара пшенице око 2300 снопова. 



72. Актом бр. 3553 дана 5. августа око 10 наоружаних лица напали стражара 
рампе на Доброј Води. 

73. Актом бр. 4902 дана 13. августа око 10 наоружаних лица упали у општину 
Шантаровац и попалили све плакате и одузели три ћебета. 

74. Телег. пов. бр. 7 у току дана 19. августа примећене су наоружане групе у 
реону Ресавице, Милића и Стењевца. 

75. Телег. бр. 5167 дана 16. августа наоружана лица одузела књиге за попис 
овршеног жита у општ. главничкој. 

76. Дирекција пошта извештава актом бр. 7211 дана 19. августа - наоружана 
лица напала пошту Драгово и одузело сав новац, рачуне и књиге поцепали, 
телефонску централу уништили, поштара најурили и закључали пошту. 

77. Телег. бр. 2919 извештава да се Гркић Никола из Сења, одбегли осуђеник 
Казненог завода у Пожаревцу, Ђолић Стојадин, Николић Боривоје, 
Аћимовић Владимир из Сења, Петровић Милан и Станковић Добривоје из 
Стубице, одметли се од власти. 

78. 19. августа т. г. преко ноћи пет наоружаних људи маскираних напали су на 
кућу Димитрија Тодоровића из Дреновца. На вику Димитрија и његове 
деце нападачи су побегли и ништа нису собом однели. 

79. Телег. бр. 5214 ноћу између 19 и 20. августа око 10 наоружаних лица 
напали Савић Светозара, чувара желез. пруге у атару општ. буковачке и 
разоружали га. Одузели му пушку и 50 метака, па се изгубили у непоз-
натом правцу. 

80. Телег. бр. 4665 на дан 21. августа око 30 наоружаних лица напало на фаб-
рику цемента у Поповцу. Из касе однели 201.000 динара и одвели 
чиновнике које су доцније пустили. На изузети новац дали су признаницу 
коју су потписали командир чете и комесар. Одржали су радницима говор 
у комунистичком духу. Викали живео Стаљин и Сов. Русија. 

81. Ћуприја: 22. августа непозната наоружана и маскирана лица напала су 
Миливојевић Јоксима и његову породицу па пошто су их злостављали 
узели им 8.500 динара готовог новца, 15 кгр. шећера и једно одело. Од 
породице именованог нико није повређен ни рањен. Разбојници су се изгу-
били у непознатом правцу. 



82. Телег. бр. 5302 дана 23. августа три наоружана лица у општини мајурској 
одузела књиге овршеног жита. 

83. Телег. бр. 5390 ноћу 22 - 23. августа непозната лица убила на путу између 
села ЈТоћике и Медојевца председника Душана Јоцића и деловођу 
Драгутина Јевтића опш. Драгошевац. 

84. Телег. бр. 2972 дана 22. августа око десет наоружаних лица у општини 
иванковачкој поцепали све објаве и плакате. Исто и у селу Стубику. 

85. 22. августа Милош Милић, бандит из Грабовца са 10 наоружаних лица 
дошао је из шуме у село и из општине покупио плакате и акта и пред 
општином спалио, па се потом сви удаљили. 

86. Телег. бр. 4744 дана 22. августа у селу Бусиловцу једно наоружано лице 
позвало председника општине и деловођу и наредио да не гњаве народ, да 
воде рачуна о избеглицама, да не носе жито у варош. 

87. 24. августа једна група наоружаних људи извршила је разбојништво над 
Станићем Адамом из села Бигренице и однели му 28.000 динара. 

88. Ноћу између 24. и 25. августа т. г. Филиповић Марјан са синовима 
Милованом и Јованом и још пет наоружаних лица напали су кућу 
Петровића Радосава из Кованице. Петровић је са пушком Филиповића 
убио Милована а Јована ранио кога су разбојници однели у Бигреницу. 

89. Телеграмом бр. 706 ноћу 24 и 25. августа око десет наоружаних лица у руд-
нику Сисевац однели око 70.560 динара. На ову суму су дали признаницу са 
потписима Јовановић Јова, Грујић Сава и Тодоровић Миладин. Изјавили 
су да ову суму узимају по наређењу Команданта Моравског одреда. 
Отишли су у правцу Јужног Кучаја. 

90. 25. августа три непозната наоружана лица отерала су од куће Александра 
Стевановића из Деонице и убили га на месту зв. Трањина Бара. 

91. Телеграмом бр. 7361 ноћу 25 и 26. августа Милан Спасић одбегли робијаш 
из Бачине са два непозната друга напали општину орашку и узели 695 дин. 
и уништили све пореске књиге. 

92. Телег. бр. 4917 ноћу 26. августа од непознатих лица миниран је мост на 
железничкој прузи Параћин -Зајечар између села Главице и Давидовца, 
пошто су страже предходно отерали у шуму. 
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93. Телег. бр. 4862 дана 24. августа у селу Д. Мутница једна група од 50 
наоружаних људи упала у општину и спалила сва акта од априла ове 
године. Сазвали збор и упозорили народ да не убија немачке војнике, 
изјавили су да су одузети новац од Тодора у Извору вратили јер њима није 
циљ пљачка и позвали грађане да се покоравају наредбама власти. 

94. Телег. бр. 4914 дана 26. августа осуђен је на смрт од Моравског ослободи-
лачког одреда због шпијунаже у корист Немаца Видоје С. Миленковић из 
села Д. Мутнице и казна извршена стрељањем на м. зв. Вуковац. Видоје је 
по наређењу истог суда сахрањен. 

95. Акт. бр. 7292 дана 24. августа код варошице Д. Крчин непозната лица 
покидали телефонске линије ка Варварину, Крушевцу и Белушићу пресе-
цањем телеф. стубова. 

96. Телег. бр. 4940 дана 26. августа три наоружана лица у желез. станици 
Давидовац полупали телеграф. и телефон. апарате и узели од чувара 
пушку. У каси нашли 11.622 дин. од које суме узели 5.000 дин. и издали 
признаницу. 

97. 26. августа пет наоружаних лица напала су на кућу Јована Нонића из села 
Бигренице и тражили од Јована да им изведе његову кћер Марту, извели 
су је од куће на даљини од 300 метара, хтели су да је убију, али су на њену 
молбу пустили и наредили јој да каже оцу да им спреми 10.000 дин. и да ће 
они наићи за новац. У овим разбојницима нападнути јс препознао ГТетра 
Грепинаша и Николу Пантића, обојицу из Бигренице. 

98. Телег. бр. 6949 дана 27. августа убијен је одметник Кузмановић Драгољуб 
из села Д. Видова у дворишту абахије Драг. Живановића. 

99. Телег. бр. 3110 дана25. августа група наоружаних лица скинулаје војничке 
чакшире, кајише од ногу и војнички опасач Драг. Павловићу из Вирина, 
опасач узели његовом сину и Светозару Петровићу. 

100. Телег. бр. 5557 дана 28. августа једна група од десет наоружаних лица 
напала општину беличку и спалила књиге и акта. 

101. Телег. бр. 7773 дана 28. августа у селу ЈТебину наоружана група од 8 људи 
приморала је општину лебинску да изда објаву под именом Милан Васић 
из Лебина да види у Параћину да ли има Немаца и колико. Одржали су 
говор и позвали народ да се упише у четнике, одазвао се позиву Драг. 
Јовановић и Савић Милосав из Лебина. 



102. Телег. бр. 7072 даиа 29. августа у фабрику цемента Поповац упали су 10 
наоружаних лица и из касе однели 15.000 динара. 

103. Телеграмом бр. 7051 дана 26. августа т.г. у селу Забрегу убијен је одметник 
Петар Гергинашевић из Бигренице од непознатих лица. 

104. Телеграмом бр. 5661 дана 28. августа т.г. наоружана група од око 8 лица 
упала је у општину Лоћика и спалила сву ахриву. Препознат је Ђуричић 
Бошко, одбегли комуниста. 

105. Телеграмом бр. 5602 дана 28. августа т.г. у канцеларији општине 
беочићске наоружана лица спалила архиву и књиге. 

106. Телеграмом бр. 7151 дана 30. августа т.г. наоружана група људи упала у 
општину главичку и наредили да вишак жита не предаје властима. Из касе 
узели новац и дали признаницу. 

107. Телеграмом бр. пов. 124 дана 30. августа т.г. оружана маса људи дошла у 
Сењски Рудник и отерали раднике из рудника. Узели државне коње, спре-
му и један ауто који су оставили код железничке станице и чува га њихова 
стража. Минирали три железничка моста, покидали тел. жице. Узели 
једна кола са воловима. 

108. Телеграмом бр. 7163 и 7164 дана 30. августа т.г. око 20 наоружаних лица 
упало у општ. мириловачку и присутним сељацима наредили под претњом 
смртне казне да им се придруже. Силом су одвели 8 лица и наредили да се 
31. августа спреме још 22 лица које су наређење упутили општини. 

109. Телеграмом бр. 7151 дана 30. августа група од 30 наоружаних људи упала 
у општину Главицу и наредила да се вишак жита не предаје властима. Из 
касе узели 800 динара и издали признаницу. 

110. Телеграмом бр. 5215 дана 30. августа т.г. око 6 наоружана лица упала у 
општину нукривијску и спалили општинске књиге о овршеном житу. 

111. Телеграмом бр. 5599 дана 27. августа око 12 наоружана лица упала у општ. 
бунарску и спалили све кљиге војних обвезника и мобилизацијски матер-
ијал. 

112. 27. август 1941. телеграм Гвоздени мост отвора 34 на км. 5.500 ноћно мини-
ран код једног обалног стуба, оштећен горњи и доњи појас са вертикалама 
и искривљен. Колосек деформисан. Детаљни описи, програм рада следује 
и за боговински мост. 



113. 31. августа 1941. телеграм - према телефонском извештају шефа станице 
Сењ. Рудник у 19.30 дана 30. августа 1941. у ком је моменту настао прекид 
линије непозната наоружана лица подигла су у ваздух три моста на прузи 
Вавило - Пасуљанске ливаде, опљачкали касе ст. Сењ. Рудника, Равну 
Реку и управе Сењ. Рудника. Саобраћај само могућ од Доње Ћуприје до 
Вавила до км 18. - телеграфска и телефонска линија у прекиду од Сења 
до Равне Реке. 

114. Телеграмом бр. пов. 129 дана 28. августа три наоружана лица упала у 
општину штипљанску и спалили све војне књиге. 

115. Телеграмом бр. 7510 дана 30. августа т. г. три наоружана лица упала у 
општину избеничку и уништили књиге о попису овршеног жита. 

116. Актом бр. 7375 дана 26. августа т. г. у општини Поточац два наоружана 
лица попалила плакате, објаве и званична акта, пореске књиге и одузели 
једну пушку. 

117. Актом бр. 7374 дана 26. августа т. г. неколико наоружаних младића упали 
у општину избеничку, представили се као српски четници и одузели један 
акт од команде војног округа у Крушевцу. Тражили јело. 

118. Актом бр. 7370 дана 26. августа т. г. два наоружана лица у општини 
Рашевици покупила књиге о овршеном житу и спалила. 

119. Телег. бр. 7545 дана 1. септембра у варошици Бачини три наоружана лица 
пресекли испред поште телефонске жице. Из општине однели 1.500 
динара, на капама су имали четничке кокарде. 

120. Телег. бр. 7218 група наоружаних људи око 70 дошла у селу Забрегу и у 
селу Буљану. Инцидената није било. 

121. Телег. бр.7219 дана 30. августа једно наоружано лице дошло у село Доње 
Видово, одржало говор да се народ слаже и да се тужи. Из општине узело 
списковс овршеног жита и спалило. 

122. Телег. бр. 5796 дана 31. августа три наоружана лица упала у општину 
ловачку, спалили архиву, згазили краљеву слику и наредили председнику 
да поднесе оставку. Један нападач је одбегли робијаш из Крагујевца а 
други је Александар Манојловић - Танда из села Милошева. 

123. Телег. бр. 5775 дана 30. августа упала су наоружана лица у општину 
лоћичку, спалила сву архиву и акта. 



124. 31. августа општина мириловачка примила је наређење од Војводе Жике 
којим тражи да му се у одред упути око 100 обвезника, под претњом стре-
љања и уништаја имовине за неизвршење. 

125. Телег. бр-у селу Д. Мутници 1. септембра убијен је Жика Миловановић 
војвода Гочки и Копаонички - Шумски Вук, од стране насилно одведених 
сељака и људи Боре Петровића, активног поручника . 

126. 31. августа жандарми су ухапсили три лица која су од бандита из шуме 
донели уцењивачка писма за управу Сењски Рудник у којима се управи 
рудника прети нападом у случају да им се не пошаље одређена сума. Писма 
је упутио Илија Узелац вођа једне банде, која је у ноћи 3/4. септембра 
извршила напад на рудник Баре демолирала зграду управе и ставили рок 
од 6 дана за пуштање њихових људи иначе да ће демолирати ове објекте. 

127. Телег. бр. 7232 дана 1. септембра воз број 234 задржан је код села Доња 
Мутница од наоружаних лица. Воз је нападнут бомбама и пушчаном 
ватром. Рањени су Божо Јовановић, желез. Милан Васић, кондуктер 
Драгослав Стојановић, возовођа, једна жена и дете. Разоружани су и одве-
дени немачки војници. 

128. 1.септембра о.г. око 14 ч. 3 непозната наоружана лица упала су у зграду 
општине бошњанске, срез темнићки (Варварин) и спалили истакнуте 
плакате и објаве, спискове који се односе на попис младића за стални 
кадар и обвезнике, као и пореске књиге. Јовановић Тимотије, из Бошњана, 
критиковао је рад и поступак ових лица, па га је један ударио кундаком од 
пушке. Тимотије, са ножем у руци, покушао је напад на наоружаног, који 
га је убио са два метка из пушке. После овога ова наоружана лица 
одржала су поуку присутном народу, да не врше крађе и друга кривична 
дела, као и да се боре против окупаторских власти, а представили су се као 
четници и национални борци. Затим су отишли у школу, од управитеља 
одузели књигу за попис овршеног жита и спалили је. Од општинског 
служитеља Ђорђевића Живојина одузели су пушку са 20 метака, а потом 
су отишли у правцу среза крушевачког. 

129. Ноћу 3. септембра т. г. напала су група наоружана пушкама, на кућу 
Милошевића Светислава, земљорадника из Буковча тражећи новац. 
Светислав је искористио згодан моменат и побегао. Разбојници су му 
однели разно одело и друге ствари, па се затим удаљили у непознатом 
правцу. 

130. 3. септембра т.г. око 24 часа наоружана лица чији идентитет није утврђен, 
запалили су бараку организације ТОТ на друму Јагодина-Крагујевац, на 



подручју општине драгоцветске. Извршиоци су побегли у непознатом 
правцу. 

131. 3. септембра т. г. обавештено је начелство да одметници припремају 
напад на Јагодину, ноћу између 3. и 4. септембра т. г. У току исте ноћи, 
око 22 часа дошло је до краћег пушкарања код јагодинског гробља. У 
пола један изјутра дошло је до дужег пушкарања код Барутане, западно 
од Јагодине, између немачких војника, наших жандарма и градских 
стражара с једне стране и наоружаних бандита с друге. Напад је одбијен. 
Нападачи су се повукли. 

132. Ноћу између 3. и 4. септембра т. г. у времену 22 до 1 час чула се јака 
пуцњава изнад села Остриковца. Сутрадан је на том месту нађен један 
мушки леш, на коме су биле војничке панталоне и црн капут. Око леша је 
било доста чаура и муниције, из чега се могло закључити, да је ово лице 
погинуло од ватреног оружја. Накнадно је утврђено да се погинули звао 
Јоксимовић Божин из Мајура. 

133. 4. септембар. Два наоружана лица напала кућу Милошевића Светислава 
из Буковча и затражили му новац. Именовани је успео да побегне а разбо-
јници су покупили одело и разне ствари па се изгубили у непознатом 
правцу. 

134. 5. септембра т.г. око 22 часа 7 одбеглих комуниста наоружаних пушкама, 
убили су из пушке а затим изболи ножевима Стојковића Животу, правни-
ка из Јагодине, са станом у Арачлијској улици бр. 45. По извршеном 
убиству убице су побегле у правцу Ђурђевог брда. 

135. 5. септембра т. г. око 18 часова упало је у канцеларије општине глого-
вачке 5 непознатих људи, наоружаних пушкама и спалило сву општинску 
архиву. Затим су се нападачи удаљили у правцу села Дубоке. 

136. 6. септембра т.г. око 2 часа дошло је до јаче борбе пушкама, пушкоми-
траљезима и бомбама у Јагодини у ЈТевачкој улици. Борбу су водиле 
немачке војничке патроле противу одбеглих комуниста. У борби је поред 
немачке патроле учествовала и жандармерија. Погинуло је два немачка 
војника а четворица рањена. 

137. 6. септембра т.г. око 9 часова два непозната човека, наоружана пушкама, 
упала су у канцеларије у општини у Доњем Штипљу и насилно затворили 
канцеларије, а председнику Васићу Милораду наредили да не сме вршити 
свију дужност. Затим су отишли на имање овдашњег фабриканта 
Клефиша које се налази у Доњем Штипљу и са истог отерали говеда и 



евиње. Том приликом одвели су и економа имања Пушића Кузмана али су 
га после шестодневног задржавања пустили. 

138. Истога датума, после подне, два непозната наоружана лица, пресрела су, 
на путу Јагодина-Беочић, поштоношу општине беочићске, Мијатовића 
Петра, из Беочића, отела му службену пошту и спалила је. 

139. Ноћу између 6-7. септембра т.г. непозната лица порушила су и уништила 
су спаљивањем телефонско-телеграфске стубове на државном путу 
Драгоцвет-Б унар. 

140. Исте ноћи непозната лица покидала су телефонско-телеграфске жице и 
спалила стубове дуж државног друма Јагодина-Крагујевац на подручју 
општине шантаровачке. 

141. 7. септембра т.г. око 16. часова 5 непознатих лица, наоружаних пушкама, 
упало је у канцеларије општинске управе у Дубоки и спалили архиву. 
Затим су побегли у правцу Кочиног Села. 

142. Ноћу између 7-8. ов.м. (септембра) непозната лица оштетила су мост на 
државном друму Јагодина - Драгоцвет и онеспособили пут за колски сао-
браћај. 

143. 8-9. т. г. око 14 часова непознати људи, наоружани пушкама, пушкоми-
траљезима и бомбама напали су из заседе на државном путу Јагодина-
Крагујевац, на подручју општине драгоцветске у непосредној близини села 
Ковачевца, немачки војни транспорт, који је долазио из Крагујевца. 
Транспорт се састојао из три теретна моторна возила и једних особних 
кола. Нападачи су припуцали на транспорт. Било је мртвих и рањених 
мећу немачким војницима. Седам немачких војника нападачи су заробили 
и одвели у шуму. Овом приликом нападачи су претоварили животне 
намирнице из немачких транспортних кола на своја кола и отерали у 
правцу планине Јухор а аутомобиле спалили на путу. 

144. 9. септембра 1941. године између станице Багрдан и Брзан дошло је до 
судара возова М.192 и М.187. Судар су припремили непознати наоружани 
људи одметнути у шуму, на тај начин што су, откачили локомотиву воза 
М.187 и после отварања регулатора пустили је на отворену пругу и иста се 
сударила са возом М.192. 

145. 9. септембра 1941. године упала су у канцеларију општинске управе у 
Кочином Селу два непозната човека, наоружана пушкама. и спалила све 
спискове војне евиденције у општинској архиви. 



146. Ноћас је мост на км 54950 Главићки поново миниран и оштећен за сао-
браћај. Пруга и даље у прекиду према Зајечару, особље незаштићено не 
сме да ради. 

147. Ноћу између 9-10. септембра т. г. непознати људи убили су на путу који 
иде за Кочино Село код гробља села Рибара Милића В. Обрада, земљо-
радника из Рибара. 

148. 10. септембра 1941. године непознати наоружани људи напали су заменика 
председника општинске управе у Мајуру и одузели му сеоску пошту. 
Дошавши у општину непознати људи уништили су све објаве које су 
немачке војне власти биле издале војним заробљеницима. 

149. 10. септембра 1941. године у 10.30 часова четри непозната лица, наоружана 
пушкама упала су у канцеларије ошптинске управе у Главинцима и 
спалила сву архиву. 

150. 10. септембра 1941. године увече три наоружана лица чији идентитет није 
познат, напала су на општину јовачку, одузела општински новац и 
забранила сваки кулук на тражење немачких власти. 

151. 10. септембра 1941. године око 18 часова на бановинском путу између 9. и 
10. км. на подручју општине рибарске, убијен је са два метка из пушке 
Стајић Милосав из Рибара. Извршилац дела и мотив убиства нису познати. 

152. 11. септембра 1941. године двадесет непознатих лица, наоружаних 
пушкама и пушкомитраљезима упали су у канцеларије општинске управе 
у ЈТаништу, спалили све књиге и архиву, па се потом удаљили у непознатом 
правцу. 

153. 11 .септембра т.г. око 16 часова дошла су у канцеларије општинске управе 
у Трешњевици два непозната човека наоружана пушкама и спалила 
општинску архиву за 1941. годину. 

154. Телеграм-Параћин 11. септембар 1941. синоћ у 19 сати по трећи пут је 
миниран Главички мост на км. 5/950, изгорели су витловски стубови и мост 
је дефинитивно онеспособљен за саобраћај, ма каквог возила превоз 
немогућ. 

155. 12.септембра т.г. око 20 часова дошло је у општину параћинску шест 
наоружаних лица и спалило акта за 1941. годину, регистре војне евиденци-
је и књигу пописа становништва. Потом су отишли у правцу села Мајура. 
Тринаестог овог месеца око 7 часова иста лица повратила су се у помену-



ту оиштину, отворила општински магазин и однела нека половна цивилна 
одела. Затим су отишли у правцу села Крушара. 

156. 12. ов. м. око12часова пет непознатих лица, наоружаних пушкама упало 
је у канцеларије општинске управе у Праћини и спалило сву архиву. 
Потом су се удаљили у правцу села Мијатовца. 

157. 13. септембра 1941. год. у 7 часова напала су на село Праћину непозната 
наоружана лица. Том приликом једно лице је убијено а једно рањено. 

158. 11. 12 и 13. о.м.(септембра) комунистичке банде су узастопце нападале на 
руднике Равну Реку и Сењски Рудник. Српски оружани одред, и немачка 
војска која му је послата у помоћ, успели су да у три маха у очајној борби 
одбију све бандитске нападе. У борби је погинуо један наредник одреда и 
један немачки војник. На страни комуниста убијен је један бандит и двоји-
ца рањена, и од једнога од њих сазнаје се да је на страни бандита било око 
20 мртвих и више рањених али да су бандити успели да их собом однесу. 

159. У ноћи 13/14. септембра нападнута варошица Варварин и сва надлештва. 
Спаљене архиве у жанд. станици и пореске књиге у Пореској управи, 
уништени телефонски апарати у Ср. начелству и пошти и иресечене лин-
ије. Оружје из жандарм. станице однето као и из Ср. начелства оно које је 
било покупљено од општинских управа према наређењу немачких власти. 

160. 14.септембра 1941. године око 17 часова пет непознатих лица наоружаних 
пушкама и пушкомитраљезима спалило је насилно архиву и књиге 
општинске управе у Остриковцу. Нападачи су затим отишли у правцу села 
Мајура. 

161. Ноћу између 14-15. септембра т.г. непознати наоружани људи оштетили су 
пут на подручју општине главиначке и онемогућили превоз 6000 кгр. сена 
у Ћуприју по тражењу немачких војних власти. Таоцима су запретили да 
сено не смеју предавати немачкој команди. 

162. 14. септембра т. г. дошао је у село Праћину један наоружани човек, чији 
идентитет није утврђен, и издавајући се за подофицира, одвео присилно у 
шуму шест младића. 

163. 15.септембра т.г. око 24 часа једна група непознатих наоружаних људи 
напало је на кућу Милошевића Обрена из Дубоке, извела га у двориште и 
убила га. Извршиоци су побегли. Мотив убиства није познат. 



164. 15.септембра дошла је у село Праћину група око 30 наоружаних људи и 
одредила општинском служитељу да објави збор за 10 часова. Натеран 
силом служитељ је то и учинио. Збор је одржан у заказано време. 
Наоружани људи наредили су присутним сељацима да не смеју тужити, 
красти, ни пљачкати. У противном, рекли су, судиће им они. 

165. 15.септембра т.г. око 8.30 часова дошла су у канцеларије општинске 
управе у Рибарима три наоружана лица обучена у униформе бив. 
југословенске војске и спалила мобилизацијски материјал. Председнику 
општинске управе наредили су да не сме извршавати наредбе немачких 
војних власти. 

166. 15.септембра т.г. ноћу између 15-16. септембра т.г. непозната лица 
поткопала су мостове и пропусте на државном и бановинском мосту на 
подручју општине драгоцветске. Тиме је изазван прекид колског сао-
браћаја на државном путу Јагодина-Крагујевац и на бановинском 
Јагодина-Драгоцвет-ЈТоћика. 

167. У ноћи 15/16. о. м. (септембра) миниран мост на км. 6/146 пруге Доња 
Ћуприја-Равна Река оштећен за саобраћај. 

168. 16. септембра т. г. око 10 часова упала су у канцеларије општинске управе 
у Главинцима 4 непозната наоружана човека и уништила мобилизацијски 
материјал. 

169. 18. септембра т. г. око1.20 часова идући за Ћуприју воз бр. М 188 наишао 
је код одјавнице Гиље на паклену машину која је експлодирала. Мост се 
срушио а локомотива се претурила у поток. Непозната лица која су ово 
припремила, опљачкала су воз а што нису опљачкала запалила су. 
Људских жртава није било. 

170. 19.септембра т. г. по подне упала је у канцеларије општинске управе у 
Јовцу једна група од 10-15 непознатих људи наоружаних пушкама и насил-
но спалила књиге о наплати државног пореза. Нападачи су затим побегли 
у правцу села Трешњевице. 

171. 19. септембра т.г. 6 људи, чији идентитет није установљен, наоружани 
пушкама, напали су на општинску управу у Деоници. Нападачи су потом 
отишли у правцу села Прњавора. 

172. 20. септембра око 8.30 часова одбегли комуниста Павловић Предраг, 
фабрички радник, родом из Цикота, среза левачког, убио је из револвера 
руског емигранта Иванова Викентија, надзорника Фабрике шешира у 



Јагодини. Убиство је извршено у канцеларији фабрике. Злочинац је побе-
гао. Мотив убиства још није објашњен. 

173. 20. септембра т.г. око 21 час једна група непознатих наоружаних људи 
упала је у канцеларије општинске управе у Винорачи и уништила спаљи-
вањем књиге и акта. 

174. Ноћу између 20-21. септембра т. г. око 24 часа непознати људи наоружани 
пушкама напали су на канцеларије општинске управе у Драгоцвету и 
насилно уништили спаљивањем архиву, бонове и акције у вредности 25.000 
динара, таксених марака у вредности 1.2оо дин. и папирног новца у износу 
од 400 динара. Нападачи су међу собом разговарали непознатим језиком. 

175. 21. септембра т. г. око 22 часа већа група непознатих људи, наоружаних 
пушкама, упала је у канцеларије општинске управе у Мајуру и спаљи-
вањем уништила општинску архиву. 

176. Ноћу између 21-22. септембра т. г. непозната лица оштетила су мост на 
реци Лугомиру у непосредној близини Јагодине онеспособивши га у извес-
ној мери за саобраћај. 

177. 22. септембра т. г. у времену од 0.25 до 5.30 часова наоружана банда 
нападала је на железничку станицу Арачићево. Нападачи су запалили сав 
инвентар, материјал путничке благајне и обрасце, поломили и спалили 
телефонске и телеграфске уређаје у железничкој станици у скретничким 
кућицама и у стражари бр. 30. На киломстру 123+209 избацили су десну 
шину из колосека. 

178. Телеграм-18. септембра 1941. У 1.30 с. дана 18. септембра непозната лица 
на км 140/500 пруге Београд-Ниш између Јагодине и Јовца извадили су две 
шине у спољном луку кривине Р-500 и воз И 188 је наишао, исклизнуо, а 
локом. порушила гвоздени мост отвора 15 м. Саобраћај немогућ до даљег 
извештаја. Упутити одмах из Београда и Ниша велике дизалице ради 
расчишћавања. Жртава нема. Штета велика. Прекид саобраћаја трајаће 
око 5 дана. 

179. 24. септембра нападнута општина стубичка где су бандити присиљавали 
сељаке да са њима пођу у шуму. Сељаци су позив одбили и разбежали се 
по кукурузима. 

180. У ноћи 24/25. о. м. (септембар) бандити напали барутану у Винорачи у 
непосредној близини Јагодине. У борби са жандармеријом и немачком 



војском заробљена су два бандита а више њих је рањено. На страни 
жандарма и нем. војника нема жртава. 

181. У ноћи 24/25. о. м. (септембар) покварена пруга између станица Рибник и 
Ланиште (пруга Београд-Ниш) те је једна локомотива и неколико вагона 
испало из колосека. 

182. 25. септембра између станица Арачићево и Јагодина бандити извадили 
једно поље шина. Воз бр. М 185 наишао и испао и закрчио колосек. 

183. 24. септембра сељаци из села Доње Мутнице и Извора, које је кому-
нистичка банда пре неколико дана силом одвела у шуму, са оружјем које 
су добили од банде побунили су се противу комуниста и напали их. У борби 
сељаци су убили око 10 комуниста између којих и вође бандита, као и 
једног њиховог политичког комесара, а такође ухватили и 15 живих кому-
ниста. Остале комунисте, који су се разбежали, сељаци гоне и даље. 

184. 30. септембра српски наоружани одред под командом пуковника Бабића 
успео је да опколи комунистичке банде: моравску, ресавску и орашку у 
селу Луковици. Све три банде биле су јаке око 500 људи. Борба је замет-
нута око 4 и 40 часова изјутра и трајала је до 16 часова поподне. У борби 
је убијено 34 бандита а 17 комуниста је заробљено. Осим тога, по искази-
ма заробљених, комунисти су имали око 80 рањених. Заплењено је: 1 
тежак митраљез, 2 лака митраљеза, 71 пушка, 15 пиштоља, 35 вој. ножева 
за пушку, 2 сандука муниције, 1 деф. бомба, 1 торба експлозива, 13 пакета 
екразита, 5 двоколица, 5 кола, 24 коња, 4 вола, 55 ћебади, 30 пари цокула, 
25 војничких чакшира, 15 блуза, 20 шињела, 52 шаторских крила, 20 седала, 
11 амова итд. На страни одреда погинуло 2, а рањено више њих међу који-
ма и 1 официр. 

'185. 30. септембра сукобио се четнички одред у селу Сиоковцу са једном кому-
нистичком бандом. У вођеној борби убијено је 7 комуниста. На страни 
одреда погинуо 1 четник. Заплењено: 2 пушке. 

186. 1. октобра нађен је леш жанд. поднаредника Тошић Милоша у близини 
села Доње Мутнице. Утврђено је, да је поднаредника Тошића убила кому-
нистичка банда коју је водио Петровић Боро из Доње Мутнице, која је 
банда растерана и више се не налази у срезу Параћинском. 

187. 5. октобра комунисти обили врата на магацину бензина и нафте Стандард 
Бакуум оил Комп. и ставили две паклене машине. Једна је експлодирала и 
од њене експлозије напрсла два бурета из којих је истекао бензин. Друга 
благовремено уклоњена. Штета није велика. 



188. 6. октобра нападнута општина Сиоковац (у близини Јагодине) однета 
архива, разлупани телефони, покидане везе. 

189. 5. октобра нападнута општина Варварин (село и варошица) и из благајне 
опљачкан новац. 

190. Телеграм 6. октобра 1941. - дана 6. октобра 1941. у 2.16 ч. експлодирале 
су три паклене машине на км 136/700 под лок. воза бр. М 193, војни транс-
порт бр. 808448, локомотива 01/121 јаче је оштећена и као хладна упућена 
у Ћуприју, машиновођа Цвејић теже је рањен у десно раме код саме 
експлозије, кочничар Радисав Живадиновић рањен је из пушке у мошнице. 
Указана им је помоћ у овдашњој болници. Кочничари Павле Николић и 
Данило Симић су нестали и до овога часа нису јавили. Штета је на мосту 
незнатна. Саобраћај обустављен до стручног прегледа за одржавање. 

191. 7. октобра нападнута општина мијатовачка ( око 9 км. ист. од Јагодине ) 
и опљачкано из касе 3.220 динара. Истог дана нападнута железн. стражара 
на км. 121/865 пруге Београд-Ниш, између станица Багрдан-Арачићево. 
Оштећен телефон. 

192. Свилајнац: 7. српски оружани одред (свилајначки) послао је један свој вод 
код села Војске (око 30 км. јужно од Свилајнца а преко пута Багрдана). 7. 
о. м. (октобра) тај је вод наишао на једну комунистичку банду и са њом 
повео борбу. У успешној борби убијен је вођа банде који се зове Бора и 
родом је из села Ланишта (презиме му није могло бити утврђено) и још 6 
других комуниста. Тројица су ухваћена жива. Заплењено је 6 пиштоља, 4 
пушке и велики материјал који је био натоварен на 9 коња. 

193. 9. о. м. (октобар) две групе бандита наишле су на заседе српског оружаног 
одреда из Сењског Рудника. Обе групе дочекане су паљбом из пушака од 
стране одредових заседа, биле растурене и натеране на повлачење и бек-
ство. 

194. 8. октобра бандити одузели пошту поштару општине беличке; у ноћи 8/9. 
спаљена архива општине Драгоцвет а 9. о. м. посечени телефонски 
стубови и жице на подручју исте општине. 

195. 9. октобра нападнута стража код железничке станице Јовац. Стража при-
хватила борбу и паљбом одбила бандите. На страни страже није било 
жртава, док је на страни нападача било рањених што се закључује по 
локвама крви. 



196. Телеграм 11. октобар 1941.-дана 10. октобра око 20 с. почели су непоз-
нати људи паљбу на пролазеће возове између Јагодине и Јовца и то код км. 
138. Око 1 с. чула се јака детонација, те је послата локомотива са војском 
из Ћуприје и Јагодине. Пом. воз. вратио се у Јагодину у 5. 30 с. и дознали 
смо да је на путном пролазу у км. 149 између Јагодине и Јовца однешена 
шина од 1-2м и да је искочила пом. локомотива упућена из Ћуприје. 
Жртава нема. Штета незнатна. Застој у саобраћају од 23. часа трајаће до 8 
сати. Писмено следи. 

197. 11. октобра око 23.30 ч. покушан је оружани напад на жанд. станицу у 
Јагодини. Напад је одбијен. На месту одакле су бандити пуцали нађени су 
трагови крви, што значи да их је било рањених. 

198. 12. о. м. (октобра) нападнуте општине Јовац, Трешњевица (око 10-12 км 
јужно од Ј.) и Драгоцвет (око 8 км југозападно од Ј.), однети печати и 
акта, зграде закључане и часницима и особљу забрањен рад. 

199. 11. октобра нападнуте од комуниста општине Доњи Крчин (западно од 
Варварина) и Поточац (северно од Варварина), забранили рад у општина-
ма и сељане натерали да прокопавају путеве у циљу онемогућења сао-
браћаја. 

200. 12. октобра једно одељење Српског оружаног одреда из Свилајнца суко-
било се код села Кушиљева са једном комунистичком бандом и у борби 
убило комунисту Слободана зв. Дроћа родом из Скопља (презиме није 
утврђено) а ухватило комунисту Радовановића Доситеја из Кушиљева. 
Заплењена 1 пушка и др. материјал. 

201. Телеграм 14. октобар 1941. -Ноћас у 22.40 с. шумци су напали станицу 
Арачићево и том приликом везали шефа станице и остало особље и 
одвели у шуму. У том времену воз бр. 107 улазио у станицу Арачићево. 
Улаз био је исправан. На улазној скретници бр. 4 почео је воз нагло да 
испада са локомотивом и колима. Жртава нема. Исклизло 6 кола и локо-
мотива и закрчили други и трећи колосек, а службена и поштанска кола 
пала у фигуру. Локомотива преврнута. У изгледу да скретнице у кола 
окренута, неколико шина повађено. То је био узрок исклизнућа. Дизање 
почело у 7.30 са великом и малом дизалицом. Потребна је и велика дизал-
ица из Ниша. Дизање ће трајати цео дан. Озлеђен машиновођа, ложач и 
возовођа. Од путника нико. Станично особље сем скретничара у 6.40 
вратило се у станицу Арачићево. 

202. 14. о. м. (октобра) нападнуте општине главиначка и мајурска и особљу 
забрањен рад. 



203. 16. октобра иападнута општина беличка, часницима и особљу забрањено 
обављање послова. 

204. Телеграм 20. октобар 1941. -дана 19. октобра 1941. око 23 сата непознати 
бацили су у ваздух гвоздени мост отвора 11 м на км 123/209, порушили и 
обални стуб са београдске стране. Предузети су радови. Прекид 
саобраћаја трајаће до 22. октобра 1941. до 18 сати. Жртава није било. 

205. У ноћи 15/16. о. м. (октобра) извршен напад на зграде жандармеријске 
станице и Среског начелства у Јагодини, бандити одбијени ватром жандар-
ма. Истог дана нападнута и општина шантаровачка и забрањено даље 
пословање часницима и особљу. 

206. Телеграм Арачићево -дана 19. октобра 1941. у 23.20 сати порушен је мином 
мост на км. 123/300 пруге Београд-Ниш између Багрдана и Арачићева од 
стране непознатих људи, три непозната наоружана лица су у станици 
Арачићево приморавали особље да пропусте воз 115-оклопни, а да га не 
обавесте о припремљеном атентату о чему је особље било упознато од 
стране нападача. Воз је обавештен и до исклизнућа није дошло. Штете 
има. Жртава нема. 

207. 19. октобра приликом чишћења терена око манастира Јошанице, српски 
оружани одред убио 1 комунисту а 3 жива ухватио. 

208. 23. о. м. (октобра) дошао је у Равну Реку 21 наоружани човек и пред-
ставили се као четници. Командант среског оружаног одреда посумњао је 
у њихов исказ и на згодан начин разоружао их и ухапсио. Њихов вођа 
успео је да побегне. 

209. 23. октобра о. г. делови Велико-Моравске групе напали су комунистичку 
банду у селу Витежеву, срез ресавски, јаку око 150 бандита. У борби која 
је трајала око један и по час, убијено 23 бандита, 2 рањена и 3 жива 
ухваћена. На нашој страни није било губитака. Заплењено је: 1 
полутеретни аутомобил, 17 пушака, 2.000 метака, 1 црвена застава и други 
материјал. После овога заузето је Кушиљево и Жабаре. Народ је дочекао 
војску са одушевљењем и клицао : Живео краљ Петар Други,живео ђенер-
ал Недић , живела војска. 25. октобра о. г. заузета је и Рача. Свилајначки 
одред на своме правцу убио је 33 бандита, 1 рањен и 12 ухваћено, од којих 
је 6 одмах на лицу места стрељано. По исказу војника, било је рањених око 
50 бандита. Из овог одреда (Свилајначког) рањен је један војник лакше у 
ногу. Жабарски оружани одред на своме правцу убио је 25 бандита и 30 
ранио. Овај одред није имао губитака. Приликом напада на обезбеђење, 
које је остало у Жабарима, тешко је рањен у главу један војник. 



Свилајначки и Жабарски одред запленили су: 42 пушке, 5.000 бојевих мета-
ка, 6 коња и други материјал. У Рачу је први ушао пешадијски капетан 
прве класе г. Чубрило Мирко са трупама из Свилајнца. Немачка артилер-
ија имала је задатак да бомбардује Доњу Рачу и Рачу. ЈТичном иниција-
тивом команданта групе пуковника г. Бабића успело је, да батерије не 
опале ни један метак. На страни Немаца погинуо је 1 подофицир и 1 
рањен. 

210. У ноћи 25/26. о. м. (октобар) у 0.22 часа несрећним случајем десио се у 
станици Јовац судар између возова бр. 179/2 и бр. 172. Погинуо кочничар 
Ђурић Веселин. Пруга није оштећена. Саобраћај се обавља. 24. о.м. четни-
ци успоставили власт у општини деоничкој коју су комунисти раније 
затворили. 

211. Према телефонском извештају Другог Јагодинског оружаног одреда од 
28. октобра о. г. вођа банде за рушење пруга Јоковић Добривоје, звани 
капетан, ухваћен је, а у току је откривање и хватање целе банде. 

212. 28. о. м. (октобра) комунисти су минама разрушили мост на путу Јагодина-
Крагујевац код села Врбе у атару бунарске општине (око 12 км западно 
од Јагодине). 

213. 28. октобра у 4 ч. Велико-моравска група под командом команданта групе 
пуковника Бабића кренула је у циљу чишћења терена према Петровцу у 
два правца: Свилајнац-Кушиљево-Витежево-Орешковица-Кривоје-
-Велико ЈТаоле-Петровац; Мало Лаоле-Ждрело-Петровац. Успут је 
долазило до сукоба са бандитима и ухваћено је 7 бандита и међу њима 
главни курир Милосављевић Н. Живојин из Горње Ливадице. По исказу 
ухваћених бандити су имали 11 мртвих и 15 рањених. Заплењено је 3 
митраљеза (2 тешка и 1 лаки), 12 пушака, 1500 метака и 4 револвера. На 
нашој страни није било жртава. У 14.30 ч. трупе су ушле у Петровац, не 
наишавши ни на какав отпор. Одмах је постављен срески начелник и 
општинска управа. 

214. 30. октобра Други оружани одред у Јагодини водио је борбу са комунисти-
ма око села Деонице, срез Белички. Један комунист убијен и један рањен 
и пренет у болницу, где је умро. Одред није имао губитака. 

215. 1. новембра Други јагодински одред кренуо је у заједници са немачким 
трупама у правцу Јагодина-Драгоцвет-Главинци-Бресје-Мајур. При 
уласку у село Главинци отворена је ватра од стране комуниста. Немачке 
трупе предузеле су напад на Главинце, а одред је продужио кретање за 
Бресје. При уласку одреда у Бресје, комунисти су отворили ватру са окол-



иих брда, где еу били у повлачењу. У селу је заплењена храна зготовљена 
за тај дан, једна заклана свиња и око 200 кг. кукуруза. Зграде где су били 
комунисти запаљене су у Бресју и Главинцима. Из оба села доведени су сви 
мушкарци од 16-50 год. у Јагодину. Са Њима ће се поступати по 
надлежности тј. они који немају кривице биће пуштени кућама. 

216. 4. новембра комунистички бандити упали су у кућу Миљковића 
Александра, из села Бресја, срез Белички, који се налази у заробљеничком 
логору у Немачкој, где су тражили да убију његовог зета жанд. капетана у 
пензији Јовановић Божидара и његову жену Грозду. Кад их нису нашли, 
јер су тога дана случајно били у Јагодину, извршили су претрес стана и том 
приликом извршили су пљачку на Штету капетана Јовановића и то: 6 кома-
да акција ратне штете у вредности 106.000 динара, 158 комада акција 
Привилеговане Аграарне банке. у вредности 79.600 динара, 2 уложне 
књижице од 15.000 динара, готовог новца 50.000 динара, тапије и разна 
новчана документа у вредности 100.000 динара и разних других ствари. 
Укупна штета износи 356.660 динара. Све опљачкане ствари биле су 
прикривене код комунисте Јевремовића Душана, жене му Маре и сестре 
Ангелине из села Драгошевца, које су бандити после једног дана однели у 
шуму. Јевремовић, његова жена Мара и сестра Ангелина ухапшени су и 
предати Другом српском оружаном одреду у Јагодини на даљи поступак. 

217. 5. новембра т. г. непознати наоружани људи напали су на кућу 
Вуксановића Јована из села Глоговца и одузели 4.000 динара у готовом 
новцу и разних ствари у вредности 20.000 динара. 

218. 6. новембра 1941. г. у 11 часова брзи воз бр. 101 прегазио је на километру 
133/100 између станица Јагодина и Арачићево Павловић Боривоја, пиљара 
из Јагодине. 

219. Дана 8. новембра тек. год. у12часова на улици Краља Петра у Јагодини 
нађен је леш једног непознатог лица који је на тротоару умро. 

220. 8. новембра о. г. ухватили су жандарми Манојловића Милорада, из Равне 
Реке, срез Деспотовачки, који је дуже времена уцењивао и пљачкао 
имућне људе, представљајући се као четник при вођењу истраге и суочењу 
Манојловића са уцењиваним и опљачканим лицима у околини Деспотовца, 
исти је покушао да побегне, па су га жандарми 10. новембра о. г. убили. 
Код њега је нађена 1 бомба, 3.200 динара и друге разне ствари. 

221. Дана 11. новембра тек. год. нађен је убијен у једној колиби у селу Бунару 
Војислав Михајловић из Медвеђе срез деспотовачки, познати комуниста и 
комесар комунистичког одреда у Јухору. 



222. На дан 11. и 12. о. м. (новембра) српски оружани одреди и четници у сарад-
њи са немачком војском извршили су чишћење терена у правцу Јагодина-
Багрдан-Крагујевац. Код села Стрижила сукобили су се са комунистима 
те је у борби убијено 28 комуниста и њихових јатака. Ухваћена су два жива 
комуниста и 4 јатака. Међу погинулима се налази и политички комесар 
банде. Село Стрижило је по наређењу немачке војске спаљено пошто је 
утврђено да се из кућа пуцало на српске и немачке војнике. Село је 
углавном настањено циганима и као такво служило комунистима као 
уточиште. Одреди су код села Бунара имали други сукоб са комунистима 
и у борби убили тројицу комуниста. На страни одреда није било губитака. 

223. 11. новембра комунисти су у селу Драгоцвету убили Војислава 
Милосављевића жанд. наредника у пензији. 

224. 12. новембра о. г. на путу Рековац-Јагодина, четници војводе Беличког 
ухватили су: Јеремића В. Животија, из села ЈТоћике, који по наређењу вође 
комунистичке банде зв. Бахе убио апотекара у Рековцу; Полетика В. 
Виталија, родом из Владивостока (живећег у Равној Реци), који је, по 
његовом признању, био политички комесар у пет разних комунистичких 
банди, а у последње време био је члан комунистичке банде Ђуричића 
Бошка, из Јагодине. Полетика је по тражењу немачких власти спроведен 
у Ћуприју; и Вујића Богомира, родом из Вареша, који је био у друштву са 
Полетиком. 

225. 14. о. м. (новембра) у 3.30 часа упутиле су се две чете српских оружаних 
одреда у правцу села Багрдана ради чишћења терена и том приликом 
одредима су се предала 4 одметника а ухваћене су две комунистичке тро-
јке и 2 јатака. 

226. Дана 14. новембра т. г. из планине Јухора дошла су 4 наоружана кому-
ниста на појату Јеврема Младеновића на месту зв. Кошуљска коса и 
присиљавали га да им нађе храну. 

227. 16. новембра о. г. Други оружани одред у Јагодини, у сарадњи са одредом 
четника из Рековца и четницима Београдског четничког одреда, вршио је 
чишћење терена: Урсуле-Бунар-Међуреч-Драгоцвет-Ковачевац-Шуљко-
вац. У току чишћења терена водила се борба са тројкама које је водио 
Живановић Света зв. Светица из Мишевића, срез Белички. Овом при-
ликом убијена су 3 комуниста, а ухваћено 11. Међу убијеним налази се 
Живановић Света зв. Светица, који је био вођа-командир. Међу ухваћеним 
налази се и Барјактаревић Десанка, из Шантаровца, срез Белички. 
Ухваћени су и затворени у Јагодини: Савчић Милан и Спасић Радивоје, оба 
из села Шантаровца, код којих је нађена комунистичка архива, 1 писаћа 



машина, 31 војничка чутурица и 1 шатореко крило. Исто тако ухапшен је 
и бив. председник општине Шантаровачке Лазаревић Драгомир због тога, 
што је код њега нађено 1000 кгр. пшенице, коју су комунисти запленили и 
оставили код њега на чување, као и због тога, што је недавно био одређен 
за претседника општине, али ову дужност није примио. Од одреда лакше 
је рањен каплар-граничар Дисић Стојан. 

228. 25. новембра т. г. у 16 часова дошла су у село Главинци и то вођа Павле 
Петровић, Раде Рибарац и неки Жика из Драгоцвета и тражили председ-
ника општине главиначке, свакако у намери да га убију. 

229. 11. децембра сеоска милиција ухватила је у селу Горњи Рачник, после 
краћег пушкарања, два непозната наоружана бандита. 



1942. година 

1. Дана 23. јануара 1942. године ухапшени су на територији среза ресавског 
разбојници Лазаревић Т. Љубисав и Аничић 3. Драгољуб који су у селу 
Јасенову извршили пљачку око 140.000 новца и убиство Ивановић Ј. 
Радосава. 23. јануара 1942. године приликом спровода убијени. 

2. Дана 10. фебруара 1942. године вратио се из шуме Милутиновић С. Ђорђе 
из села Мириловаца. Пуштен на слободу пошто није крив. 

3. 25. јануара 1942. године на територији среза ресавског ухапшен Јанковић-
Петровић Влада зв. Баха. Стрељан у Свилајнцу. 

4. Дана 2. фебруара 1942. год. на месту Шљивову у близини села Кушиљево, 
једна жандармеријска патрола у саставу четри жандарма опколила је 
колибу у којој је била једна комунистичка банда. У борби погинуо је 
жандарм поднаредник Јанковић Љ. Боривоје а од стране бандита Јанковић 
Радосав и Милутиновић Милутин. Ухапшени су Стојановић С. Лазар из 
села Кушиљево, бивши жандарм официр Николић Боривој, земљорадник 
из села Кушиљево. Стрељани у Свилајнцу. 

5. У месецу фебруару 1942. год. на штету Магдић Братислава украден је веш 
у вредности 20.000 динара. Крађу извршили Марковић Љубица и 
Митровић Божана, прва из Јагодине, друга из Вољавча, среза Беличког. 
Пријављени суду. 

6. Дана 17. фебруара 1942. године у близини села Витежево, среза ресавског, 
сукобила се једна четничка стража јачине 5 људи са једном 
комунистичком бандом од 5 људи. У борби од стране нашег одреда није 
било губитака. Ухапшени Јовановић М. Живојин, из села Кушиљева, сао-



браћајни званичник, и Горошевић Ј. Наум из села Бобова, бивши месарс-
ки помоћник. Оба стрељана у Свилајнцу. 

7. Дана 19. фебруара 1942. год. ухапшен је познати комунистички курир 
Милић М. Максим у селу Орешковици. Стрељан у Свилајнцу. 

8. Дана 17. фебруара 1942. год. убијен је на месту зв. Валуче бивши жандарм, 
поднаредник Делић Никола од стране четничког Левачког одреда. 

9. Ноћу 20. на 21. фебруара 1942. год. непознати разбојници извршили су 
разбојништво над Добросављевићем Цветком из села Ланишта, среза 
беличког, и однето му 30.000 динара и 5 кила сувог меса. Као сумњив 
ухапшен је Митић Драгиша из Ланишта, среза беличког. Предат суду. 

10. Дана 23. фебруара 1942. год. у атару општине Плажане, среза деспото-
вачког, појавила се једна наоружана банда од четри лица. Истрагом није се 
установило која су ова лица. 

11. Дана 4. марта 1942. год. појавило се 7 случајева пегавог тифуса, у месту 
Свилајнац. Предузете су потребне мере. 

12. Дана 3. марта 1942. год. Милић Милосав, сељак из села Карановчића зак-
лао је свог болесног оца Милић Милоша. Предат Окружном суду. 

13. Дана 8. марта 1942. год. један бугарски војник у близини железничке стан-
ице Ћуприја одузео је од Петровић Госпаве ташну са 750 динара и затим 
побегао. Пријава поднета суду. 

14. Дана 10. марта 1942. год. ухваћен је у селу Кушиљеву Николић Лазар из 
Кушиљева, партизан. Стрељан у Свилајнцу. 

15. Дана 11. марта 1942. год. ухапшена су два учитеља који су вршили попис 
лица у срезу ресавском. Истрагом утврђено да су то чинили по наређењу 
војводе Бигорског. Имена лица који су ухапшени са назначењем места 
рођења: Пенчић Ратко, учитељ из Дубнице и Вучковић Лазар, учитељ из 
Кушиљева, оба родом из Свилајнца. Пуштени на слободу. 

16. Дана 22. марта 1942. год. покушали су бегство ухапшени разбојници 
Милошевић Ј. Љубомир из Везичева, среза млавског и Костић М. 
Божидар из Грабовице, среза деспотовачког, од стране органа позвати да 
стану, нису то учинили те су убијени. 



17. Даиа 23. марта 1942. год. ухваћен је у селу Грабовици од страие општинске 
милиције партизан, Стојадиновић Милија из среза млавског. 

18. Дана 27. марта 1942. год. при претресу села Дубнице, Бусура, Буровца и 
Табановца ухапшено је 8 комуниста. Имена лица који су ухапшени са 
назначењем места рођења: 1 .Братисављевић Радомир, студент родом из 
Свилајнца, 2. Братисављевић Ж. Миодраг из Свилајнца, 3. Петровић Ж. 
Петар из Кушиљева, 4. Јовановић Н. Љубиша из села Шутеца, среза 
качарског, 5. Трифуновић С. Аврам из Александровца, среза моравског, 6. 
Максимовић Д. Милан из Београда, 7. Митић Ж. Бранко из села Добриња, 
среза млавског, 8. Јанковић Радивоје из села Бистрице, среза млавског. 
Под редним бројем 1. и 3. стрељани. 

19. Дана 1. априла 1942. год. ухваћен је у селу Кушиљеву бивши други комесар 
Ресавске партизанске чете. Имена лица који су ухапшени са назначењем 
места рођења: Милановић Р. Александар, родом из Кушиљева, свршени 
ученик 8. раз. Гимназије. Стрељан у Свилајнцу. 

20. Дана 2. априла 1942. год. ухваћен је одбегли притвореник окружног суда у 
Јагодини у селу Сибници, среза левачког, Миленковић Живојин родом из 
села Сибнице, среза левачког. Предат окружном суду у Јагодини. 

21. По ноћи на 8/9. априла 1942. год. у селу Рајкинцу, среза ресавског, 5 
наоружаних лица напали су на кућу Момировић Благоја и Момировић 
Глигорија али су од стране мештана и општинске милиције одбијени. 

22. По ноћи 15/16 априла 1942. год. четри наоружана лица напали су сеоску 
милицију у селу Јасенову и опљачкали задругу у селу Роанди среза 
ресавског. 

23. Дана 16. априла 1942. год. у Јагодини пред хотелом Паласом четник 
Петровић Миодраг Левачког четничког одреда непажњом му се откачила 
бомба са опасача и експлодирала. Људских жртава није било, а нити 
повређених. 

24. 16. априла 1942. год. око 11 часова редов добровољац 5 чете, 12 доброво-
љачког одреда Коларевић Ц. Мирко у гостионици Хајдук Вељко нео-
презним руковањем са оружјем ранио је из пушке са једним метком у руку 
шумара Анђеловић Светислава из Јагодине. 

25. По ноћи 16/17 априла 1942. год. 4 наоружана непозната разбојника 
извршили су разбојништво над Тројиловићем Светиславом у селу Ловци, 
среза беличког, изненадно упали у кућу и насилно му узели готовог новца 



50.000 динара и разне ствари за 27.400 динара. Укупна штета 77.400 динара, 
али га нису тешко повредили. Осумњичени Ђорђевић Илија из села 
Мајура, Ђорђевић Иван из села Ираћине и Тасић Периша из села 
Пањевца, среза беличког. Ухапшени 11. априла 1942. год. накнадно 
вођеном истрагом са новцем од 22.190 динара и разним стварима. Предати 
државном тужилаштву. 

26. По ноћи 13/14. априла 1942. год. непознати починитељи извршили су крађу 
97 литара ракије и 1 буре на штету сељака Милетића К. Животе из села 
Купиновца, среза ресавског, и оштетили га са 9.180 динара. 

27. 27. фебруара 1942. год. непознати починитељ дошао је у кућу Урошевић 
Богосава у селу Сињи Вир, среза белиЧког, изазвао га напоље у двориште 
и из пушке са једним метком убио га и затим побегао. 

28. Дана 23. априла 1942. год. предао се без оружја партизан Милисављевић 
Ж. Михајло 12. четничком одреду у Свилајнцу. 

29. Дана 26. априла 1942. год. у Рековцу, у међусобној свађи четник 
Васиљевић Божидар Левачког четничког одреда из пиштоља са једним 
метком убио је четника Видановић Љубодрага истог одреда. 

30. По ноћи 29/30. априла 1942. год. 4 непозната наоружана разбојника ушли 
су у кућу Николића У. Жарка у Д. Јовцу обили на кући врата и однели су 
на разбојнички начин 80.000 динара готовог новца, у кући су тукли снају 
оштећеног Лепосаву, и затим побегли у непознатом правцу. Имена лица 
који су ухапшени са назначењем места рођења : Петар Тасић зв. Периша 
из Пањевца, Радисављевић Станимир из Деспотовца, Богдан Марковић из 
Рибара и наводахија Миленковић Михајло зв. Мита из Доњег Јовца срез 
белички. Предати државном тужилаштву у Јагодини. 

31. Дана 1. маја 1942. год. око 19.30 часова група сељака из села Батинце среза 
параћинског, приближила се магацину на Карађорђевом брду код 
Параћина ради пљачке и рушења истог. На позив страже отворили су 
пушчану ватру. Напад је одбијен. Мртвих и рањених није било. Заробљено 
је десет пљачкаша. 

32. По ноћи између 2. и 3. маја 1942. год. три наоружана лица у униформи 
четничкој извршили су разбојништво над земљоделцем Милетићем 
Станисавом из села Мирилова, села темнићког, и насилно му одузели 
60.000 динара и 6 дуката, затим побегли. 



33. По ноћи 26. и 27. априла 1942. год. комунистички бандити Васић Михајло 
и Ракић Данило из села Дубоке, среза беличког, извршили су крађу два јаг-
њета и 8 комада јаја у вредности од 1220 динара на штету сељака 
Андрејића Благоја из села Рајкинца, среза ресавског. 

34. Дана 7. маја 1942. год. Алексић Драгомир из Јагодине, извршио је крађу 
разних ствари на штету Богдановић Јована, месара из Јагодине у вреднос-
ти од 13.500 динара, провалом зграде. Предат државном тужилаштву 
Јагодине. 

35. Дана 13. маја 1942. год. у Јагодини на пијаци, Обрадовић Никола и Мандић 
Бранко извршили су крађу новчаника са новцем од 930 динара на штету 
Матића Борисава из села Трућевца, среза деспотовачког. Имена лица који 
су ухашпени са назначењем места рођења: Обрадовић Никола из Лаћарка, 
среза срем. митровачког, и Мандић Бранко из Крушевца, среза истог. 
Предати држаном тужилаштву у Јагодини. 

36. На дан 10. маја 1942. год. у 23 часа у селу Забрега известан број 
наоружаних лица упало у село, пуцали на општинску зграду, поклали неко-
лико јагањаца и побегли у непознатом правцу. 

37. На дан 16. маја 1942. г. око 23 ч. група наоружаних људи упала је у с. 
Бошњане ср. параћински и извршила разбојничку крађу над Којићем 
Добривојем однели му 120.730 дин. у готову и разних ствари у вр. 10395 
дин. а Марјановићу Обрену отели 5.800 дин. у готову и 5 малих дуката. 

38. 18. маја 1942. г. по ноћи непознати починитељи удешеним кључем отво-
рили су радњу Михајловић Милана у Јагодини и покрали разних ствари и 
материјала у вр. 61.490 дин. Имена лица који су ухапшени са назначењем 
места рођења: Вујичић Момир из Драгова, ср. левачки, Стојановић 
Љубомир из Крушара, ср. раванички, Димитријевић Живојин из 
Белушића, Стефановић Душан из Белушића, срез левачки, и Богићевић 
Божидар из Врановца, ср. белички. Предати државном тужиоцу у 
Јагодини. 

39. 19. маја 1942. г. једна група наоружаних људи упала у Буљане, ср. 
параћински, и ушла у авлију Стевановића Милована, кога је један од 
разбојника убио из пушке а затим се изгубили у непознатом правцу. 

40. По ноћи између 19. и 20. маја 1942. год. око 23 ч. неколико непознатих лица 
извршили су разбојништво над Нешковићем Стојменом у с. Рибнику, ср. 
белички, изболи га са ножевима и однели му готовог новца 27.000 дин. а 
затим побегли у непознатом правцу. 



41. По ноћи 20. маја 1942. г. око 22.30 ч. група непознатих наоружаних лица 
око 12 људи упала у с. Д. Мутницу у кућу Нешковића Стојана кога су 
•мучили и тукли као и његову фамилију и изнудили му 130.000 дин. у готову 
као и извесне ствари из куће, па потом убили домаћина Стојана дављењем 
и ударањем по слепоочници са разним оруђем. 

42. 19. маја 1942. г. патрола села Сиоковац ухапсила је бив. партизана Илића 
Илију из с. Лозовика а који се по околним селима мувао без оружја. 
Предат среском начелству у Јагодини. 

43. У срезу хомољском у Жагубици ухапшена комунисткиња Ђуричић Славка 
адв. приправник супруга пол. комесара Бошка Ђуричића из Јагодине. 
Предата среском начелству Јагодина. 

44. 19. маја 1942. год. у селу Суваји, среза деспотовачког, појавила се је зараз-
на болест тифус била су два оболела и један смртни случај. 

45. По ноћи 23-24. маја 1942. год. непозната лица извршила су крађу две свиње 
у вредности 3.150 динара на штету Лазаревић Љубисава из села Бобова, 
среза ресавског. 

46. Дана 22. маја 1942. год. на неустановљени начин упаљена је штала 
Стефановић Крстивоја из села Седлара, среза ресавског, која је са истим 
стварима изгорела, штета износи 2.200.000 дин. 

47. По ноћи између 15/26. маја 1942. год. на месту зв. Соројевац среза 
параћинског, наишла је на четничку заседу неколика наоружана лица, те 
је настала борба и у овој борби погинуо је четник Антић Никола 20. чет. 
одреда и убијен одметник Савић Милосав. 

48. Дана 26. маја 1942. год. на путу код села Својнова, среза темнићког, појав-
ила су се три непозната наоружана лица. 

49. Ноћу између 25. и 26. маја 1942. год. неколико непознатих наоружаних 
лица покушали су извршити разбојништво над Марковићем Благојем из 
села Мишевића, среза беличког, али пошто га нису нашли код куће изгу-
били су се у непознатом правцу. 

50. Дана 26. маја 1942. год. у селу Драгошевцу, среза беличког, појавила су се 
три наоружана лица-комуниста од којих су Павле-Паја Ливац из Јагодине, 
Милутин Куша из Бунара и Шиља из Кочиног Села. 



51. Дана 29. маја 1942. год. око 7 часова на месту преко реке Раванице, једно 
наоружано лице у војничком оделу сачекало је једну групу сељака села 
Батинаца и опљачкало им 33.000 динара. 

52. Дана 2. јуна 1942. год. између села Витежева-Дубнице-Орешковице дошло 
је до сукоба и борбе између четника Ресав. четн. одреда и једне кому-
нистичке банде од 25 лица. Борба се водила око 2 часа и банда је разбије-
на а имала је 2 мртва и 4 рањена. На страни четника није било никаквих 
губитака. 

53. Дана 30. маја 1942. год. Живковић Александар са женом Војком у селу 
ЈГомници, среза левачког, извршили су убиство над својом таштом са 
сикиром из личне мржње. Ухапшени и предати државном тужилаштву 
Јагодина. 

54. Дана 10. јуна 1942. год. у селу Ланишту, среза беличког, појавила су се 3 
наоружана бандита Шиља, Радивоје Јовановић и трећи непознат сва тро-
јица из Кочиног Села, среза беличког. 

55. 14. јуна 1942. год. око 14 часова у Ћуприји Јовановић Данко из Војске, а 
бравар жел. радионице у Ћуприји убо је са ножем подпоручника Токића 
Милутина што је исти по службеној дужности противу њега интервенисао. 
На ово су реагирали и бугарски војници и официри и дошло је до разних 
израза. 

56. 4. јуна 1942. год. извршена је крађа бакарне жице у вредности 640. дин. на 
штету Миловановића Живана трг. из Варварина. Крађу извршио Костић-
Захаријевић Ђорђе избеглица из Радовишта а који се сада налази у 
бегству. 

57. 31. маја 1942. г. Радојевић Милосав из Превешта убио је из неопрезности 
Симоновића Миодрага из Дубича, ср. Рековац. 

58. Ноћу 7. на 8. јуна 1942. год. по до сада непознатим починитељима 
извршена је крађа из бакалске радње на штету Андрејића Вучка из села 
Дубља у вред. 1200 дин. 

59. 7. јуна 1942. год. око 22 часа примећени су од стране милиције у селу 
Рачнику четри непозната наоружана лица. 

60. 11. јуна 1942. год. око 13. час. Стаменковић Ђурђе зем. из Каленовца видео 
је у пл. Црни врх једног човека у војничком оделу обраслог у црну браду 
са револвером и на питање Стаменковића куда иде одговорио је за 



Јагодину. Истога дана прошла су кроз Ланиште за Кочино Село три 
наоружана лица и то Шиља, Радивоје Јовановић и још један непознати а 
сва тројица су родом из Кочиног Села. 

61. 16. јуна 1942. год. извршено убиство Милошевића Милорада од стране 
непознатих наоружаних лица. На лешу убијеног нађена цедуљица писана 
латиницом са-Овако ће се провести сваки издајник Српског народа.-а са 
друге стране.написано: Шеф тројке са слово 3. 

62. 14. јуна 1942. год. око 14 часова једно одељење 22. ресав. чет. одреда 
наишло је у једном винограду општине Дубљишке на четри партизана и са 
истима ступили у борбу, - један партизан убијен а остали побегли. Убијени 
није имао документа. 

63. 14. јуна 1942. год. у ноћи дошли су у двориште председника општине у 
Рибарима одбегли робијаши Стојковић Сава, Владислав Урошевић зв. 
Дуле, Данило Антић и Данило Рајић и да му је Стојковић када га је питао 
зашто је дошао рекао : Да ли је издао уверење његовој жени и да му 
саопшти да не гњави народ и да не скупља реквизицију. Стојковић је био 
наоружан пушком. 

64. 16. јуна 1942. год. у 5.30 час. путнички воз број 231 пошао из Параћина за 
Зајечар и када је воз ушао у стан. Суваја био је опкољен од 40 партизана. 
Војна лица од партизана разоружана и одведена а остали путници 
пуштени. Воз сам пуштен из станице и искочио из шина. 

65. 13. јуна 1942. год. око 24 часа ноћи две терористичке комунист. тројке 
напали су заседу и патролу Ресавског четничког одреда из пушкоми-
траљеза и из пушака. Заседа и патрола отворила ватру на нападаче и пре-
дузели гоњење истих који су се повукли у правцу села Бобова. Губитака 
није било ни на једној страни. 

66. 23. јуна око 22.30 ч. патрола станице Лоћика, срез Белички ухватила је у 
селу Медојевцу комунисту Јовановића Драгољуба, који је побегао из 
притвора среза Беличког. Са њим је био и комуниста Зарић Иван, који је 
такође раније побегао из овог притвора, али је успео да умакне патроли, 
користећи ноћ и повољан терен. Јовановић је спроведен у затвор среза 
Беличког у Јагодини. 

67. 3. јула 1942. год. око11 часова приликом купања удавио се у реци Морави 
код Глоговачког моста редов Николић Милан из одреда СДПС среза 
Беличког. Леш утопљеног није се пронашао. 



68. Ноћу 2/3. јула извршио самоубиство вешањем Милосављевић Драгољуб из 
села Обрежа стар 20 год. у среском затвору среза темнићког који је био 
затворен због злочина крађе. 

69. 5. јула 1942. год. на желез. станици Параћин једном немачком војнику по 
имену Карло несрећним случајем точак од вагона пресеко једну ногу. 
Војник је одмах пренешен у болницу Ћуприја. 

70. На имању званом Јошица а власништва Милосављевића Петронија из 
Јагодине појавио се пожар од вршалице и запалио се један навиљак сена 
око 100 кг. Пожар је одмах угушен. Пожар је избио 6. јула око 11 час. 

71. Ноћу 27/28. јуна из воденице Јеремића Младена из ЈТаништа однели су 
непознати наоружани људи 150 кг. кукуруза и пшенице и неки алат, а пре 
15 дана да су му однели око 200 кг. кукуруза. 

72. 7. јула у 3.15 ч. на железничком мосту на реци Лугомир наишло је 15 непоз-
натих лица на бугарску стражу. Бугари су отворили пушчану и 
митраљеску ватру на ова лица, која су побегла у непознатом правцу. 

73. Ноћу између 8. и 9. јула т. г. четри наоружана лица извршила су разбо-
јнички напад на кућу Јована Петровића из Богаве и опљачкали га 4000 
динара, 4 велика дуката, 20 малих дуката и једно одело, потом се нападачи 
изгубили у непознатом правцу. 

74. Ноћу између 8. и 9. јула т. г. непозната лица ранила су кроз прозор Милана 
Јовичића из с. Стрмостена који је предат у болницу и по изјави лекара по 
његов живот нема опасности. 

75. По ноћи 19. јула 1942. год. три непозната наоружана разбојника напала су 
на кућу Милојковића Светомира и Милутиновића Драгослава из села 
Лешја среза параћинског, те су Милојковића везали, тукли и изнудили 
27.000 динара готовог новца, 3 кг. масти и разног одела, а Милутиновића 
ранили у обе руке и леву ногу. 

76. 24. јула 1942. год. Митровић Богдан земљоделац из села Влашке, среза 
Раваничког, као осумњичен за сечу телефонских стубова, од патроле 
наред..ика водника Александра и каплара ухапшен и при спроводу 
покушао бекство где је употребом оружја теже рањен у леђа и предат у 
болницу на лечење. 

77. Ноћу између 26/27. јула 1942. око 24 часа у селу Трнави 3-5 наоружана лица 
разбојнички напали су Димића Ђурђа и изнудили му 10.000 динара. Исти 



разбојници око 1.30 часова у селу Винорачи од сеоске милиције одузели су 
две пушке и побегли. 

78. По ноћи између 1. и 2. августа 1942. год. три непозната наоружана лица 
дошла су у кућу Милошевић Светомира у селу Трнави среза Беличког, 
истога ухватили на спавању везали га, извели из куће и убили изван села 
око 500 метара. Затим побегли у непознатом правцу. 

79. По ноћи између 29. и 30. јула 1942. год. два непозната наоружана лица 
напала су на колибу Илића Миленка у селу Буљану среза параћинског, и 
силом му одузели 19.000 динара, затим су побегли у непознатом правцу. 

80. Ноћу између 7. и 8. августа 1942. год. у селу Поповцу среза параћинског 
шест непознатих наоружаних лица напало на кућу Миловановића Живоји-
на и опљачкали га са 30.000 готовог новца. 

81. Дана 6. августа 1942. год. по непознатим починитељима запаљена је штала 
земљоделца Игњатовића Душана у срезу темнићком, која је са стогом сена 
изгорела. Укупна штета износи 22.100 динара. 

82. По ноћи између 11. и 12. августа 1942. год. три непозната наоружана лица 
у селу Буљане, среза параћинског, општинског благајника Милетића 
Станојла код куће везали и одвели у општину, натерали да отвори касу и 
извршили пљачку ошптинског новца из касе 52.503,97 динара готовог 
новца. 

83. По ноћи између 11. и 12. августа 1942. год. два непозната лица извршили су 
крађу једне кобиле Кркић ЈТазару из села Дреновца среза параћинског и 
одвели у непознатом правцу. 

84. По ноћи између 13. и 14. августа 1942. год. три непозната наоружана разбо-
јника извршила су разбојништво над председником општине у с. Деоници, 
среза беличког, Јовановићем Михајлом и опљачкали га са 35.000 готовог 
новца, а затим побегли пошто су га претходно тукли и мучили. 

85. По ноћи између 18/19. августа 1942. г. четри непозната наоружана лица 
напала су на кућу Петковића Милоја, у срезу Бошњане, среза параћинског, 
одузели му 57.000 динара готовог новца, три мала дуката и разна одела. 

86. Дана 24. августа око 5 часова извршио је покушај убиства Марјановић С. 
Илић из села Медвеђа, срез Деспотовац над Милком Станојевићем из 
истог села. Покушај убиства извршио је зато што је насилно повео себи за 
жену Милу, кћерку повређене Милке. 



87. По иоћи 24. августа 1942. год. четри непозната наоружана човека 
извршили су разбојништво над Милосављевић Јанићијом из Доњег 
Рачника. Претходно га тукли па онда му узели 15 динара готовог новца. 

88. По ноћи 24. августа 1942. године четри непозната наоружана човека упали 
су у кућу Паунковића Миодрага у Доњем Штипљу, претходно га везали и 
тукли па онда од жене Невене насилно узели 26.000 динара и у роби 9.000 
динара. 

89. По ноћи 24. августа 1942. године четри непозната наоружана човека упали 
су у кућу Павловић Живке, удове у селу Д. Рачнику срез белички и узели 
јој 40.000 динара, који је новац крила у јастуцима. 

90. Ноћу између 28. и 29. августа 1942. око 21 ч. 30 наоружаних људи упали су 
у село Бусиловац, среза параћинског узели општински новац 70.000 
динара, спалили општинску архиву и растурили око 3.000 килограма 
пшенице која је скуп. реквизицијом. 

91. Дана 28. августа 1942. год. Николић Милутин зв. Куша из Бунара срез 
белички са још два друга насилно је одузео 600 килограма пшенице у селу 
Међуреч среза истог, која је била скупљена у кућама реквизицијом. 
Наоружани су са карабинима и бомбама. По извршеном делу побегли. 

92. Дана 11. августа 1942. год. четничка патрола из Свилајнца ухватила је у 
селу Тропоње, среза ресавског, робијаша Здравковић М. Милана из 
Бигренице и Марковића Животу из Главице. Именовани су побегли из 
казненог завода Забеле. 

93. Ноћу 25-26. августа 1942. год. из магацина фабрике цемента у Поповцу, 
среза параћинског, седам хакова цемента украдено у износу 350 килогра-
ма. Непознато је ко је крађу цемента извршио. 

94. По ноћи 28-29. августа 1942. год. око 23 часа 5 непознатих наоружаних 
лица, напали су на кућу Јаковљевић Димитрија у Дреновцу, среза 
параћинског, и узели му 3.500 динара и још: једну сламарицу, два јастука, 
5 кг. вуне, и 63 кг. пшенице. Када су разбојници ушли у кућу почели су 
Димитрија да туку и тако изнудили паре и ствари. 

95. Ноћу између 11. и 12. септембра 1942. год. 12 наоружаних комуниста упало 
је у општинску зграду управе Бошњанске, среза параћинског, и том при-
ликом спалили општинску архиву и 66.000 динара, 500 кг. кукуруза, 200 кг. 
пшенице и 200 кг. кромпира а потом разоружали четника Петровића 
Радојицу и нестали у правцу Шајлице. Исто тако у селу Маскаре напред 



наведени партизани у исто време спалили су општинску архиву и из 
општинске касе узели 4.000 динара, ова општина спада у срез темнићки. 

96. У ноћи 8. и 9. септембра 1942. год. Миљковић Урош из села Кочина Села 
одведен је од стране шест наоружаних непознатих људи и пронађен је 
мртав у атару општине ланишке, среза беличког. 

97. У ноћи 11. септембра 1942. год. око 24 часа, непозната наоружана лица 
напала су на кућу Милосављевића Стојадина из Мајура, среза беличког и 
пуцали неколико метака. 

98. По ноћи између 10/11. септембра 1942. г. три непозната наоружана лица 
напала су на кућу Јовичића Љубомира у селу Доњ. Видову, среза 
параћинског, ухватила га у штали отели му готовог новца 13.820 дин. 
затим побегли у непознатом правцу. 

99. По ноћи 11. септембра 1942. год. три непозната наоружана лица дошла су 
у село Доњи Рачник и од куће одвели Васиљевића Миладина у непознатом 
правцу (срез белички). 

100. По ноћи између 14. и 15. септембра 1942. год по непознатим лицима убијен 
је код своје куће у селу Калудри, среза левачког, калуђер Прокић Теофил. 

101. Дана 18. септембра 1942.Г. непознати разбојник на путу Ћуприја - Супска 
са оружјем изишо пред Ђорђевића Грују и отео му 1900 динара и 
Стојковићу Стојану 1300 динара, оба из села Исакова. 

102. 18. септембра 1942. год. око 13 часова три непозната наоружана лица 
напала су на кућу Мичић Адама и Мичић Михајла у селу Бигреници веза-
ли их и од Михајла изнудили 40.000 динара и разне ствари а од Адама 3000 
динара и разне ствари. (среза раваничког) 

103. По ноћи између 22 и 23. септембра 1942. год. око 23 часа рударски радник 
Младеновић Трифун из села Тропоње среза Ресавског из нехата са цига-
ретом упалио је столарску и цимерманск? радионицу у управи Ресавских 
рудника у Руднику Баре, те су два постројења изгорела са машинским 
инсталацијама. Укупна штета је око 5 милиона дин. Овом приликом теже 
је повређен раденик рударски Петровић Станислав из села Жидиља, среза 
деспотовачког на кога је пао зидни охак. 

104. 24. септембра 1942. г. два бугарска војника вршили претрес код 
Стојановића Божидара из Дреновца, срез параћински, ради тражења 
оружја а по тужби Пејића Драгутина из Д. Катуна због личне мржње што 



га је Стојановић пријавио ереским, властима за крађу и тучу његове жене. 
Оружја Бугари нису нашли али су Стојановића изударали кундаком по 
грудима и рукама по лицу и раскрвавили су му вилице. 

105. 27. септембра 1942. г. ухапсили су Бугари Драгог Живковића управника 
земљорад. задруге из Јагодине ради тога што је ишао тротоаром поред 
бугарског стражара, пошто је био опоменут а није послушао но кад се 
врати назад ухапшен и апроведен у Крајскомандатуру, одакле је пуштен и 
наређено му је да се поново јави. 

106. Ноћу од 27 на 28. септембар 1942. г. нестали су из манастира Јошанице, 
старешина манастира Михајловић Софроније и калуђер Јевремовић ЈТазар 
и до сада се нису могли пронаћи, а истрагом је утврђено да су сами манас-
тир напустили из разлога што је старешина продао манастирску пшеницу 
и воће преко максималне цене а у књиге увео да је продао по максималној 
цени, па је био омрзнут од манастирског особља и грађана. 

107. 30. септембра 1942.Г. четник Видуловић Никола из 22. четн. одреда одго-
вара за низ крађа, пљачки и уцена, био је позван на саслушање али је побе-
гао. Патрола га је пронашла у селу Бобову и на позив патрола да стане и 
преда се није учинио већ из револвера пуцао на патролу и са бициклом 
покушао побећи, но је четн. патрола отворила ватру и на месту га убила. 

108. 1. октобра 1942. год. око 20 часова једна група око 20 комуниста напала на 
Троглан Баре ишчупала телефон, исекли телефонску линију и исекли 
каиш од стругаре и са собом однели, разоружали два бугарска војника, 
узели храну од радника и вечерали, а затим се изгубили у непознатом 
правцу. 

109. Ноћу 1/2. октобра 1942. год. пет наоружаних бандита одвели са собом 
учитеља Милутиновића Бранка из Д. Крчина и ученицу 8. раз. г. Вељковић 
Злату, али су ову у току ноћи пустили, док се за судбину Милутиновића 
још ништа не зна. (накнадно додато, вратио се кући) 

110. 3. октобра 1942. г. код манастира Манасије од непознатих наоружаних 
људи рањен је из заседе на три места војвода Блашко, других података 
нема. 

111. Ноћу 2 на 3. октобар 1942. г. по непознатим починиоцима убијен је у своме 
винограду земљораднк Димитријевић Обрен из Трешњевице, убиство 
извршено са ватреним оружјем. Починитељ није ухваћен. 



112. Ноћу 6. октобра 1942. год. око 22. 30 часова једна група комуниста напала 
је четничку посаду у селу Кушиљеву, среза ресавског, борба је вођена 1 
час, жртава није било са ни једне стране. Утрошено је 200 метака. Вођа ове 
комунистичке банде је зв. Драгош ресавске партизанске чете. 

113. Ноћу 12. октобра 1942. год. око 24 часа једна група комуниста упала је у 
општину Секурич, среза левачког, спалили општинску архиву, пшеницу 4 
- 5.000 килограма раздели сељацима и опљачкали општински новац од 
динара 46.250 а затим се изгубили у непознатом правцу. 

114. По ноћи између 12 и 13. октобра 1942. године једна група комуниста упала 
је у општину залагојевачку, среза темнићког, спалили општинску архиву, 
разоружали једног четника, опљачкали општинског новца 16.000 динара а 
исто тако спалила и општинску архиву у општини Тољевац. 

115. Дана 12. октобра 1942. год. око 19.45 часова патрола станице Војска, среза 
ресавског наредник Вујчић Милосав у селу Радошину легитимисала је 
наоружаног четника Радивојевића Божу из Горњака, овај им се противс-
тавио и почео да бежи, наредник Вујчић је испалио 4 метка на четника 
Радивојевића и изгледа да је рањен али је успео да побегне. 

116. По ноћи између 12/23. октобра 1942. год. око 2 часа једна група комуниста 
око 30 напала је станицу пољске страже Доњи Крчин, среза темнићког. 
Станица је отворила ватру на комунисте и током борбе од 2 часа убијен је 
један комуниста али је по бандитима однешен, а рањен је жанд. каплар 
Мишковић Живко, комунисти су такође разоружали 6 четника а затим их 
пустили а четовођу потпоручника Живојиновића Николу са собом одвели. 

117. По ноћу између 12 и 13. октобра 1942. год. пет наоружаних непознатих 
лица напали су на кућу Тимотића Љубомира у селу Бусиловац, среза 
параћинског, силом му одузели 12.100 динара готовог новца и 500 кг. куку-
руза у клипу, а затим се из села изгубили у непознатом правцу. 

118. Дана 13. октобра 1942. год. од стране непознатих лица у селу Рибаре, среза 
беличког, убијен је четник беличког четничког одреда Кнежевић Славко. 

119. Дана 13. октобра 1942. год. око 14 часова Миладиновић - Ђорђевић Јова и 
Ракић Светомир одбегли комунистички бандити из села Мајура, среза 
беличког, дошли су у село Мајур и убили земљоделца Милосављевића 
Стојадина из истог села, којом је приликом и сам бандит Миладиновић -
Ђорћевић Јова грешком из пушке убио се. 



120. Дана између 15 и 16. октобра 1942. год. у селу Поточцу жанд. каплар ЈТазић 
Реља убио је са једним метком из пушке сељака Богдановић Јована. Убица 
је ухапшен и истрага се води, а извештај је поднет под пов. 76 бр. 1101/ 42. 

121. 17. октобра 1942. год. у 18 часа услед слабе конструкције охака избио је 
пожар у згради управе државних рудника у Равној Реци у којој су 
смештени четници. Пожар је локализован, жртава није било, а причињена 
штета на згради износи 20.000 динара. 

122. Ноћу 18 и 19. октобра 1942. год. по непознатом починитељу убијен је у сво-
јој кући у селу Вукмановцу, среза левачког, земљоделац Гајић Живадин. 
Убиство је извршено ватреним оружјем. Истрага се води. 

123. 19. октобра 1942. год. у непосредној близини села Сугубине, среза 
левачког на месту званом Марковића река нађен је леш који је иденти-
фикован као Милутиновић Ж. Миливоје из села Божуровца, среза крагу-
јевачког, а који се налазио у трећој чети, петог српког добровољачког 
одреда у Марковцу, а налазио се на одсуству. 

124. 21. октобра 1942. год. око 14 часова по до сада непознатом починитељу 
убијен је из ватреног оружја калуђер Андрић Душан у манастиру 
Јошаници, среза беличког, истрага се води за убицом, а извештај је поднет. 

125. По ноћи између 21 и 22. октобра 1942. год. око 23. ч. по непознатом 
починитељу извршен је покушај убиства над поручником Љубисављевић 
Живадином комадиром 22. самосталног четничког одреда у Свилајнцу. 
Истрага се води. 

126. 22. октобра 1942. год. око 7.30 часа по непознатом лицу заклан је са камом 
у своме стану Андрић Бошко гостионичар у гостионици Солун у Јагодини. 
Истрага се води. 

127. 22. октобра 1942. год. око 19 часа једна група од 40 маоружаних бандита 
отерала је са пашњака немачку стоку која је чувана као резерва на испаши 
Горњи Бигар код Сењског Рудника, среза раваничког и то: 40 ком. крава и 
80 комада оваца. Потребне мере предузете су и упућене потере. 

128. 23. октобра 1942. год. вршена је потера и претрес терена у селу Витежеву 
за појавом 5 наоружаних лица а 24. октобра у 14 часа у сукобу убијен је 
четник Драже Михајловића Ђурђевић Никола, код кога је нађена пушка 
са 15 метака и 1 бомба. 



129. 23. октобра 1942. год. у селу Исакову непозната лица убила су из пушке 
једну свињу Софронијевић ЈТападу и исту однели. Истрага се води. 

130. Неустановљеног дана у октобру 1942. год. Китић Сава, жена му Марија и 
Канимовић Тома-сви из села Бобова у договору, са једом сикиром убили су 
Живуловић Јану невенчану жену окривљеног Китића Саве, леш су били 
закопали у једну рупу у авлији, а после двадесет дана, а да би дело 
прикрили леш су ископали и однели у њиву звану Шерет и тамо га 
закопали. 

131. На 25 - 26. октобра 1942. год. у Рековцу Миловановић Витомир калаузом 
отворио је воденицу Остојића Милисава и из исте украо 61 кг. пројинога 
брашна. При обијању воденице био је наоружан са пушком у друштву 
Јанићијевић Добривоја. 

132 На дан 3. новембра 1942. год. одред СД. Пољске страже среза параћинског 
са одредом од 20 људи у Параћину у улици Банатској број 9. ухватио је 
опасног разбојника и комунисту Обрадовића Ђорђа старог 34 год. родом 
из села Горњег Видова, среза параћинског, којни је у своје време у току 
1941. године био у комунистима, а у току 1942. у четничком одреду војводе 
Блашка Деспотовића из кога је побегао бојећи се да га не открију пошто 
се водио под именом Љубисављевић Бранко из Крагујевца. Код истог је 
пронађена пушка, 100 метака и једна војничка кама. 

133. 2. новембра 1942. год. у 20 часа једна група од 11 наоружана лица напала је 
код треће рампе на железничкој прузи 5 км. од Равне Реке групу од 4 
четника исте разоружала и са собом повела. Од четника успела су два да 
побегну. Изгледа да су ово одбегли четници а да их предводи поручник 
Бора Карановић. Пов. бр. 1152. 

134. 4. новембра 1942. године Милорадовићу М. Манојлу из села Медвеђе, на 
месту званом Главица атар општине Медвеђа непознати починитељ 
посекао је 420 комада гихе лозе у винограду. У току истог времена на 
истом месту такође је Стојановић Љ. Милосаву посечено 30 гиха лозе у 
његовом винограду. Према процени штета је причињена Милорадовићу у 
износу од 42.000 а Стојановићу на 3.000 дин. Кривци непознати. Истрага се 
води и даље. 

135. 5. новембра 1942. године на територију одреда среза деспотовачког 
изашла је на претрес терена бугарска војска од око 200 војника са намером 
да претресају планину Бељаницу и села; том приликом Бугари су 
пронашли 6 пушака и два пушкомитраљеза, једну сламарицу, један хак 
брашна, једну канту масти, три чабра сира, две угојене свиње, нешто веша, 



нешто плетива, поред овог запалили су 43 куће и 42 кошаре. После овога 
предузете су друге мере од стране Немаца и на дан 9. новембра т.г. 
ухапшено је пет лица у селу Пањевцу, међу њима председник општине и 
деловођа и председник општине из села Срмостена. За ово је дошло око 
30 Немаца. 

136. 134/а. Ноћу између 15 и 16. новембра 1942. год. одред среза параћинског 
ухватио је Стефановић Милутина из села Бошњана среза параћинског 
вечитог робијаша који са робије побегао из Пожаревца пре два месеца. 

137. Радисављевић М. Ђурђе и Радојевић - Миљковић С. Радојко обојица из 
села Стењевца, среза деспотовачког на дан 9. новембра у међусобној свађи 
у напитом стању са једним комадом дрвета са леве стране изнад чела удар-
или су Младеновић Милојка из истог села, те га тако тешко повредили да 
је Младеновић од овог ударца 10. новембра 1942. год. у 18 часа умро. 
Кривци похватани и уз пријаву суду предати од стране пољ.страже 
Рудника Баре. (бр. 112/421) 

138. Одбегли робијаш Јовановић Радивоје из Кочиног Села у дворишту куће 
Мијајловић Војислава из истог села и општине нађен је мртав. Покојник је 
убијен из пушке по до сада непознатом лицу, а изгледа да је убијен на дру-
гом месту па је леш пренет у наведено двориште. Истрага се води. 
Извештај одреда беличког бр. 4145/42. 

139. Ноћу између 10/11. новембра 1942. године по непознатом лицу проваљен је 
магацин рудника Морава код Прањана и из истог украдено 5 пари ципела, 
а сумња се да су крађу извршили радници. Истрага се води. 

140. 12. новембра у 18 часова избио је пожар у биоскопу Синђелић у Свилајнцу 
у моменту представе. Изгорела је у потпуности само биоскопска апарату-
ра, жртава није било. Истрага се води. 

141. Петровић Гвозден стражар приправник, родом из Ћуприје среза 
раваничког на дан 20. октобра 1942. пуштен на одсуство из Централне 
школе на три дана, али се није вратио све до 11. новембра 1942. год. Када 
је по истог дошла патрола да га спроведе и кад му је било наређено да се 
спреми за полазак, искористио је прилику ушао у кућу и из своје службене 
пушке тешко се ранио у леву ногу више колена, и одмах упућен у болницу 
у Ћуприји ради указивања помоћи. Како је рана била смртоносна и вели-
ки излив крви, то је исти 12. новембра 1942. год. умро. По његовој изјави 
за живота види се да му је била намера да се онеспособи за службу. 



142. На дан 18. новембра изашао је по службеној дужности у срез Живорад 
Косић контролор цена среза левачког у друштву са Василијем Гајићем 
иотпредседником финансијске контроле. Ову двојицу сусрео је на путу од 
села ЈТепојевића ка Калудри један човек у шубари, са пелерином и пушком 
у руци. Према изјави Косића непознато лице му је запретило да према 
црноберзијанцима не буде строг. 

143. Ноћу 21. и 22. новембра једна група бандита око 50 разоружала је белички 
четнички одред у селу Драгоцвету среза беличкога, којом приликом је 
одведен 1 официр и око 19 четника у непознатом правцу. Истрага се води. 

144. 21. новембра око 11. часова немачке војне власти ухапсиле су командира 
Среског одреда пољске страже у Свилајнцу капетана 2. кл. Поповића 
Михајла, команданта самосталног четничког одреда, поручника 
Вукосављевића Живадина, чиновника среског начелства у Свилајнцу 
Животића Александра, претседника општине у истом месту Поповића 
Борисава, четничког поднаредника Бакића Богомира, опш. стражара 
Петковића Мирослава и трговца Ђорђевић Живојина из Свилајнца. 
Разлог хапшења непознат. Сви похапшени спроведени су за Београд од 
стране немачких власти. 

145. 25. новембра око 20 часова разоружано је око 20 четника левачког 
четничког одреда од стране немачких војних власти. Остали четници били 
су на терену. 

146. Дана 25. новембра 1942. године изишао је екзекутор пореске управе у 
Јагодини Милојевић Богољуб у село ЈТозовик, општине беличке ради 
прикупљања пореза и прикупио суму од 13.992 динара у кући Павловић 
Милана из ЈТозовика, где су дошла три непозната наоружана лица, 
наредили му да сумира списак, а када је то учинио, један од наоружаних 
затражио да му се преда прикупљени новац, који да ће вратити сељацима 
или разделити сиротињи, па му је уручена сума од 13.992 динара, признан-
ицу није желео дати а нити је спискове покривао. 

147. 27. новембра 1942. год. на месту званом Пољана у селу Карановчићу, 
општине Доњи Крчин, среза темнићког, по непознатим лицима извршено 
је убојство Ружице удове Јовановића Миодрага из истог места. 

148. Ноћу између 27 и 28. новембра 1942. год. једна група непознатих 
наоружаних лица међу којима је било и женских у селу Бресју и 
Главинцима, среза беличког поклали су осам комада свиња које су биле 
спремљене за реквизицију и натоварили их на кола те отерали у непоз-
натом правцу. Потерно одељење упућено у потеру. 



149. 28. иовембра самовољно се удаљио из среског одреда пољске страже у 
Јагодини капетан Видић Д. Милан и до сада се у команду није вратио. За 
њим се трага. 

150. 28. новембра од стране немачких власти ухапшен је из непознатих разлога 
командир одреда СДС у Деспотовцу капетан ЈТепенац Милан. 

151. 29. новембра разоружан је у Свилајнцу од стране немачке војне власти 
четнички одред. Разлог непознат. 

152. 29. новембра 1942. год, у 5 часа непознати одред наоружан митраљезом у 
јачини од 100 људи разоружао је четнички одред у Стрмостену од 14 
четника и отишли у правцу среза хомољског, упућено је потерно одељење. 

153. По ноћи између 29/30. новембра 1942. год. око 23 часа одбегли четнички 
поручник Петковић Вукашин са 20 четника Ресавског четничког одреда 
из Свилајнца разоружали су стражара Стојановића Александра у селу 
Седларе среза ресавског који се је налазио код своје куће на одсуству а 
који је из одреда Пољске страже Деспотовац. 

154. Ноћу 30. новембра 1942. год. око 24. часа ухапшен комуниста бандит 
Зупанчић Алојз, Хрват, покушао је бекство из среског притвора среза 
беличког у Јагодини, на кога је стражар извео употребу оружја и убио га 
на лицу места када је исти хтео изаћи и уза зид од притвора успузати се. 

155. 30. новембра око 5 часова одред наоружаних бандита разоружао је 14 
четника у селу Стрмостен. 

156. 1. децембра 1942. године од стране непознатог лица у селу Опарићу среза 
левачког Вукићевић Живан земљорадник изведен из своје куће и у 
непосредној близини куће у истом селу убијен из пушке. Истрага се води. 

157. По ноћи 1/2. децембра 1942. г. око 22 часа, од стране непознатог лица 
запаљена је колиба Никодијевићу Чедомиру из села Грабовице, среза 
деспотовачког, која је изгорела са 9 комада оваца. Истрагом се штета цени 
на 30.000 динара. 

158. 2. децембра 1942. год. око 19 ч. једна група одбеглих четника Ресавског-
Раваничког чет. одреда напала је станицу пољске страже Пањевац, среза 
деспотовачког, стражари су са станице отворили ватру и одбили напад. 
Жртава није било ни са једне стране. 



159. Ноћу између 3. и 4. децембра 1942. год. у Параћину је од стране непознатог 
лица рањен један бугарски војник. Бугарске вој. власти су ухапсиле 4 
стражара СДС који су били у вароши на служби и официра среског одре-
да у Параћину потпоручника Живковића и неколико општинских 
стражара. Истрага се води од наше и немачке власти. 

160. Ноћу 6. и 7. децембра 1942. год. проваљен је магацин са намирницама 
Миленковић Михајла из села Извора и украдено по непознатим провал-
ницима 4 пара ципела и око 152 килограма дувана, оштећен је застрешник 
неке свирене из Београда. Штета се цени на 20.000 динара. 

161. На дан 8. децембра 1942. године у 17 часа бандити по одељењима у непоз-
натој јачини попалили су архиву по општинама Луковица, Гложане, 
Бобово и Дубље среза ресавског и побегли у непознатом правцу. 

162. 7. децембра 1942. године једна група од око 200 наоружаних лица запле-
нили су и отерали 5 комада угојених свиња које су хранили сељаци села 
Залогајевца, среза темнићког за немачке власти. Свиње су запленили око 
6 часа од сељака истог села на раскрсници пута Варварин-Крушевац, и 
исте отерали у правцу села Падежа, среза расинског. 

163. 7. децембра 1942. год. једна група непознатих наоружаних људи са 
пушкама и бомбама упали су у село Вољавчу и од сељака истог села 
Милошевић Милорада, Миловановић Милана, Недељковић Драгољуба, 
Милосављевић Живојина, Ђорђевић Михајла и Митровић Христивоја 
узели 6 угојених свиња које су хранили за немачке власти, односно за сто-
ларску централу, заклали и натоварили на двоја кола, и отерали у непоз-
натом правцу. 

164. Ноћу 24. и 25. новембра 1942. по непознатин крадљивцима разбијена је 
кућа Тошића Д. Томе из Витежева, среза ресавског и из ње украдене разне 
ствари у вредности 35.000 динара и то: 20 метара сукна, 7 м. платна, 3 
женске кошуље, 1 мушке чакшире, 1 пар опанака, 1 кг. вуне, 2 кг. 
прерађене вуне, 1 женски капут и 2 женске чарапе. 

165. 9. децембра 1942. год. око 2 часа 10 непознатих наоружаних лица дошло је 
у општину Јеловац, среза деспотовачког, запалили општинску архиву и 
однели 4 кг. сира и одвели деловођу Вукаловића Миљка, потом отишли у 
непознатом правцу. 

166. 9. децембра 1942. год. у селу Шуљковцу среза беличког по стражарима 
пољ. страже Милошевић Светиславу и Милошевић Станимиру пронађен 
је један гумени балон са једним котуром од 15 метара жице, који је балон 



бачен из непознатог авиона на место звано Брестовац, југозападно од села 
Шуљковца. Балон, котур и жица предат немачким властима у Јагодини са 
извештајем. 

167. 10. децембра 1942. год. на путу Свилајнац-Деспотовац у 19 часова два непо-
зната наоружана разбојника опљачкали су трговца Божиновића и друга из 
Свилајнца у готовом новцу 28.700 дин. и робе у вредности 40.000 дин. 

168. 8. децембра 1942. у 17 часова од стране непознатих наоружаних лица 
попаљена је општинска у општини ЈТуковица, Црквенац, Гложане, 
Дубница и Бобово, среза Свилајнац. 

169. По ноћи између 7. и 8. децембра 1942. год. од стране непознатих провал-
ника проваљен је је магацин Милановић Михајла у селу Извору, среза 
параћинског и из истог украдено 4 пара цокула, 150 паклића дувана. 

170. 8. децембра 1942. год. дошао је у Рековац са 30 четника бивши војвода 
Левачког одреда, изјавио да ће поћи капетану Милеру да се пријави. 

171. 8. децембра 1942. једна група наоружаних људи у јачини од 200 запленили 
су 5 комада угојених свиња од сељака села Залогојевца, среза темнићког, 
на путу Варварин-Крушевац, потера упућена. 

172. У ноћи између 7. и 8. децембра 1942. год. око 22 часа 6 наоружаних банди-
та у селу Вољавчи среза беличког, поклали су 6 дебелих свиња, које су 
храњене за реквизицију натоварили на кола и потерали пут Крагујевца. 

173. 9. децембра 1942. око 16 часова једна група непознатих наоружаних банди-
та долазила је у село Јовац, и код опанчара Илића Велимира тражили 
шунегле а потом се удаљили правцем села Трешњевице, среза Беличког. 

174. 10. децембра 1942. у селу Рибарима, среза Беличког, нађен је један мушки 
леш унакажен, а поред њега мотика по чему се закључује да је убиство 
извршено мотиком. 

175. 10. децембра 1942. око 19 часова на путу Свилајнац-Деспотовац од два 
непозната наоружана лица опљачкан је трговац Божиновић Света из 
Свилајнца, среза Ресавског, коме су разбојници отели у готову 28.700 дин. 
и разне робе у вредности 40.000 дин. 

176. Ноћу између 14 и 15. децембра 1942. год. једна група наоружаних бандцта 
напала је станицу Војска, борба је трајала око 2 часа. Бандити су одбијени, 
жртава није било. 



177. 15. децембра у међусобној свађи тешко је телесно повређен сељак 
Максимовић Станко у селу Поточанима, среза Темнићког, од сељака 
Максимовић Драгутина из истог села. Станко је умро, а убица је ухапшен 
и предат суду. 

178. 16. децембра 1942.год. станица Јасеново добила је претеће писмо од бан-
дита да се предаду. 

179. 16. децембра 1942. око 20 часова једна група наоружаних бандита поново 
је извршила спаљивање архиве општине Дубље и Бобово, среза Ресавског, 
а из села Кушиљева повела је силом 13 грађана. 

180. Ноћу између 18 и 19. децембра 1942. притвореник окружног суда у 
Јагодини провалили су зид и побегли из затвора и то: Милановић Витомир 
из Рековца, Милојевић Миладин из Пајковца, Недељковић Милашин из 
Доброселице, Илић Живојин из Жупањевца и Милосављевић Драгутин из 
Поточца. 

181. Ноћу 19 и 20. децембра 1942. три наоружана бандита спалили су архиву 
општине Медвеђске, среза Деспотовачког, овом приликом један бандит 
сам се добровољно предао органима страже. 20.децембра т.г. око 20 ч. 
неколико наоружаних бандита спалили су архиву општине Грабовачке, 
среза Деспотовачког. 

182. Ноћу између 21 и 22. децембра 1942. три непозната наоружана лица одвела 
су из куће земљорадника Илића Љубомира из села Кавадара, среза 
Левачког, и северно од села за 400 метара убили га тупим оруђем, а затим 
жену убијеног са кундацима од пушке телесно повредили. Исте ноћи по 
непознатим лицима убијен је из ватреног оружја сељак Милетић Милосав 
из села Урсула, среза Левачког. 

183. 24. децембра 1942. у 19 ч. по непознатим починитељима у непосредној 
близини села Рибара на путу убијен је Мирковић Душан из села Рибара, 
среза Беличког, а 23. децембра т.г. код села Карановчића, среза 
Темнићког, нађен је један мушки леш чији идентитет није утврђен. 

184. Ноћу између 25 и 26. децембра 1942, г. једна група непознатих наоружаних 
људи у селу Залогојевцу, среза Темнићког одузела је 3 комада угојених 
свиња. 26/27. децембра 1942. три непозната наоружана лица наишла су на 
заседу СДС среза Деспотовачког код села Медвеђе, а након што је заседа 
ватру отворила бандити су се разбегли, жртава није било. 



185. 27. децембра 1942. у селу Салашу, среза Деспотовачког, појавила се група 
од 150 иаоружаиих људи под вођством капетана Банковића који траже да 
им се дава храна. 

186. Ноћу између 26. и 27. децембра 1942. год. једна група непознатих 
наоружаних лица у селу Милошеву, среза Беличког, опљачкала 16 дебелих 
свиња. 

187. 30. децембра 1942. г. у 19.30 ч. појавила се једна група бандита у селу 
ЈТукавица, среза Ресавског, потера упућена. 

188. 27/28. децембра 1942. г. поводом попљачканих свиња у селу Милошеву, 
командир одреда среза Беличког капетан Благоје Милић, повео је истрагу 
и са одељењем од 20 људи наишао на неколико бандита у селу Каленићу 
среза Беличког, у кући Јанковића Милоша где топе маст, па је на њих 
отворио ватру пушчану и ранио потпоручника Павловић Живојина и 
Леђенског Миленка из Багрдана, који су користећи мрак у шуму умакли. 

189. 29. децембра 1942. г. око 16 часова једно непознато лице неопажено упало 
је у канцеларију команде среског одреда Јагодина и из пиштоља ранило 
капетана Благоја Милића, Милић Живојина из Јагодине, и бив. рез. пот-
пуковника лакше, а теже Драгишу Гајића, чиновника уредника гласника 
СДС из Београда. 

190. 30. децембра 1942. у борби са 3 одметника у селу Луковици, срез ресавски 
тешко рањен у десну ногу поднаредник Ђура Поповић. 



1943. година 

1. 31. децембра 1942. г. у селу Секуричу среза Левачког, иађеи је непознат 
мушки леш који још није идентификован. 

2. 31. децембра 1942. г. око 22 часа једна група наоружаних бандита јачине 20 
до 30 људи спустила се из Хомољских планина у село Стрмостен, среза 
Деспотовачког и у селу Стрмостену насилно су одузели 100 кг. кукуруза, 
па се опет вратила у правцу Хомољских планина. 

3. Општинска управа у Роанди својим актом од 2. овог месеца (јануара) 
доставља следеће: На дан 1. и 2. о. м. четри наоружана бандита као 
присталице Драже Михајловића дошла су из Бусора у село и тражили од 
народа намирнице за њихову војску, као и од претседника општине да да 
кола да се намирнице превезу у село Бусур. Претседник општине није хтео 
извршити ову наредбу, те му је један од присутних бандита рекао да је он 
као и општински деловођа осуђени на смрт, што и даље раде кришом, те 
су вршили претрес у основној школи сумњајући да општинска управа тамо 
обавља своје административне послове. Исти бандити ноћу између 2. и 3. 
ов. м. упали су у кућу општ. деловође Деспота Живановића и извршила 
претрес којом приликом су све његове приватне хартије, тапије, признан-
ице и друга документа и општинског деловођу потерали у шуму тобож да 
га убију што и даље ради са канцеларијом у његовој кући. За сада нема 
извештаја шта је учињено са деловођом. 

4. Ноћу између 2. и 3. јануара т. г. два наоружана бандита у сељачким одели-
ма дошли су у општину у Радошину где је био одређени члан, коме су 
наредили да одмах нађе Живана Миладиновића али како овај није био код 
своје куће то су ова два бандита отишла у правцу села Бресја. 



5. Ноћу 4/5. јануара 1943. г. у селу Лебину, среза Параћинског, појавила се 
једна тројка одбеглих четника бив. чет. одреда Параћинског тражећи 
председника општине Лебинске, али је овај вешто избегао. 

6. 3. јануара 1943. г. пронађен је убијен Станоје Јевтић из Милојевића 
Међуречана, среза Беличког а леш закопан у дворишту његове куће. 
Истрага се води. Ово убиство извршио је његов син Војислав са братом 
Миланом, који се налазе у бегству. 

7. 7. јануара 1943. год. око 21 час земљорадник Милутин Милојевић из села 
Грабовца, среза Ресавског убио је ножем бив. четника ресав. чет. одреда 
Петра Андрића из села Дубља, среза Ресавског који је четник био одбегао. 

8. 7. јануара 1943. Милутин Миливојевић из Грабовца убио је на месту са 
ножем одбеглог четника Перу Андрејевића из Дубља среза у Свилајнцу. 

9. 14. јануара 1943. год. у 15. 30 часова патрола одреда среза Темнићког 
нападнута од комуниста у селу Вратарима, среза Крушевачког, у овој 
борби је погинуо жанд. наредник Александар Ђ. Ранчић. 

10. 11. јануара 1943. 4 наоружана непозната бандита дошла су у село 
Купиновац око 21 час, среза Ресавског и насилно одвели државног бика од 
сељака Милошевића Драгомира коме је бик дат на руковање. 

11. 22. дацембра 1942. године недалеко од села Карановчића, звано место 
Церина, нађен је мртав фарбарски трговац Миодраг Миљковић из 
Краљева, који је био послом у селу Дренови, среза Трстеничког, а родом 
је из села Баљолина, среза Прокупачког. Верује се да су разбојници са тер-
иторије среза Трстеничког. 

12. 23. децембра 1942. по непознатим зликовцима проваљена је радња 
Вученића Слободана из Црквенца, среза Ресавског, из исте однето 2 кг. 
коже у вредности 5.000 дин. За ово дело ухапшен је Алексић Радомир и 
Милосављевић Војислав оба из Кушиљева, који су дело признали и суду 
предати. 

13. 23. децембра 1942. године, 5 наоружаних бандита дошли су у село 
Црквенац, среза Ресавског, код куће Спасојевић Данице-Кристине полу-
пали јој прозоре и врата, а један од бандита опалио пушку на Даницу и 
убије је на месту. 



14. 13. јаиуара 1943. године око 3 часа упала су 20 наоружаних разбојника у 
село Пањевац, среза Деспотовачког и опљачкали од сељака из истог села 
Драгутина Обрадовића 5.000 дин. у готовом. 

15. 14. овог месеца у селу Доње Штипље убијен је од стражара среза Беличког 
станице Бунар одметник Милутин Николић звани Куша са још седам 
одметника. Без жртава у мртвим и рањеним од стране стражара. 

16. 14. јануара 1943. год. у селу Вратари, среза Крушевачког, нападнут је од 
комуниста жан. наредник Александар Ранчић са станице Варварин и уби-
јен, а по том су му зликовци опљачкали одело, оружје златан сат, прстен и 
сав новац. Леш пренет и сахрањен у Варварину 16. јануара 1943. године. 

17. 19. јануара 1943. на периферији Јагодине ухваћен је комуниста Предраг 
Павловић и Бранислав Соколовић, а 20. јануара око 1 час побегао из 
среског затвора Предраг Павловић, а Бранислав Соколовић убијен од 
стражара приликом бегства. 

18. Ноћу 19/20 јануара 1943. године побегао је стражар каплар Борисав 
Павловић из одреда среза Беличког, са својим сином комунистом 
Предрагом. Потрага расписата. 

19. 19. јануара 1943. године дошла су три наоружана бандита код куће 
председника ошптине Кушиљево, среза Ресавског, Радивојевић Рајка, 
одвели га и стрељали на раскрсници пута самог села. 

20. 22. јануара 1943. год. у 2. 30 часова у борби са потерним одељењем среза 
Деспотовачког у селу Буковцу убијени су одметници браћа Божидар и 
Светолик Јојићи. Код истих је пронађено 2 карабинке, једна ловачка јед-
ноцевка, 106 метака и остале спреме. 

21. Ноћу 23/24 јануар 1943. године, по непознатим разбојницима одведенл су 
од своје куће браћа Милисав и Богић Илић из села Суботице, среза 
Ресавског, и поубијани из пушке на месту Хајдучки поток, територија 
среза Деспотовачког. 

22. Ноћу између 26/27. јануара 1943. године, једна група од 12 разбојника упала 
је у село Лоћику, среза Беличкога, у кућу сељака Душана Петровића, 
одвели га код Медојевачке воденице више села и преклали га, али је нађен 
у животу и пренет у болницу. Исте ноћи једна група непознате јачине 
упала у село Медојевац, среза Беличког у кућу Константина и Гвоздена 
Живковића, извели их из куће више села, Константина убили а Гвоздена 
тешко ранили ножевима, пренет је у болницу. Исте ноћи једна група 
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непознате јачине упала је у село Драгоцвет, среза Беличког, у кућу сеља-
ка Павла Цветковића, убила Павла и сина му Саву. Исте ноћи једна банда 
упала у село Драгошевац, среза Беличког и убила сељака Јеврема 
Живковића, а сељака Душана Јевремовића тешко ранила. Пренет у бол-
ницу. 

23. 30. јануара 1943. године, по патроли градске страже Јагодина на перифер-
ији вароши убијен је комуниста Љубиша Живановић, родом из села 
Медвеђе, среза Трстеничког, округа Моравског. 

24. 31. јануара 1943. год. у 0.15 часова нападнут је одред Свилајнац од једне 
групе бандита од 80 људи, на страни стражара СДС није било жртава, а 
погинуо је у борби срески служитељ Борисав Стефановић, а убијен у свом 
стану тумач Лујо Магасић. Истом приликом нападнута је станица Јасеново 
на којој је било 7 стражара, стражари су се борили док је трајало муници-
је, борба је трајала око 1 час. У овој борби рањен је поднаредник Саво 
Поповић, бандити су понели сву државну и приватну имовину са станице. 

25. 31. јануара 1943. год. у 3.15 часова нападнута је станица Велики Поповић 
од стране банде око 60 наоружаних бандита, борба је трајала док је 
стражарима текло муниције. Разоружано је 5 сталних и 10 привремених 
стражара, са станице понете су државне и приватне ствари стражара. 
Изјавио је један сељак из В. Поповића да је видео капетана Банковића на 
путу код села Медвеђе са 500 људи који се крећу према Деспотовцу. 

26. 24. јануара 1943. године једна група од 5 наоружаних разбојника упала је у 
кућу сељака Мирче Миловановића из села Маренова, среза Темнићког, 
насилно му опљачкали у готовом новцу 90.000 динара, а разним другим 
стварима у оделу, масти и другом, суму у вредности 36.300 динара, тако да 
је исти оштећен за 126.300 динара. Разбојници су непознати и изгубили се 
у непознатом правцу, 

27. Између 5. и 6. фебруара 1943. године, по непознатим зликовцима убијен је 
председник општине Залоговачке, среза Темнићког, Радосав Ристић из 
истог села, нађен је мртав преклан на главном путу више села Залаговца, 
верује се да су га убили комунисти са територије округа Крушевачког. 

28. Ноћу између 1. и 2. фебруара 1943. године, по непознатим разбојницима 
опљачкан је Миленко Станојевић из села Стрижила, општине Ловачке, 
среза Беличког, за око 30.000 динара готовог новца и 100 кг. кукуруза, 
запретивши му да им још спреми 90.000 динара. Исте ноћи упали су исти 
разбојници у кућу Станке Станојевић из истог села, одузели јој око 30 кг. 
сланине, 10 кг. масти свињске, 3 кг. вуне и 20.000 у готовом новцу. Од 



разбојника било је 6 наоружаних са пушкама и реденицима а имали су и 
бомбе, а пре него су пљачку извршили пуцали су из пушака да би село 
заплашили. 

29. 3. и 4. фебруара 1943. године, једна казнена експедиција немачке окупа-
торске војске дошла је у село Парцане, среза Темнићког, код куће 
Драгомира Максимовића, запалили су му кућу и све остале зграде, запле-
нили му сав кукуруз, 2 краве, 1 теле, 10 оваца, 4 свиње, сву пернату живину, 
1 гвоздена кола на којима су отерали жито, а у кући изгорео један мотор 
са дрешом и оштећен је за преко милион динара, одвели су му са собом оца 
Василија и жену Катарину за које се не зна шта је и где су отерани. Иста 
експедиција и у истом селу убила је Властимира Михајловића из Парцана, 
запалила му кућу и све остале зграде са намештајем и житом, отерала му 
је 1 краву, једно теле, три овце, 15 кокошака и три шотке. Наводно се екс-
педиција изговарала да је у Властимировој кући пронашла 1 пушку, 4-6 
ручних бомби и неколико метака. Међутим жена убијеног тврди да није 
истина. 

30. Ноћу 16/17. фебруара 1943. године, убијен је у свом стану у селу Тропоње, 
среза Ресавског, Радован Радовановић магационер земљорадничке 
задруге од 3 бандита из пушака са 7 метара. 17. фебруара у 6 часа између 
села Балајнца и Дражмировца, среза Деспотовачког, три непозната разбо-
јника са пушкама зауставили су земљораднике Стојадиновић Грују, 
Павловић Никодија и Фриколовић Божидара сви из села Јасенова, среза 
Ресавског, који су пошли на пазар за Јагодину, пак су им отели и то : 
Стојадиновићу 35.000 дин. а Павловићу и Фриколовићу око 80.000 динара, 
потрага упућена. 

31. 10. фебруара једна група бандита у јачини 500-600 напала је посаду у селу 
Дубници, која је бројала 50 људи придодатих из Централне школе 
Београд, пак су том приликом заробили 20 стражара са пушкама и са 2.000 
метака и са собом повели. 

32. 16. и 17. фебруара 1943. године убијен је у свом стану Радовановић М. 
Радован магационер земљорадничке задруге у селу Тропоње, среза 
Ресавског од тројице непознатих бандита. 

33. 17. фебруара 1943. године, на путу између села Балајнац и Дражмировац у 
6 часова три непозната наоружана разбојника зауставили су сељаке 
Стојадиновић Грују, Павловић Никодија и Фриколовић Божидара... (све 
исто као под бројем 30). 



34. 21. фебруара 1943. године у 18.30 часова једна комунистичка двојка упала 
је у општину Планску среза Параћинског, и од порезника који је 
прикупљао порез одузели 12.000 дин. један сат и испребијали га, а из 
општинске касе 2.000 дин. 

35. 20. и 21. фебруара убијен је из пушке сељак Витомир Јовановић из села 
Доњи Крчин, среза Темнићког, по непознатим зликовцима. 

36. Ноћу између 22. и 23. фебруара 1943. убијен је у болници у Деспотовцу, 
среза Деспотовачког сељак Петар Миладиновић из села Грабовице, среза 
Деспотовачког по непознатим зликовцима. 

37. Ноћу 19. и 20. фебруара 1943. године у селу Карановчићу, среза 
Темнићког, убијен је у свом стану од непознатих зликоваца земљорадник 
Божидар Ж. Јовановић са неколико пушчаних метака. 

38. Ноћу 22. и 23. фебруара 1943. год. три наоружана разбојника упала у село 
Поповњак, среза Деспотовачког и опљачкала од сељака Војислава 
Милановића 43.000 динара. 

39. Ноћу између 23. и 24. фебруара 1943. године два непозната наоружана 
разбојника упала су у село Витанци, среза Деспотовачког и опљачкали од 
сељака Душана Милојковића 27.000 динара. 

40. 27. фебруара 1943. године, око 15 час. једна бандитска двојка упала је у 
фабрику цемента у Поповцу среза Параћинског, одвела са собом активног 
потпоручника Шостерића Бојана, у непознатом правцу. Бандити су били у 
униформама жандара и рекли му да га воде у Крајскоманду по наређењу 
немачке власти. 

41. Према извештају одреда среза Беличког бр. 475/43 од 18. фебруара, на дан 
16. фебруара ухапшен је од стране немачке полиције бр. 34 у Јагодини 
наредник стражар Гавро Марић, разлог хапшења непознат. 

42. Према извештају одреда пољске страже среза Темнићког Пов. Бр. 110 од 
16. фебруара 1943. године ухапшен је стражар наредник истог одреда 
Живојин Ћирковић од стране немачке фелджандармерије у Књажевцу 
куда је и спроведен, разлог хапшења непознат. 

43. 28. фебруара т. г. око 15 час. дошла је једна група бандита у јачини 63 лица 
под вођством поручника Вукашина Петковића и још двојице официра у 
село Купиновац, среза Ресавског, носећи српску заставу. Сељацима су 
одржали говор да милиционари чувају село и буду спремни да им се 



ирикључе на њихов позив. Из Купиновца отишли еу у село Бусур округа 
Пожаревачког, наоружани су поред пушака са три тешка, 3 лака 
митраљеза и са 3 пушко-митраљеза. 

44. 28. фебруара у 4 часа убијен је пред својом кућом сељак Јанићије 
Јовановић из села Средњег Крчина, среза Темнићког по до сада непозна-
тим бандитима. 

45. Ноћу између 28. фебруара и 1. марта 1943. године, од стране наоружаних 
непознатих бандита одведен је председник општине Милива, среза 
Деспотовачког Арсеније Антонијевић. Овом приликом бандити су однели 
из Миливе 400 кг. кукуруза и 50 кг. пасуља и удаљили се у непознатом 
правцу. Јачина банде непозната. 

46. 2. марта 1943. године око 18 часа упала је у село Грабовицу, среза 
Деспотовачког једна група бандита у јачини 40 људи под вођством 
поручника Вукашина Петковића, одржала збор, а затим се удаљила према 
селу Роанди, среза Ресавскога. 

47. Према извештају командира одреда среза деспотовачког бр. 519 од 25. 
фебруара 1943. године, ухапшен је поручник Светислав С. Пешић и 
спроведен за Краљево а одатле за Београд, узрок хапшења непознат. 
Поред тога ухапшена су следећа лица: 1. наред. Видак С. Мандић, 2. наред. 
Манојло Ђујић, 3. стражар Милован А. Спасојевић, 4. стражар Живојин М. 
Гајић, 5. стражар Бранислав В. Стојановић, 6. стражар Живојин Б. 
Милорадовић, 7. стражар Милић М. Спасојевић, 8. стражар Данило Б. 
Младеновић, 9. стражар Миодраг М. Ђорђевић, 10. стражар Бранислав В. 
Милојковић, 11. стражар Радован В. Спасић, 12. стражар Борислав Ж. 
Маринковић, 13. стражар Ненад Ж. Маленовић и 14. стражар Пане 
Олујић. Сви напред наведени ухапшени су од стране полиц. ст. 34 Јагодина 
и спроведени за Краљево, а узрок хапшења је тај што су дозволили да буду 
разоружани од стране бандита на дан 31. јануара 1943. године, када су бан-
дити напали станицу пољске страже Велики Поповић, на којој су станици 
били и од бандита разоружани, без да су борбу водили. Изговор да су три 
бандита претходно дошла на станицу у униформи немачких подофицира и 
наредили им да положе оружје по наређењу немачке власти из Јагодине, а 
доцније су у станицу упали и остали разбојници те их тако разоружали без 
икаквог отпора. 

48. 1. марта 1943. године око 17 часова 4 непозната наоружана разбојника 
упала су у село Парцане, среза Темнићког, у кућу сељака Драгутина 
Миловановића, опљачкали му 60.000 у готовом новцу, а у стварима суму од 
150.000 динара, укупно 210.000 динара. 



49. 5. марта 1943. године у селу Кушиљеву, среза Ресавског убијен је сељак 
Милан Миловановић од стране комунисте Милоја Јовановића из истог 
села. 

50. Ноћу 6. и 7. марта 1943. године осуђени разбојник Ђорђе Обрадовић из 
села Горње Видово, среза Параћинског, дошао је у свој стан код фамилије 
у Параћин, а одмах по сазнању кућа је опкољена, али је Обрадовић 
покушао побећи, пак је нањ отворена пушчана ватра и тешко је рањен у 
десну ногу, кост му је сломљена и пренет је у окружну болницу у Ћуприју 
где му је нога ампутирана. 8. марта 1943. године од рана је умро. 

51. 8. марта 1943. године у један час рањен је од непознатог зликовца кмет 
села Паљана, среза Раваничког, Благоје Живановић, пренет у ћупријску 
болницу где је умро од рана. 

52. 5. марта 1943. године у 19 часа убијен је у селу Кушиљеву, среза Ресавског 
Милан Д. Милановић, убиство је над истим извршио комуниста Милоје 
Јовановић из истог села са још 9 комуниста. 

53. 6. марта 1943. осуђеник на смрт Ђорђе Обрадовић из села Гор. Видово, 
среза Параћинског који је у децембру 1942. г. побегао из затвора С.Д.С. 
Округа Крушевачког, дошао је код своје породице у Параћин, и чим је за 
његов долазак сазнато, кућа је опкољена... (исто као под бројем 50). 

54. 8. марта 1943. г. у један час по непознатим разбојницима тешко је рањен 
кмет села Паљана... (исто као под бројем 51). 

55. 8. марта 1943. г. од непознатих разбојника убијен је сељак Алекса 
Јанковић из села Исакова, среза Раваничког, убиство је извршено на месту 
званом Пиркићев Поток са једним револверским метком испод кључне 
кости. 

56. Ноћу 5. и 6. марта 1943. године, на путу Свилајнац-Марковац и Свилајнац-
Деспотовац, непознати бандити пресекли су по три телеграфске бандере-
стуба. 

57. 10. марта 1943. године три непозната разбојника дошла су у село 
Бигреницу среза Раваничког код сељака Симе Динића, злостављали га и 
тукли изнудивши му 1000 динара готова новца и понели му неке ствари из 
куће. 

58. 10. марта 1943. године једна група наоружаних лица дошла у село Миливу, 
среза Деспотовачког и из села однели 1700 кг. кукуруза и 120 кг. пасуља. 



59. Ноћу 10. и 11. марта 1943. године бандити Милош Несторовић из села 
Паљана, среза Раваничког и Живко Савић из села Купци, среза 
Крушевачког наишли су на заседу одреда среза Раваничког на месту 
званом Томићки ЈТуг на путу Поповић-Суботица, среза Раваничког, са 
заседом се пушкарали и у краћој борби оба убијена. Код бандита су 
пронађена 2 карабина 7,9 мм 2700 дин. 31 бојеви метак, један хепни сат, две 
радничке књижице и четничке легитимације Ресавско-Раваничког 
четничког одреда. 

60. 10. и 11. марта 1943. године по ноћи у село Плажане, среза Деспотовачког 
дошла су три непозната наоружана разбојника и одвели са собом кмета 
Драгољуба Милошевића у непознатом правцу. Убили га и опљачкали 
50.000 динара. 

61. (допуна претходног извештаја) 11. марта 1943. године дошла су у село 
Плажане, среза Деспотовачког бандити и бивши четници Раваничко-
Ресавског четничког одреда Милован Ђуричић, Бранко Карановић и 
Веља Белић и са собом одвели кмета истог села Драгољуба Милошевића 
на 6 км. повише села на место зв. Врла Страна ту га убили са 24 убода са 
камом, опљачкал;и му 50.000 динара и изгубили се у непознатом правцу. 

62. 13. овога месеца по ноћи око 11.30 часа, једна група од 30 бандита 
наоружаних присталица Д. Михајловића дошла у село Гладну, среза 
Ресавског са колима и хаковима, те од прикупљеног кукуруза за 
реквизицију однела 2500 кг. Овај посао бандити су обавили за 45 минута и 
удаљили се у непознатом правцу. Преостали кукуруз од 2000 кг. претеран 
је за Свилајнац. 

63. 15. марта у 0.15 упали су село Роћевац, среза Ресавског 4 непозната 
наоружана разбојника са собом повели председника општине Бору Рајића 
и деловођу Ђорђевића те од сељака Адама Милошевића, водили их до 
места Буздрени Поток затим председника и деловођу пустили, а 
Милошевића са собом одвели и верује се да ће га стрељати зато што је 
имао везе са Немцима у прикупљању радника за рудник. 

64. 15. марта 1943. г. око 12 часова група од 50 комуниста дошла у село Плану, 
среза Параћинског, спалила општинску архиву, а затим се удаљила у 
правцу округа Крушевачког. Потере су упућене. 

65. 22. фебруара 1943. г. у 22 часа упали су у кућу сељака Петровића М. 
Војислава из села Бобова, среза Ресавског разбојници и то: 1. Петровић 
Павле, 2. Петровић Стојан из села Бобова, 3. Милан Н. Петровић, 4. 
Милосав Првуловић, 5. Милован Бранковић, 6. Петар Марковић-



-Буљаковић, сви из села Бобова 7. Чедомир Голубовић и Божидар 
Стојановић оба из села Витежева, среза Ресавског, поред ових и Никола 
Николић из Бобова и опљачкали му следеће ствари: 1. У готовом новцу 
53.900 дин. 2. У сребру 1700 дин. 3. Сланине 80 кг. вредно 40.000 дин. 4. 
Свињске масти 15 кг вредно 10.500 дин. 5. Два емајлирана лонца вредна 
2.000 дин. 6. Кобасице суве 6 кг. вредне 3.000 дин. 7. Једне узенгије вредне 
1.200 дин. 8. Један пар дизгина вредне 700 дин. 9. Један сат будилник вредан 
1.500 дин. 10. Једно гумено црево вредно 1.000 дин. 11. Пола кг. вуне вредне 
900 дин. 12. Једна шишаћа машина вредна 700 дин. 13. Семе од детелине 70 
кг вредног 17.500 дин. Укупно 134.100 дин. Бандите је оштећени препознао 
и сви су похватани те предати надлежном суду. 

66. 12. марта око 22 часа дошла су три непозната наоружана лица у село 
Вирине и позвала председника општине Александра Глигоријевића, па му 
наредила да понесе хлеба и са њима пође код поручника Вукашина 
Петковића, што је овај и учинио и када је дошао у колибу Тодора 
Трифуновића више села нашао је поручника Вукашина са још 10 
наоружаних лица, а пре њега доведени су кметови Тодор Трифуновић и 
Милија Ђорђевић из истог села, пак им је Вукашин рекао и замолио 
председника ошптине за интервенцију код среског начелника, да му овај 
пусти мајку из логора. Вукашин је рекао да је пошао да јури комунисте 
који узнемиравају и убијају невине грађане, да ће се комунисти брзо 
уништити, да општине дају реквизицију, да постављају страже ради осигу-
рања села, а по завршетку пустио их је и пошао према селу Тропоње. 

67. Исто као под бројем 63. 

68. Исто као под бројем 64. 

69. Ноћу 15. и 16. марта 1943. г. око 150 наоружаних људи са пушкама и 
пушко-митраљезима прошли су кроз село Забрегу, среза Параћинског у 
правцу планине Црни Врх, изјавили да су дражиновци, и да гоне кому-
нисте, по селима нису ништа чинили. 

70. 19. марта 1943. године у 21 час по патроли одреда среза Беличког убијен је 
одметник Бора Станојевић из села Рибара, среза Беличког на месту 
званом Кусак Баре. 

71. 19. марта 1943. г. у 18.30 часова 47 наоружаних бандита присталица Драже 
Михајловића под вођством поручника Вукашина Петковића упала у село 
Јасеново, среза Ресавског и од сељака одузели 500-600 кила кукуруза у 
клипу и 40 кила пасуља, а затим се удаљили у непознатом правцу. 



72. 20. марта 1943.Г. око 5 часова упала је једиа група одметника око 100 
наоружаних људи присталица Драже Михајловића у село Горњу Мутницу, 
среза Параћинског, покушали да уђу у кућу Радомира Вучковића бившег 
народног посланика, који је из куће са прикривеним оружјем запуцао и 
једног бандита на месту убио. Бандити су затим насилно упали у кућу и 
заклали Радомира и његовог сина Драгутина а затим се удаљили у правцу 
среза Бољевачког. Вођа банде непознат. 

73. 21. марта 1943. г. у 14 часова за 2 км северозападно од села Витежева, среза 
Ресавског, једна група бандита присталица Драже Михајловића јачине 30-
35 људи добро наоружаних под вођством потпоручника Тозе Попа, напала 
је одељење 10 стражара, стражари су примили борбу која је трајала 20 
минута, у овој борби погинуо је жанд. поднаредник Милован Анђелковић, 
а лакше рањени жанд. поднаредник Борисав Милић, стражари Радосав 
Глишић и Војислав Траиловић, а нестао је стражар Радомир Ђорђевић, за 
чију се судбину не зна, верује се да су га одвели бандити. Бандити су од 
стражара однели 4 пушке, од убијеног и 2 рањена и од несталог стражара 
Радомира Ђорђевића. 

74. Ноћу између 21. и 22. марта 1943. године једна група комуниста од 20 људи 
упала је у општинску Лебинску и Мириловачку попалила општинске 
архиве, а затим се удаљили у правцу села Плане, ка граници округа 
Крушевачког и планини Буковица. 

75. 20. марта 1943. године са станице Рудник Баре побегао је стражар Љубиша 
Благојевић у непознатом правцу без оружја, узрок бегства непознат. 

76. 14. фебруара око 19 часова удаљио се је са станице Доњи Крчин, среза 
Темнићког, стражар приправник Драгослав Радојковић, родом из села 
Балајнац, среза Деспотовачког. Са собом је понео пушку бр. 22414 7,5 мм 
М. 1907-15-34 60 метака које је дуговао, 60 метака украо из сандука 
каплару Ћоћкалу Стевану и 7 бомби из станичне резерве, 1 шињел с.м. 
боје, 1 блузу, 1 чакшире, 1 увијаче, 1 шајкачу зелене боје, 1 ципеле, 1 ћебе, 
1 чаршав, 1 чутурицу, 1 торбицу, 1 порцију, таблицу бр. 700 и повеску 
бр.700. Потрага расписата. 

77. 21. марта 1943. г у 0 30 часа три присталице Драже Михајловића дошли су 
у село Дубницу, среза Ресавског, насилно одвели сељака Стојановић 
Радосава, Крстивоја и Радишу Марјановића у непознатом правцу. 

78. 18. марта 1943. год. у 22 часа дошла су код куће сељака Грује Бранковића 
у село Бобово, среза Ресавског три непозната разбојника од којих је један 
био наоружан пушком и из куће опљачкао разне ствари у вредности 39.600 



динара. Међу разбојницима препознат је Јован Марвиновић из истог села, 
који је ухапшен и предат суду. 

79. 17. марта 1943. г. око 23 часа упала су у кућу сељака Томе Стојановића из 
села Витежева, среза Ресавског три непозната разбојника. Кућа је однос-
но магаза била закључана, разбојници су обили катанац и из магазе однели 
разне робе и плавог камена у вредности 36.000 динара. Оштећени није 
могао о разбојницима дати никакве податке. 

80. 20. марта 1943. године по патроли станице Рековац пронађен је један 
непознати мушки леш у селу Дубич, среза Левачког, на месту зв. Вртол 
удаљено од куће Драгомира Милановића за око 250-300 метара. Жртва је 
погођена једним метком у слепоочницу, а излазна рана на лево ухо. 
Мештани тврде да су ово лице убили немачки војници приликом вршеног 
претреса и акције на дан 18. овог месеца, по изгледу стар око 38 г. обучен 
у блузу, чакшире и увијаче зелене боје као СДС шињел с.м. боје војничка 
кошуља, вунени хемпер и чарапе. Капе и цокуле није имао, нити су код 
истог пронађени какви документи. 

81. 25. марта 1943. одведени стражар по бандитима приликом вођене борбе у 
селу Витежеву, среза Ресавског Радомир Ђорђевић успео је да се спаси 
бегством, и поврати у одред са оружјем. 

82. 25. марта 1943. једна група бандита непознате јачине упала је у село 
Витежево, среза Ресавског одвели са собом председника општине 
Радомира Николића, кмета Максима Петровића и сељака Илију 
Пауновића, у непознатом правцу. 

83. 26. марта 1943. у 6 часова једна група од 60 норужаних лица Дражиноваца 
наишла је од села Шалудовца и Буљана, кроз село Горња Мутница, 
наоружани пушкама и пушкомитраљезима, обучени у војничка и сељачка 
одела, улази су у кућу убијеног народног посланика Радомира Вучковића, 
од сељака тражили хлеба и рекли да гоне комунисте, а затим се упутили у 
правцу Црног врха. 

84. 26. марта пуштени су председник општине села Витежева Радомир 
Николић и кмет Максим Петровић, које су бандити повели, и вратили се 
својим кућама. 

85. 27. марта 1943. у 3 часа настао је пожар у згради управе рудника Равна Река 
у машинском и прометном одељењу, изгорело је неколико одељења 
канцеларијски материјал а спискови спашени, штета је незнатна. 



86. 29. марта 1943. око 4 чаеа три иепозиата наоружана лица припадници 
Драже Михајловића дошли су у село Бобово, среза Ресавског и одвели 
председника општине Јована Голубовића у правцу Витежева. 

87. 29. марта 1943. три непозната наоружана лица припадници Драже 
Михајловића око 4 часа дошли су у село Бобово, среза Ресавског и са 
собом одвели стражара одреда среза Раваничког Војислава Новаковића, 
који је био прекомандован у одред среза Беличког и био упућен ради 
спровода једне женске за Свилајнац, па по доласку у Свилајнац а пошто је 
родом из Бобова пошао је кући без знања и одобрења предпостављених, са 
собом понео пушку и 30 метака, где је ухавћен и одведен. 

88. 30. марта 1943. око 21 час по непознатим бандитима изведени су из својих 
кућа сељаци Божин Стојиљковић и Светолик Васић из села Глоговца, 
среза Беличког, извели их више села за 1.1/2 км. код места зв. Јасенар ту 
их поубијала из пушака. 

89. 1. априла 1943. на путу између села Седлара и Купиновца, среза Ресавског, 
припадници Драже Михајловића предусрели су раднике који су били 
упућени у Бор, одузели им списак и упутни акт, а затим их вратили кућама. 

90. Ноћу између 31. марта и 1. априла 1943. припадници Драже Михајловића у 
селу Бресју и Тропоњу, среза Ресавскога, похватали су на провалној крађи 
сељаке Сергију Ракића, Животу Станковића из Тропоња и Милоша 
Никодијевића са женом му Милевом из Бресја, исте повезали у ланце, 
предали сеоској милицији, а ова одреду у Свилајнац. 

91. 1. априла 1943. извршио је самоубиство сељак Драгомир С. Милетић из 
села Остриковца, среза Беличког, на месту званом Лугомирска Воденица. 
Узрок непознат убиство извршио са револвером који су немачка патрола 
понела са собом која је извршила увиђај. 

92. Ноћу између 1 и 2. марта 1943. у 22.30 часова по патроли одреда среза 
Темнићког убијен је одбегли осуђеник Добривоје Арсић из села Горњег 
Катуна, среза Темнићког, када је покушао побећи. 

93. 2. марта 1943. у 12 час. убијен је од немачких војника сељак Стојан 
Милановизћ из Дубља, среза Ресавског, узрок прикривање оружја и 
јатаковање комунистима. 

94. 5. априла 1943. у 19.30 часа из станице Пољске страже Доње Штипље одред 
среза Беличког, покушали су бегство ухапшени разбојници и крадљивци 
Цветко и Живојин Милошевић из Доњег Штипља, среза Беличког, 



стражари су на исте отворили пушчану паљбу и исте поубијали на 150-200 
метара када су хтели замакнути у шуму. 

95. Станица пољске страже Доње Штипље 4. априла т.г. ухапсила је 5 разбо-
јника из Врановца, среза Беличког, за извршено разбојништво над 
сељаком Светиславом Марисављевићем, у износу од 50.000 дин. Исте 
разбојнике упутила спроводом са тројицом стражара за Јагодину, па када 
су одмакли од станице за 2 км. двојица од наведених разбојника и то : 
Благоје Милојевић и Коста Богићевић оба из села Врановца, договорили 
су се и навалили на стражара Грбића Ђуру, разоружали га, отевши му 
пушку и муницију, побегли у непознатом правцу, а Грбића лакше 
повредили по лицу огреботинама. 

96. 5. априла т.г. непознати бандити одвели су Милицу Милосављевић из 
Сењског Рудника у непознатом правцу. Милица је раније била куварица 
код четника, пак се сумња да су је одвели одбегли четници Ресавског 
четничког одреда. 

97. 1. априла 1943. године у 16 часова сељак Светислав Ђорђевић из села 
Бобова, среза Ресавског, заклао је са ножем у свом винограду Пауна 
Траиловића комунисту из села Јасенова, среза Темнићког, Траиловић је у 
шуми од августа 1941. год. 

98. 5. априла дошла су 2 наоружана припадника Драже Михајловића у село 
Витежево, среза Ресавског и одвели сељака Адамовић Јована, Вукића 
Јована, Николића Димитрију, Рабовића Илију и Томића Тому. 

99. 6. априла у 15 ч. дошла су 3 наоружана лица припадници Драже 
Михајловића у село Витежево, среза Ресавског и одвели сељака 
Симоновић Владимира, а наредили општинској управи да не сме давати 
реквизицију. 

100. 7. априла т. г. у 17 ч. више села Витежева, среза Ресавског виђени су 4 
наоружана разбојника, међу којима је препознат разбој^ик Лукић 
Велимир. Потере су за наведеним разбојницима упућене али без успеха. 

101. Ноћу 8. априла т. г. убијен је сељак Милентије Петровић из села Сиоковца, 
среза Беличког по непознатим разбојницима, а истодобно одведен је 
сељак Вукашин Милошевић из истог села. 

102. 8. априла т. г. дошла су два непозната бандита у село Стубицу, среза 
Раваничког, при легитимисању од стране председника исте општине, један 
је покушао са револвером пуцати на председника, али га је овај пре-



духитрио и револвер му отео, док је други кроз ирозор испалио 7 метака, 
пак је тако створио забуну и обојица су побегла у непознатом правцу. Од 
ових разбојника одузете су две легитимације на име и то : Милорад 
Игњатовић и Чедомир Петковић, а од Игњатовића револвер ШТАЈНЕР 
9904 Е, који је револвер предат полиц. станици 34 у Јагодини са легити-
мацијама и 7 празних чаура од револвера Браунинг, са актом Ј. Б. БР. 
1123/43 године са извештајем. 

103. 9. априла т.г. око 10 часова дошло је 5 непознатих наоружаних лица у село 
Витежево, среза Ресавског и са собом насилно одвели сељака Пауновић 
Николу, потера је упућена али без успеха. 

104. 9. априла т. г. у 22 часа убијен је општински одборник у селу Мачевац, 
среза Раваничког од једне комунистичке петорке Драгутин Илић. Потере 
су упућене али без успеха. 

105. 9. априла т.г. у 21 час упали су у општинску зграду Дубока, среза Беличког 
7 комуниста наоружани са пушкама и спалили ошптинску архиву. 

106. 10. априла т. г. у 20 ч. изненада је упао у огаптину Јасеново, среза Ресавског 
један комуниста са револвером и почео пуцати редом на општинску 
управу, особље се је разбежало, а председник огпптине Грујић успео је да 
се скрије у оближњу кућу у коју је бандит бацио једну бомбу и лакше га 
ранио. Док је овај бандит разгонио особље други су бандити упали у 
општину и спалили општинску архиву, а затим се изгубили у непознатом 
правцу. 

107. Ноћу 10/11. априла т. г. убијен је сељак Светомир Милановић из села 
Дубнице, среза Ресавског по непознатим бандитима. Исти су га пре 
кратког времена тражили комунисти пак се верује да су га ови и убили, а 
затим се изгубили у непознатом правцу. Потере су упућене али без успеха. 

108. Ноћу између 10. и 11 априла т. г. у селу Тропоње, среза Ресавског убијен је 
од стране комуниста вршиоц дужности председника општине Владимир 
Ерцег и благајник исте општине Славко Благојевић, потере су упућене 
али без успеха до сада. 

109. Ноћу 11. и 12. априла т. г. убијен је сељак Петар Ђукић из села Рековца, 
среза Левачког, на месту званом Темнићки кључ атар општине Темнићке, 
са два пушчана зрна од до сада непознатих убица. 

110. 11. априла од 17 до 22 часа група од 40 људи припадника Драже 
Михајловића под вођством поручника Вукашина Петковића дошла је у 



село Купиновац, Суботицу, Медвеђу и Роанду, среза Ресавског, свирали 
плех музику, певали народне песме и народу одржали говоре а затим се 
изгубили у непознатом правцу. По селима нису ништа радили. 

111. Ноћу 13. априла 1943. г. једна група комуниста у јачини од 20-30 људи 
наоружаних напала је рудник Мораву (Милива) онеспособила једну парну 
машину и тако рудник онеспособила у раду за извесно време. Потере су 
упућене на терен, и наређено да се комунисти спрече у раду и вршљању. 

112. Ноћу између 14. и 15. априла т. г. убијен је земљорадник Марковић Жика 
са мајком, присталица Драже Михајловића из села Роћевца, среза 
Ресавског од стране Немаца, нађена му је пушка са 50 метака и кућа му је 
запаљена. 

113. Ноћу између 14. и 15. априла 1943. године по непознатим зликовцима зак-
лан је сељак Драгомир Ракић из села Мајура, среза Беличког на месту 
пред земљорадничком задругом у селу Мајуру. 

114. Ноћу између 14/15. априла 1943. г. од непознатих бандита убијен је сељак 
Ракић А. Драгомир из села Мајура, среза Беличког пред земљорадничком 
задругом у Мајуру са 2 пушчана метка. 

115. 16. априла т. г. у 7 часова од два непозната разбојника сачекан је сељак 
Нешић Живојин из села Миливе, среза Деспотовачког и више самог села 
из пушке са два метка убили. 

116. 16. априла т.г. у 17 часова у селу Грабовици, среза Деспотовачког наша 
патрола у јачини 18 стражара налазила се као асистенција у прикупљању 
кукуруза, нападнута је од једне групе бандита јачине 120-150 добро 
наоружаних, патролу напали са свих страна пушчаном и митраљеском 
ватром, патрола је примила борбу и повлачила се у више праваца, те је 
успело да се спаси 11 стражара док се за судбину 7 не зна, верује се да су 
заробљени. На страни бандита један је рањен, а потом су се бандити 
повукли на територију округа Пожаревачког. Верује се да је банда под 
вођством поручника Вукашина Петковића. Потера је упућена али без 
успеха. 

117. 16. априла т. г. у 22 часа патрола станице Доње Штипље, одреда среза 
Беличког из заседе сачекала је одметника Благоја Милојевића и Косту 
Богићевића те обадва у међусобној борби убила, који су родом из села 
Врановца, среза Беличког, а исте су сачекали испод самог села Врановца. 
Види редни број 95. 



118. 19. априла 1943. г. у 21 час три непозиата наоружана бандита дошла су у 
село Буљане, среза Параћинског и са собом одвели Илију Јовановића 
телеграфисту и жичара Поповачке жичаре, жељез. станице Црница у 
непознатом правцу. 

119. 21. о. м. у 2.30 часова непознати бандити посекли су три телеграфска стуба 
на путу између села Дубља и Грабовца, среза Ресавског. 

120. Ноћу 17. априла 1943. године око 23 часа по непознатим зликовцима 
упаљена су 4 стога сена и један стог кукурузовине сељаку Животи Сагићу 
из села Велике Сугубине, среза Левачког. Овом паљевином нанета му је 
штета око 45.000 динара. 

121. 20. априла т.г. у 23 ч. патрола финанс. контроле из Варварина у службеној 
дужности нападнута од шверцера код села Својнова, шверцери су 
повредили каменом у главу финанса Слободана Марковића теже. 

122. 21. априла 1943 г. у 12 часа, по патроли одреда Деспотовачког убијен је 
одметник Стојан Радомировић из села Стењевца, среза Деспотовачког на 
путу између села Кованице и Стојановића Трла, када је хтео да побегне 
испред патроле. 

123. 19.априла 1943 г. у 23 часа 2 наоружана непозната бандита из села 
Милошева, среза Беличког, одвели су насилно са собом сељаке Чедомира 
Ј. Обрадовића у непознатом правцу. 

124. 21. априла 1943. г. у атару села Доњи Крчин, среза Беличког, на месту 
званом Алибег у потоку нађен је убијен одметник и крадљивац Ратко 
Стевановић из села Баточине, среза и округа Крагујевачког, сумња да су 
га убили његови другови у свађи око опљачканих ствари. 

125. Ноћу између 20 и 21. априла 1943 год. код села Дражмировца, среза 
Раваничког, примећена су 4 непозната наоружана лица од стране 
немачких војника који су били у прикупљању кукуруза, па када су отво-
рили ватру из пушака ови су побегли у правцу села Великог Поповића. 

126. 21. априла 1943. г. у 17 ч, 2 непозната разбојника наоружана са револвери-
ма и ножевима изболи у Никчевић Надежду супругу Никчевић Петра из 
Ћуприје на 12 места и побегли у правцу села Бешинца, потрага упућена. 

127. 21. априла 1943. године у 13 часа 3 наоружана бандита у сељачким одели-
ма упали су у кућу Воје Нешића из Параћина и ножем лакше повредили 
убодима Нешићеву супругу Костадинку и сина му Србу, бандити су били 



наоружани два са ножевима, а један са пиштољем, предузете су све мере за 
њихово хватање. 

128. 19. априла 1943 г. око 23 часа 8 непознатих наоружаних бандита дошло је 
код куће сељака Ђурђа Станковића у село Шантаровац, када је овај био 
одсутан и од жене Милунке отели готовог новца 100.000 дин. и животним 
намирницама, оделу и осталим стварима такођер вредности око 100.000 
динара. Шантаровац је село среза Беличког. 

129. 26. априла 1943. г. у 21 час патрола станице Глоговац, среза Беличког, на 
путу села Рибара и Кочиног села сачекала је у заседи одметника Радивоја 
Станојевића из села Рибара, среза Беличког и убили га. 

130. 27. априла т. г. око 209 часова један непознати разбојник-Комуниста 
дошао је са револвером у руци у стан девојке избеглице из Новог Сада 
Јелене Плетковић у село Буковчу, среза Беличког, извео је испод села 
Шуљковца и убио са 3 револверска метка. 

131. 24. априла 1943. године открили су пси у Избеничкој реци источно од села 
Бачине-Обрежа среза Темнићког леш поручника Момира Урошевића 
који је био одбегао у шуму. Леш је био у официрском шињелу, блузи и 
пуловеру. Код њега је пронађено у хепу 920 дин. Према изгледу убијен је 
пре 8-10 дана, а препознат је од стране мештана и сахрањен је у селу 
Бачини. 

132. 26. априла 1943. године одведен је од своје куће по непознатим зликовци-
ма сељак Милојко Алексић из села Стрмостена, среза Деспотовачког, а 
29. априла т.г. нађен је мртав убијен и бачен у шахт старог рудника 
Падалиште. 

133. 30. априла 1943. године око 10 часова 4 непозната наоружана бандита 
дошла су у село Дубницу, среза Ресавскога и одузели 150 килограма куку-
руза од сељака Радоша Станојевића а 600 кг од Милана Милосављевића. 
Одузети кукуруз бандити су одмах у присутности председника општине 
Дубничке Добросављевића разделили најсиромашнијим сељацима села 
Дубнице а потом се изгубили у непознатом правцу. Потере су упућене. 

134. 2. маја 1943. године у 9 чаоова патрола станице Ћуприја у атару села Сење, 
среза Раваничког убила је одбеглог робијаша Милосава Живковића из 
Ћуприје, који је покушао при сусрету побећи испред патроле. 



135. Ноћу између 1 и 2. маја 1943. године у атару села Проштинци, среза 
Ресавског по непознатим разбојницима убијен је сељак Талета Пантић из 
села Ђуринци, среза Ресавског. Потрага се за убицама води. 

136. 9. маја 1943. године у 21 час три наоружана непозната бандита дошла су у 
село Буковицу, среза Деспотовачког и убили истомесног сељака и бившег 
четника Ресавско-Раваничког четничког одреда Милорада Динића. Затим 
се изгубили у непознатом правцу. 

137. 9. маја 1943. године у 16 часова патрола станице Глоговац, одреда среза 
Беличког, приликом претреса терена више села Дубока, среза Беличког, 
наишла је на злогласног комунисту Данила Андрејића из села Дубоке, 
среза Беличког, и истог убила када је покушао побећи. Код истог није 
пронађено икакво оружје. Утрошено 17 метака. 

138. 9. маја 1943. године око 13 часова дошла је једна група око 100 наоружаних 
људи присталица Драже Михајловића у село Бобово, среза Ресавског са 
музиком и заставом. Сељацима одржали говор да ће скоро доћи до 
ослобођења и да буду мирни, да дају реквизицију да чувају село од кому-
ниста и када се ови појаве да одмах јаве Српској државној стражи или 
њима јер да они скупа са стражом уништавају комунисте, пак се потом 
упутили према селу Проштинци и Дубница. 

139. 7. маја 1943. године, у 18 часова стражар приправник одреда среза 
Параћинског Љубомир Ј. Миленовић удаљио се у непознатом правцу, са 
оружјем, пушком и муницијом, поневши сву државну опрему коју је дуго-
вао и до данас се није повратио. 

140. Ноћу 10. и 11. маја 1943. године око 24 часа патрола станице Поповац, 
среза Параћинског, држећи заседу више села Буљана сачекала је одмет-
ника Јаблановића Миленка и Недељковић Милана оба из Буљана, среза 
Параћинског, позвала их да стану али они нису хтели већ су отворили 
пушчану ватру на патролу, пак је патрола запуцала и оба убила. Код њих 
је пронађен један скраћени Маузеров карабин и 15 метака. Утрошено 67 
метака. 

141. Ноћу између 11. и 12. маја 1943. год. по до сада непознатим зликовцима 
убијена је у својој кући Десанка Урошевић из села Доњег Видова, среза 
Параћинског. 

142. Ноћу између 13. и 14. маја 1943. год. по до сада непознатим зликовцима у 
селу Лукару, среза Беличког убијена је учитељица Владанка 
Милосављевић и Добросав Димитријевић робијаш из истог села. 



143. 12. маја т. г. по непознатом зликовцу насилно је одведена девојка Малина 
Матић из села Мијатовца, среза Беличког, а 14. о. м. пронађена мртва уби-
јена у врбаку између села Мијатовца и Праћине, среза Беличког. 

144. Ноћу између 10. и 11. маја 1943. год. напустили су стражарско место и 
удаљили се у непознатом правцу стражари из Параћина и то : каплар 
Никола Д. Живковић, родом из села Крехбинац, среза Параћинског и 
каплар Велимир М. Јоксимовић родом из села Доње Видово, среза 
Параћинског, са собом су понели оружје пушке и муницију и сву државну 
спрему коју по списку дугују. 

145. Ноћу између 16. и 17. маја 1943. г. по непознатим зликовцима убијен је 
сељак Најдан Срећковић из села Деонице, среза Беличког у дворишту 
своје куће. 

146. Ноћу између 16. и 17. маја 1943. по непознатим зликовцима убијен је сељак 
Нићифор Ивковић из села Деонице, среза Беличког у дворишту своје 
куће. 

147. Ноћу између 16. и 17. маја по непознатим зликовцима убијен је сељак 
Сретен Жижић из села Вољавча, среза Беличког у дворишту своје куће. 

148. 18. маја 1943. г. у 8 часова по непознатим зликовцима убијен је сељак 
Бранислав Марјановић из села Малог Поповића, среза Беличког, убиство 
извршено у самом селу. 

149. 18. маја 1943. г. у 8 часова по непознатим зликовцима убијен је сељак 
Станимир Петровић из села Малог Поповића, убиство је извршено у 
самом селу. 

150. Ноћу између 18. и 19. маја т. г. по непознатим зликовцима убијена је у сво-
јој кући сељанка Милена Симић из села Мијатовца, среза Беличког, потра-
га се води. 

151. 18. маја 1943. године преко телефона наређено је од стране ове команде 
командиру одреда среза Раваничког да одмах упути водника 3. кл. Павла Ј. 
Календаревића и поднаредник Михајло Ф. Крстић, јаве немачкој пол. ст. 
34 у Јагодини, али се исти нису јавили већ се без оружја удаљили у непоз-
натом правцу. 

152. 21. маја т.г. ноћу прошла је једна група од 100 наоружаних бандита по више 
села Витежева и Орешковице у правцу округа Пожаревачког, ништа нису 
учинили. 



153. 21. маја т. г. ноћу један авион непознатог типа прелетео је са југа на север 
по више села Шанца и Бошњана, среза Темнићког и бацио један летак који 
је пронађен следеће садржине: Освета за Београд и друге Српске вароши 
Р.А.Ф. прегнуо је на посао - Ваздушни напад на Палермо, Р.А.Ф. 
Бомбардовање града Есена, Снимак из авиона Р.А.Ф. Предат начелнику 
среза Темнићког. 

154. 22. маја т. г. код села Исакова, среза Раваничког нађен је један балон са 
справом за мерење висине и предат немачкој полицији у Ћуприји. 

155. 21. маја 1943. године, по непознатим лицима из Сењског Рудника одведен 
је студент агрономије Живомир Лаловић у непознатом правцу. 

156. 11. маја 1943. год. око 5 часа патрола станице Сибница опколила је кућу 
разбојника Арсенија Милојевића из села Богалинци, среза Левачког, који 
се је у кући налазио и испред патроле побегао, патрола је запуцала али га 
није убила и утрошила 8 метака 7,5 мм. 

157. 18. маја 1943. г. у 16 часова патрола станице Сибница опколила је кућу 
разбојника Арсенија Милојевића из села Богалинаца... (исто као претход-
ни извештај). 

158. Ноћу 22. маја т. г. по непознатим лицима наоружаним бандитима одведен 
је радник Иван Илић из рудника Баре у непознатом правцу. Именовани је 
родом из села Сиге, среза Хомољског, округа Пожаревачког, потрага се 
води. 

159. 22. маја 1943. године, патрола Градске страже Јагодина употребила је 
ватрено оружје на периферији града на злогласног разбојника и крадљив-
ца Комарова Шаљуља, руског избеглицу и убила га. Овом приликом 
утрошено је 8 пушчаних метака 7,5 мм и 2 пиштољска метка. Комаров је 
стално боравио као избеглица у Ћуприји. 

160. 23. маја 1943. г. по непознатим наоружаним бандитима одведен је радник 
Авдо Табаковић из Сењског Рудника у непознатом правцу, потрага се 
води. 

161. 27. маја 1943. г. по непознатим наоружаним лицима одведен је радник 
Света Стевановић из Сењског Рудника у непознатом правцу, потрага се 
води. 



162. 27. маја 1943. год. у 18 часова по непознатим зликовцима у своме стану у 
Параћину заклан је кројач Бора Костић из села Обрежа, среза 
Параћинског, мотив убиства неморалан живот. 

163. 27. маја 1943. г. у своме стану у Параћину убијена је радница Фабрике 
штофова у Параћину Живка Живановић, из села Ореља, среза 
Трстеничког, мотив убиства неморалан живот. 

164. 28. маја 1943. г. у 10 ч. код Јагодинског гробља убијен је од непознатих 
зликоваца из пиштоља и преклат каМом радник националне службе 
Животије Васиљевић из села Деонице, среза Беличког, раније био у кому-
нистима, доцније у четницима, а после у националној служби, био и на 
робији 8 година. 

165. 2. јуна 1943. год. у 14 часа на путу села Глоговац-ВеликиПоповић, у атару 
села Глоговца среза Беличког, од непознатих бандита приликом враћања 
из Јагодине скинути су са чеза Милан Грујић председник општине 
Јасеново, среза Ресавског, и сељак из истог села Цветко Јаношевић и уби-
јени из пушака, сумња се да су их побили сами сељаци села Јасенова из 
мржње према председнику. 

166. 2. јуна 1943. год. око 15 часа патрола станице пољске страже Војска, среза 
Ресавског на месту званом Мачевачка шума, сукобила су се два непозната 
бандита при сукобу отворена је обострана пушчана паљба и овом при-
ликом убијен је Михајло Г. Радосављевић комуниста из села Дубоке, среза 
Беличког. Од оружја није ништа пронађено већ један део реденика пак се 
претпоставља да је други одметник оружје му однео. 

167. Ноћу између 30. и 31. маја 1943. године 5 непознатих разбојника од којих 
су три била наоружана са Енглеским пушкама упала су у кућу сељака 
Александра В. Васиљевића из села Ратковића, среза Левачког, везали га и 
насилно му одузели новац и следеће ствари и то: 1. 16.000 папирног новца, 
2. 700 сребрног новца, 3. 7 метара домаћег платна, 4. 7 метара домаћег 
сукна 5. 2,5 кила вуне, 6. 2,5 метра штрукса, 7. 10 метара американ платна, 
8. 5 калемова конца шиваћег, 9.2 килограма шећера, 10. 2 метра свиле вио-
лет боје, 11. 5 комада ђонова за опанака, 12. 1/2 килограма кафе, 13. 5 
комада катанаца, 14. 25 кила плавог камена, 15. 14 килограма свињске 
масти, 16. 8 кила белог брашна. Укупна вредност 41.700 дин. 

168. 5. јуна 1943. године, патрола станице Тропоње, среза Ресавског приликом 
претреса терена на месту званом Трифуново Брдо нашла је леш убијеног 
одметника Милутина Миливојевића, родом из села Грабовице, среза 
Деспотовачког, који је убијен из војничке пушке. 



169. 6. јуиа 1943. патрола станице Рековац повела је сељака Станоја Николића 
званог Зеца да покаже прикривено оружје, па када је исти био на месту 
Равни Гај покушао је побећи и убијен је, а исти је родом из села Слатине, 
среза ЈТевачког, утрошено 8 метака. 

170. 28. маја 1943. године у 16 часа на месту званом Гомила Брег убијен је 
Драгутин Јевтић из села Надрља, среза Левачког, два револверска метка 
од стране сељанке Мијатовић Радмиле старе 31 годину, из истог села. 
Убијени је стар 67 година, а убиству је мотив свађа око испаше у шуми, 
именована је ухапшена и суду са револвером са којим је убиство извршила 
предата. 

171. Ноћу између 6. и 7. јуна 1943. г. убијен је од непознатих зликоваца сељак 
Божидар из села Бачине, среза Темнићког из пушке на периферији самог 
села. 

172. Ноћу између 6. и 7. јуна т. г. лакше је рањен од непознатих бандита сељак 
Милић Тодоровић из села Роћевца, среза Ресавског пред својом кућом из 
пушке. 

173. 17. маја 1943. године стражар приправник одреда среза Деспотовачког са 
станице В. Поповић, Станојло Д. Николић, родом из села Буљана, среза 
Параћинског, побегао је у непознатом правцу, са собом однео сву државну 
спрему одело зелене боје, без оружја и службеног знака, без оружног 
листа јер их није имао, од оружја није ништа понео. 

174. 3. јуна 1943. г. На путу Жидиље-Поповњак близу села Ресавице, среза 
Деспотовачког, 2 непозната разбојника опљачкали су чиновника рудника 
Баре Светислава Стевића и земљорадника Јована Симеуновића из 
Жидиља, одневши им и то: Стевићу 700 динара, Симеуновићу 7.000 динара 
и хепни сат марке Лонжин, разбојници су били наоружани пушкама и 
маскирани, пак се сумња да су из околних села. 

175. 9. јуна т. г. у 4.15 часова одељење среског одреда Ћуприја под вођством 
капетана Милојевића на раскрсници пута Летовалиште-Бигар, 8 км. југо-
источно од Равне Реке сукобило се са 7-8 наоружаних бандита, после 
краће борбе убијена су два бандита док су остали користећи густу шуму 
успели побећи. Од убијених један нема никаквих исправа млађи 30-35 г. 
обучен у сељачко одело наоружан карабином 7,9 мм имао је још 11 мета-
ка. Други старији човек нема исправа, код истог је пронађено уверење које 
гласи на неког судију Пунишу Вешовића из Битоља и једна фотографија 
неких четника, наоружан Малихер карабином 8 мм и имао је још 3 неис-
паљена метка, на страни стражара није било мртвих и рањених. 



176. Ноћу између 12. и 13. јуна 1943. године, од непознатих зликоваца заклан је 
у својој кући сељак Јеремија Ристић из села Доњег Видова, среза 
Параћинског, а његова жена Марија повређена по глави и левој руци, 
упућена је у болницу, потере се воде. 

177. 12. јуна 1943. г. група од 3 наоружана разбојника под вођством одметника 
Ђорђа Думитровића из села Бигренице, напали су воденицу сељака Томе 
Жидиловића из Бигренице, среза Ресавског, и том приликом убили му 
слугу Богића Трајлова из Јасенова, среза Ресавског, а ранили сељака 
Душана Касаповића. Ова иста банда 13. јуна т. г. наишла је на заседу стан-
ице Бигреница која је на бандите отворила пушчану паљбу и ранила вођу 
банде Думитровића, али је овај успео да побегне са друговима и поново 
наишли на другу заседу исте станице која је на њих запуцала и вођу банде 
Думитровића убила, док су остала двојица успела побећи. Код 
Думитровића пронађена немачка скраћена пушка са једним неиспаљеним 
метком. Патроле су у једној и другој борби утрошиле 75 пушчани и 43 
митраљеска метка. На страни стражара није било жртава. 

178. 14. јуна 1943. године у 23.30 часа приликом затварања кафана у селу 
Белушићу, среза Левачког, лакше је рањен из пушке кроз обе бутине од 
непознатог лица наредник Мато Витић, командир станице Секурич и 
пренет у болницу у Ћуприју. 

179. Ноћу између 14. и 15. јуна 1943. г. 8-10 наоружаних непознатих лица дошло 
је у село Медвеђу, среза Деспотовачког и са собом одвели полицијског 
агента Радисава Радосављевића са службом у Београду. 

180. 15. јуна 1943. г. око 18 ч. од непознатих наоружаних бандита извршено је 
разбојништво над сељаком Каменче Радовановићем из села Кованице, 
среза Деспотовачког, који су му отели 9460 дин. готовог новца и побегли у 
непознатом правцу. 

181. Стражар приправник одреда среза Темнићког, станице Доњи Крчин побе-
гао је Радивоје М. Симоновић у непознатом правцу, потрага се води. 

182. Стражари приправници, станице Рековац, одреда Левачког Боривоје С. 
Милојевић и Властимир С. Илић 10. јуна 1943. године побегли, потрага се 
води. 

183. 19. јуна 1943. г. у 14 и 30 часа по патроли станице Деспотовац на месту зв. 
Бељаначка Рампа убијен је бивши стражар који је на дан 20. марта 1943. 
године побегао са станице Рудник Баре, Љубиша С. Благојевић родом из 
села Глоговца, среза Беличког, са 10 пушчаних метака када је покушао 



бекство испред патроле која га је спроводила за Деспотовац. За имено-
ваним је била расписата потрага под Ј.Б.бр. 9/3/43. 

184. 21. јуна 1943. г. у 9 и 30 часова дошла је једна тројка непознатих 
наоружаних лица у село Дубље, среза Ресавског и одвела са собом 
председника општине Дубљанске Стевана Јовановића у непознатом 
правцу. Потрага је упућена. 

185. На дан 23, јуна 1943. године вођена је борба источно од Троглан Баре на 
Малој Брезовици, на граници Округу Моравског и Зајечарског, између 
партизана, којих је било око 300-350 људи и одреда СДП Страже среза 
Ресавског са људством окружне чете јачине од 70 људи. Борба је вођена од 
6 до 15 часа. Услед надмоћности комуниста, одреди су се морали повући у 
рудник Равне Реке. Губици код стражара 2 мртва, 3 тешко и 5 лакше рање-
на. У овој борби изгубљена су три лака митраљеза. Према још непров-
ереним подацима, дибивеним од Бугарских војних власти, на терену је 
нађено 20 мртвих и 30 рањених партизана. Појачање у људству и муници-
ји упућено је, а на терену се налази и сам командант п. потпуковник 
Драговић. 

186. На дан 23. јуна 1943. године на месту Раглан Баре у вођеној борби погин-
ули су стражари и то: 1. Наредник Јеличић Драган 2. Поднаредник 
Баришић Бранко, 3. Поднаредник Магочевић М. Радојица. Рањени су и то: 
1. Наредник Жакула Б. Илија, 2. Поднаредник Радуловић Т. Ђурађ, 3. 
Поднаредник Ћепан Ј. Милан, 4. Поднаредник Перанчевић Стојан и 5. 
Редов Крстић Милан. 

187. Од комуниста према изјави сељака очевидаца и то: један нађен затрпан у 
лишће, 11 гробова код места Ретке Букве и отерали су троја воловских 
кола рањених. Утрошено муниције и то: 2690 митраљеских метака, 3108 
пушчаних и 37 бомби. 

188. Ноћу између 22 и 23. јуна 1943. године на месту званом Бачинско гробље 
извршио је убиство над сељанком удовом Живаном Ракић и удовом 
Драгицом Стаменковић из села Бачине, среза Темнићког сељак Влајко 
Китановић из села Калетинци, среза и округа Нишког, који је био слуга 
код убијене Драгице Стаменковић. Мотив убиства јесте, да би прикрио 
извршено убиство скупа са убијеним женама које су извршили над мужем 
убијене Драгице Стаменковић Божидаром, којег су убили 6. јуна 1943. 
године. Убица је од убијених опљачкао и 20.000 дин. Убица је побегао 
потрага се води. 



189. 25. 6. 1943. г. у 11 ч. једна тројка непознатих наоружаних бандита дошла у 
село Језеро, среза Деспотовачког и одвела општинског писара Каменца 
Ж. Радовановића у непознатом правцу. 

190. 28. јуна 1943. г. око 12 часова дошла је једна тројка наоружаних бандита у 
село Буковац, среза Деспотовачког и одвели са собом писара среског суда 
у Деспотовцу Дражу Аранђеловића у непознатом правцу. 

191. 1. јула 1943. године, патрола Градске страже Јагодина убила је са 1 
пушчаним и 1 пиштољским метком у Јагодини крадљивца и провалника 
Раду Вујичића, циганина из Јагодине, среза Беличког. 

192. 1. јула 1943. г. у 14 часова патрола одреда среза Деспотовачког на месту зв, 
Коса среза Деспотовац са 10 метака убила је сељака Момчила Пауновића 
из села Витанца, среза Деспотовачког, кога је спроводила преком суду у 
Јагодину коме се имало судити за покушај убиства председника општине 
Пањевачке и за поседовање прикривеног оружја(2 бомбе), а исти је 
покушао бекство испред патроле. 

193. 14. јуна 1943. године поднаредник Пауновић Ј. Илија, добио је 5 дана 
одсуства за Београд од командира одреда среза Параћин и није се повра-
тио већ је извршио бекство. По продужетку потрага расписана. 

194. 4. јула 1943. г. по патроли станице Рековац пронађени су поубијани 
следећи комунисти и разбојници и то: код села Урсуле: 1. Витомир 
Марјановић и Јован Јеремић оба из Вукмановца среза Левачког 2. 
Светислав Стефановић, Живомир Марковић и Љубисав Милосављевић из 
Кавадара среза Левачког и 3. Славка Јовановић и ћерка јој Мара обе из 
Рековца по непознатим убицама. 

195. 3. јула 1943. године у блзини села Цикота, среза Левачког у шуми пронађен 
је леш Спасоја Јовановића из Рековца, мужа убијене Славке Јовановић и 
отац убијене Маре и одбеглог комунисте Јордана Јовановића који се и сад 
налази у шуми. Убице су непознате. (види бр. 194.) 

196. 4. јула 1943. године по непознатим наоружаним зликовцима насилно су 
одведени од своје куће сељаци Стојадин Стојковић и његов син Радосав из 
села Миливе, среза Деспотовачког, потрага се води. 

197. 4. јула 1943. године по непознатим наоружаним бандитима насилно је 
одведен од своје куће радник Ђуро Мајцен из Равне Реке, среза 
Раваничког, потрага се води. 



198. Капетан 1. класе Јоца С. Михаиловић, из села Бивоља, среза Крушевачког, 
округа истог, на дан 8. јуна 1943. године упућен на 20 дана боловања, пад се 
више није вратио у своју команду већ се удаљио. 

199. 8. јула 1943. године у 24 часа 10 непознатих наоружаних бандита дошло је 
у село Влашка, среза Раваничког и са собом насилно одвели 26 цигана у 
непознатом правцу. Потере су упућене, али се није могло ништа сазнати за 
њихову судбину. 

200. 10. јула 1943. године између 13 и 14 часова из среског затвора у Јагодини, 
побегао је осуђеник на смрт Чедомир Р. Голубовић из села Кушиљева, 
среза Ресавског који је био окован и окове пререзао. Потрага се води као 
и истрага за кривицу бекства противу стражара. 

201. 7/8. јула 1943. године водник командир станице Белица, Милан ЈТ. Савић 
удаљио се је у непознатом правцу, разлог бекства непознат, са собом однео 
сву спрему коју је дуговао сем оружја. 

202. 8. јула 1043. г. од стране немачке војне власти ухапшени су и то: наредник 
Стеван Црнковић, поднаредник Иван Станисављевић и каплар Драгослав 
Илић, сви из одреда среза Беличког. Узрок хапшења је непознат. Још нису 
пуштени на слободу нити се зна да ли ће уопште и бити пуштени. 

203. 13. јула 1943. г. око 2 часа побегли су из среских притвора притвореници 
које су ухапсили Немци и то: 1. наредник Стеван Црнковић, 2. поднаред-
ник Иван Станисављевић, 3. каплар Драгослав Илић. Са наведенима 
побегли су и то: хапсанхија 1. поднаредник Бранко Виденовић, 2. стражар 
поднар. Радован ЈТазаревић и 3. редов стражар Драгомир Стоиљковић. 

204. 16. јула 1943. године, нестала је из свога стана учитељица Обрадовић 
Даница, из основне школе у Стрмостену, среза Раваничког. 

205. 21. јула 1943. године око 1 час једна чета Бугарске војске дошла је у село 
Доње Видово, среза Параћинског. Патрола СДПС која се је налазила на 
осигурању вршалица опалила је 5 метака из пушака ради узбуне села нез-
најући ко је дошао. Жртава није било. Бугари су растерали сеоску мили-
цију и у селу се задржали истог дана све до 10 часова а затим село 
напустили. 

206. На дан 21. јула 1943. године око 2 часа ујутру блокирано је село од стране 
Бугара и то: Горње Видово, ради хватања неких лица и том приликом 
учинили су следеће: 1. убили су Петронија Радосављевића из села Горњег 
Видова, старог 75 година, који се једна кретао од изнемоглости и болести. 



2. тукли су људе по селу а нарочито Александра Аранђеловића, који је 
умро на путу за Ниш. 3. тукли су 2 жене и 1 девојку без икакве кривице. 4. 
отерали су за Ниш 9 људи из села Горњег Видова и председника општине 
Сикиричке. 5. на дан 22. јула 1943. године дошли су 6 камиона са војници-
ма и том приликом узели су 3 свиње и то: једну Љубомиру Јовановићу, 
једну Љубомиру Стевановићу и једну Станисаву Ђукићу. Сељаку Ђорђу 
Стевановићу узели су 3 чабра сира, Саву Савићу 1 канту масти и 20.000 
динара у готовом новцу. 6. спалили су две куће и један кош, узимали су 
многе друге ствари по кућама, хватали су по улицама гуске и кокошке и 
товарили у камион а где су нашли вино и ракију то су све однели. 

207. 21. 1943. г. у 18 часова једна група од 100 наоружаних бандита присталица 
Драже Михајловића под вођством поручника Вукашина Петковића дошла 
је у село Брестово, среза Деспотовачког, сакупили сељаке из више сусед-
них села, одржали им говоре да се ред и мир има одржати и да се 
безусловно окупатору има давати реквизиција, а затим се удаљили у непоз-
натом правцу, потере су уиућене. 

208. 22. јула са станице Велики Поповић, одреда среза Деспотовачког побегли 
су следећи стражари са свом опремом и оружјем и то: 1. водник З.кл. Ђуро 
М. Вукелић, 2. поднаред. Петар Н. Војновић, 3. рез. наред. Радоје М. 
Рајковић, 4. редов Предраг В. Стојановић, 5. редов Милан Б. Томић, 6. 
редов Милун Р. Јовановић, 7. редов Милоје Т. Страјић, 8. редов Милан В. 
Стаматовић, 9. редов Божидар С. Димитријевић, 10. редов Борисав Б. 
Маринковић, 11. редов Милорад Ж. Петковић, 12. редов Милан Д. 
Милојковић, 13. редов Радован А. Стевић, 14. редов Радоје М. Марјановић, 
15. редов Радољуб М. Рајковић, 16. редов Милорад М. Маленовић, 17. 
редов Милосав В. Војновић, 18. редов Славољуб Р. Богдановић. 

209. 18. јула 1943. год. побегао је редов стражар Никола М. Стојановић са стан-
ице Велики Поповић без оружја у непознатом правцу. 

210. 26. јула т.г. др. Сретен Ђорђевић, лекар и инж. Никола Нешић из Равне 
Реке, запослени у Руднику, напустили су своју дужност и отишли у шуму. 
Именовани упутили су писмо Комесару полиције Сењски Рудник у коме 
наводе да су се склонили због тога што су тражени од органа 
Фелджандармериј е. 

211. Ноћу између 27 и 28. јула 1943.Г. од стране 4 непозната наоружана лица 
одведен је од своје куће у непознатом правцу сељак Милутин М. 
Драгутиновић из села Језера, среза Деспотовачког. Истрага се води. 



212. Ноћу 27 и 28. јула 1943. годиие изненада је избио пожар у гаражи индус-
тријалца Марјана Николића у Свилајнцу. Гаража и 1 теретни аутомобил 
изгорели су, истрага се води. Штета 370.000 динара. 

213. 30. јула 1943. год. по непознатим зликовцима у селу Јовац, среза Беличког 
убијен је учитељ у оставци Милорад Димитријевић из Јагодине. 

214. На дан 31. јула 1943. год. у 22 часа 6 непознатих наоружаних бандита 
дошло је у воденицу Милана Савића из села Тропоње, среза Ресавског, 
испаливши 3 метка у ваздух, Милана злостављали, однели му 500 кг. 
пшенице и 1 нове чакшире, а затим се изгубили у непознатом правцу. 

215. 31. јула тек. године једно непознато наоружано лице дошло је у ошптину 
бобовачку, среза ресавског, а после њега дошла су још 4 наоружана лица 
и где су остала до 19.30 часова. За именованима су упућене потере. 

216. 31. јула т.г. 6 непознатих наоружаних лица дошла су у воденицу Радомира 
Миладиновића из Тропоња среза ресавског и од помељара одузели око 500 
кгр жита а од сопственика воденице Радовановића узели 1 пар нових 
чакшира. Истрага се води. ( види извештај бр. 214 ) 

217. 1. августа 1943. год. изненада се појавио пожар без ичије лривице и услед 
ветра на гувну у селу Рибнику, среза Беличког на вршалици-дрешу 
Борисава Јовановића из Рибника, овом прилико изгорео је дреш вредан 
250.000 дин. 500 кг. пшенице, на штету Велимира Симића из истог села и 
1000 кг. пшенице на штету општине Буковачке као реквизиције, и 2000 кг 
сламе која се налазила на гувну. 

218. Ноћу између 1 и 2. августа т.г. непознато лице запалило је неовршено 
жито Радосава Богдановића и Стане М. Спасојевић, обоје из Великог 
Поповића, среза деспотовачког. Овом паљевином изгорело је око 2000 кгр 
пшенице. 

219. Између 4 и 5.августа 1943. године на месту званом Добре Воде код Равне 
Реке среза Раваничког сукобило се је одељење одреда истог среза са бан-
дитима јачине од 10-15 наоружаних бандита и том приликом убијена су два 
бандита чији се идентитет није могао утврдити, стари 20-22 године, 
обучени у сељачко одело. Утрошено муниције за пушку 109 а за митраљез 
57 метака. 

220. 5. августа т.г. три непозната наоружана лица пресрела су на путу 
ЈТуковица-Бобово, председника општине луковичке Радосава 
Михајловића и учитеља Божидара Ристића и исте питали да ли су 
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приметили једну комунистичку тројку за којом трагају, а која је пре неко-
лико дана опљачала једног старца из Бобова. Уједно су скренули пажњу да 
се тражена ревизиција без оклевања има испоручити. 

221. Ноћу између 5 и 6. августа т.г. 6 наоружана лица дошла су у кућу Крсте 
Живковића из Равне Реке и наредили му да пође с њима. Живко је иско-
ристио прилику, скочио кроз прозор и побегао и случај пријавио станици 
СДС. Командир станице блокирао је рудник и око 3.50 часова наишла су 
ова наоружана лица на заседу, т. ј. заседа двојицу убила, а остали су успали 
да побегну. 

222. 6. августа т.г. три непозната наоружана лица зауставила су на путу 
Гложане-Свилајнац Ивана Димитријевића, чиновника среског начелства у 
Свилајнцу и пошто су му везали очи, одвели су га код Вукашина 
Петковића, бив.поручника. Пошто су га испитали какав је срески 
начелник, као и о другим стварима, пустили су га око 20 часова увече. При 
повратку био је праћен од три лица и очи су му биле везане. 

223. 6. августа т.г. Вукашин Петковић бив. поручник дошао је у село Врлане 
среза ресавског са око 40 одметника. Наредио је да се сазове збор и 
сакупљеним грађанима препоручио да морају давати реквизицију и бити 
мирни. 

224. 6. августа т.г. око 5 часова пре подне органи СДГС у Јагодини ухватили су 
у крађи кромпира Радојицу Стаменковића, пензионера из Јагодине, који је 
признао да је до сада покрао већу количину кромпира, које је продавао и 
употребљавао за исхрану. 

225. 6. августа т.г. група наоружаних људи зауставила је путнички воз који сао-
браћа између Равне Реке и Ћуприје и тражила Крсту Живковића из Равне 
Реке. Истог дана група од 12 наоружаних људи покушала је да од патроле 
СДС која је спроводила Крсту Живковића из Равне Реке, истог ослободи 
и одведе собом. Живковић користећи ову прилику успео је да побегне. 7. 
августа једна група од 20-25 наоружаних људи зауставила је воз између 
Пасуљанских ливада и Сењског Рудника и од спроводника воза захтевала 
да из воза изађе Крста Живковић из Равне Реке, кога су органи СДС 
спроводили за Ћуприју. Око овога дошло је до борбе између наоружаних 
лица и органа СДС и Живковић је искористио прилику и побегао. 

226. 7. августа 1943. године нађена је убијена мртва сељанка Цајка Поповић из 
села Црквенца, среза Ресавског, на месту зв. Клење, код реке Мораве. 



227. Ноћу између 8 и 9. августа 1943. станица пољске страже Војске среза 
Ресавског, јачине од 19 стражара нападнута је од једне групе непознатих 
бандита, а 9.августа ујутру није било на станици ни једног стражара, већ су 
сви побегли или одведени од бандита у шуму, одневши са собом све оружје 
и опрему. 

228. 9. августа 1943. гподине у 22.30 часова, код села Рибара, среза Беличког, 
стражар окружне чете из Јагодине Светомир Бранковић у напитом стању 
убио је из пушке водника окружне резерве Милоша Петровића, а теже 
ранио поднаредника исте чете Петра Милојевића, па затим побегао у 
шуму поневши са собом лаки митраљез. 

229. 7. августа т.г. око 11 часова једна група бандита јачине 20-25 зауставили су 
путнички воз Сењски Рудник-Ћуприја, на месту зв. Буљине Баре и отво-
рили ватру на воз, а из воза искочила су 4 стражара пратиоца воза и на 
бандите отворили ватру који су се разбегли. Бандити су тражили Крсту 
Живковића из Равне Реке. 

230. 8. августа 1943. године стражар приправник Драгиша М. Симић одреда 
среза Ресавског, побегао је са станице Тропоње у непознатом правцу са 
спремом и оружјем. 

231. 9 и 10. августа т.г. одметници напали су на станицу у селу Тропоњу, среза 
Ресавског, и са собом одвели три стражара од 10 колико их је свега било 
на станици. Осталих 7 стражара који су били по селима на обезбеђењу 
вршалица, такође су заробљени. 10. истог месеца одведеним стражарима 
успело је да побегну са оружјем и пријавили су се одреду СДС у Свилајнцу. 

232. 10. августа т.г. једно непознато наоружано лице дошло је на градилиште 
на реци Морави у атару општине црквеничке, среза Ресавског, где је било 
око 100 радника и ово лице одржало говор препоручивши да буду 
послушни, да раде, да слушају и поштују своје старешине. После 10 мину-
та ово лице отишло је у непознатом правцу. 

233. 10.августа 1943. године око 100 наоружаних бандита присталица Драже 
Михајловића под воћством поручника Душана Здравковића дошли су у 
село Седларе, среза Ресавског, сакупили народ, одржали му говор, да се 
ред и мир мора одржати, да се окупатору мора давати реквизиција и све 
што тражи, а затим су инсталирали радио, слушали вести, а у 21 час изгу-
били се у непознатом правцу. 



234. 10. августа т.г. у 23 часа заклан је рударски радник у Равној Реци Миле 
Јовановић од непознатих наоружаних зликоваца. Мотив убиства непознат, 
истрага се води. 

235. 12. августа 1943. године, један одред добровољаца прешао је из среза 
Трстеничког и срез Темнићски у село Парцане, пуцали безциљно у сред 
села из аутоматског оруђа, народ заплашили који се је разбегао, молим за 
интервенцију код надлежних да се ова самовоља спречи и мирно 
становништво пушти на миру да обавља своје послове. 

236. 10. августа 1943. године нађена су три леша у Сењском Руднику, а вођеном 
истрагом утврђено је да лешеви су убијеног Крсте Живковића, Стане 
Ристић и Вере Ристић, ћерке убијене Стане, лешеви су унакажени, раско-
мадани у комаде, једни без главе, трупови расечени итд. Убиство је 
извршено од непознатих починилаца. 

237. 12. августа т. г. у селу Парцани, среза Темнићског, од стране добровољаца 
убијен је Љубиша Максимовић син бившег четничког војводе, који је до 
сада био у бегству са својим оцем Драгомиром. Код куће му је пронађено 
4 пушке, 2 револвера и три бомбе. 

238. 14. августа т.г. земљораденик Јеврем Љубисављевић из села Крушара, 
среза Раваничког, убио је из пушке свог сина Милојка зато што је Милојко 
био пошао у шуму да се придружи комунистима. 

239. Ноћу између 8 и 9. августа т.г. од стране једне групе непознате јачине бан-
дита нападнута је и разоружана станица Тропоње, одреда среза Ресавског, 
јачине од 16 стражара, али су се стражари успели бекством доцније између 
12 и 13. августа спасити и дошли у састав одреда. 

240. 13. августа 1943. године у 20.30 часа наредник одреда среза Параћинског 
Владислав Милановић код поштанске зграде у Параћину теже је рањен од 
двојице непознатих комуниста, а у исто време један од комуниста такођер 
је тешко рањен, а један је успео да побегне. Обојицу су Бугари пренели у 
своју болницу на лечење, у Параћин. 

241. 13. авбгуста т.г. на улици у Ћуприји прегазио је аутомобил организације 
ТОТ сељака Живка Димитријевића из села Мијатовца, среза Беличког, 
који је од повреде умро у болници. 

242. 11 августа 1943. године од стране непознатих наоружаних лица убијен је 
сељак Милан Јовановић из Равне Реке, среза Деспотовачког. 



243. 14. августа т. г. пронађени су лешеви у реци Морави следећих лица и то : 
сељака Станимира Станојевића, жене му Љубице, синова му Властимира, 
Крсте и Радојка, те сељака Миливоја Вучковића и Љубомира Јовановића, 
сви из села Обрежа, среза Темнићског, исти су поклани од непознатих 
зликоваца, а према прикупљеним податцима раније су припадали кому-
нистима. Истрага се води. 

244. 7-8. августа т. г. наредник одреда среза Параћинског Настас П. 
Станојевић, побегао је из Параћина незнано куда, потрага расписата коме 
треба. Да се заведе у списак одбеглих стражара пошто није још заведен. 

245. 8, августа 1943. године приликом напада од стране бандита поруч. 
Вукашина Петковића на станицу Војска, среза Ресавског, заробљени су 
следећи стражари и одведени са опремом и оружјем и то : 1. наредник 
Борисав С. Милић, 2. поднаред. Андрија ЈТ. Фајфен, 3. каплар Богомије Ж. 
Лазаревић, 4. стражар Саво А. Стојановић, 5. стражар Радосав М. 
Милосављевић, 6. стражар Добросав С. Јовановић, 7. стражар Братољуб 
М. Перовић, 8. стражар Момчило Б. Миловановић, 9. стражар Мирко М. 
Тодоровић, 10. стражар Божидар М. Стаматовић. 

246. 10. августа 1943. године стражар Божидар Ч. Јевтић побегао је са станице 
Тропоње, одреда среза Ресавског, са оружјем и опремом у непознатом 
правцу. 

247. 16. августа 1943. г. стражар окружне чете Јагодина Исидор Б. 
Антонијевић, побегао је са свим оружјем и опремом у непознатом правцу. 

248. 14. августа у 2 часа једна Бугарска патрола на железн. прузи између села 
Рибника и Буковча, тешко је ранила у прса сељака Радосава 
Милосављевића из Доњ. Штипља, среза Беличког, који се је налазио те 
ноћи на осигурању пруге. Рањени је пренет у болницу у Јагодину. 

249. 18. августа 1943. г. у 6.30 часова заклане су од непознатих зликоваца у сво-
јој кући у селу Дреновцу, среза Параћинског, Жикић Живка и ћерка јој 
Мица, разлог убиства непознат. 

250. 16. августа 1943. г. патрола станице Глоговац сукобила се је са злогласним 
комунистом Светомиром Ракићем из Мајура, среза Беличког, који је 
покушао да баци бомбу на патролу, али га је патрола предухитрила и на 
месту убила. Утрошено је 7 метака. 



251. 18. августа 1943. г. у 1 час убијен је сељак Милутин Богосављевић из села 
Липовице, среза Деспотовачког. Убица је Драгомир Глигоријевић из истог 
села који је по извршеном убиству побегао. 

252. 19. августа 1943. г. у 3 часа патрола одреда среза Параћинског сачекала је 
у заседи на путу код села Стриже, среза Параћинског, одбеглог затворени-
ка и извршиоца силовања Николу Јевремовића из села Чепура среза 
Параћинског и убила га пошто није хтео стати већ покушао побећи. 

253. Ноћу између 15/16. августа 1943. г. сељаку Милошу Стевановићу из села 
Велике Сугубине, среза Левачког, по непознатим зликовцима на месту зв. 
Гај атар општине Сугубина запаљен један стог пшенице и један зоби. 
Стевановић је оштећен за 260 снопова пшенице и 273 зоби т. ј. око 800 кг. 
пшенице и 630 кг. зоби. Истом приликом и на другом месту запаљено је и 
то: Обраду Тодоровићу 104 снопа пшенице, а Милуни Милетић 130 снопа 
пшенице. Штета је причињена Тодоровићу за 300 кг пшенице а Милетићки 
око 400 кг пшенице. 

254. 18. августа 1943. г. по непознатим наоружаним лицим одведени су од сво-
јих кућа сељаци Живојин Миљковић и Драгомир Богојевић из села Језера 
среза Деспотовачког, потрага се води. 

255. 20. августа 1943. г. поднаредник Милорад Стефановић са станице 
Свилајнац упућен у спровод за Јагодину и није се вратио на станицу, 
депеша враћена да се доставе подаци за распис потраге. 

256. 21. августа 1943.Г. у 10 часова од непознатих зликоваца заклана је у Ћупри-
ји код своје куће земљоделка Јелена Симоновић. 

257. 20. августа 1943. г. у 17 ч. убијен је сељак Будимир Миљковић из Сикирице, 
среза Параћинског, на периферији села из револвера од непознатих злико-
ваца, потрага се води. 

258. 22. август 1943. г. у 18 часова два непозната наоружана зликовца са 
револверима убили су Драгослава Урошевића из села Доњег Видова, среза 
Параћинског на месту код села Обрежа идући ка Морави. 

259. 22. августа 1943. г. непознати зликовци заклали су сељанку Косару Бркић 
из села Стриже, среза Параћинског на њеној њиви где је брала пасуљ, која 
је удаљена од села за 4 км северо-источно. 

260. 25. августа т. г. у 3.30 часова патрола одреда среза Деспотовачког на месту 
званом Јовац сукобила се са једном групом одметника када је спроводила 



ухваћеиог разбојника Милисава Милисављевића из села Балајнца, среза 
Деспотовачког и у краћој борби убијен је Милисављевић када је покушао 
да побегне у правцу бандита од куда је ватра долазила. Утрошено је 110 
метака пушчаних, на страни стражара није било жртава. 

261. 26. августа 1943. год. између 7 и 8 часова на путу Јагодина-Крагујевац на 
раскрсници код моста југозападно од села Драгоцвета среза Беличког уби-
јен је бивши четнички војвода Раша Арсенијевић са једним пратиоцем од 
бандита из заседе из пушака. Убијени су путовали аутомобилом према 
Крагујевцу. 

262. 27. августа т.г. између 3 и 4 часа од банде која је 26. овог месеца убила 
бивш. четничког војводу Рашу Арсенијевића и његовог помоћника, убије-
на су од стране СДС два бандита и то: бивши стражар Окружне чете 
Светомир Бранковић и робијаш Богдан Марковић из села Рибара, среза 
Беличког. Код убијених је пронађен један лаки митраљез. 

263. 16. августа 1943. год. стражар поднаредник Миодраг Б. Стефановић са 
станице Свилајнац, среза Ресавског, упућен службеним послом за Јагодину 
и са пута се удаљио у непознатом правцу, са оружјем и спремом. 

264. 2. септембра т. г. око 20 часа једна група бандита јачине 25-30 добро 
наоружаних људи под вођством поручника Вукашина Петковића дошла је 
у село Дубље, среза Ресавског сазвала сељаке и држали им говор савету-
јући да морају давати окупатору реквизицију, да одмах по појави кому-
ниста извештавају њих или надлежне власти а затим се изгубили. 

265. 30. августа т. г. око 23 ч. станица Кушиљево приметила је у кукурузима 
комунисту Милоја Јовановића са још 2 непозната бандита. Станица је 
поставила заседу и бандити су у близини заседе наишли, на које је отворе-
на пушчана ватра, али су сви успели користећи густ кукуруз и помрчину да 
побегну неповређени. Овом приликом утрошено је 32 метка за пушку. 

266. 1. септембра 1943. године нестала је из Јагодине Софија Бранковић жена 
убијеног бандита-комунисте Драгомира Бранковића са њеном мајком у 
непознатом правцу. 

267. 1. септембра 1943. г. од 2 непозната наоружана бандита одведен је раденик 
Андрија Аристов и Јабланка Рабахијевић жена Милошева из Добричева, 
среза Раваничког у непознатом правцу, истрага се води. 



268. 1. септембра т. г. убијен је од непознатих зликоваца сељак Љубиша 
Војиновић из села Ракитова, среза Беличког, са једним пушчаним метком, 
истрага се води. 

269. 2. септембра 1943. г. у 16 часова у Параћину у улици Краљевића Ђорђа, 
наредник Лалић Војин округа Зајечарског ранио је са пет револверских 
метака Милосаву Јовичић а затим се изгубио у непознатом правцу. 

270. 4. септембра 1943. г. у 10 часова по немачким властима лишени су слободе 
и стављени у затвор капетан Станоје Ч. Јевтић, референт Јавне безбед-
ности, капетан Воја С. Радовановић ађутант, капетан Стеван М. Иванич 
Командир чете окружне резерве, водник Марко Мартиновић и каплар 
Константин Живковић оба рез. чете. Узрок непознат. 

271. На дан 30. августа 1943. г. нађен је убијен хладним оружјем сељак Ђорђе 
Милосављевић из села Сикирице, среза Параћинског у близини села 
Ратара поред пута који води од Параћина за Сталаћ. 

272. 2. септембра 1943. г. око 15 ч. убијена је из пушке Сибинка Јаношевић, из 
села Мачевца, среза Ресавског од три непозната наоружана лица повише 
самог села. 

273. Ноћу између 4/5. септембра 1943. године од стране три непозната 
наоружана лица сачекана је на вратима куће Југословенска улица бр. 2 у 
Ћуприји Надежда Анђелковић и убијена са једним револверским метком 
и неколико убода ножем. 

274. 5. септембра 1943. г. око 21 час примећена је једна група од око 20 кому-
ниста код села Обрежа, среза Темнићког која жели да се пребаци преко 
реке Мораве. Потере су упућене. 

275. 6. септембра 1943. године у 13.30 часова убијен је у својој кафани у 
Параћину кафехија Добросав Јовановић са 3 револверска метка од стране 
двојице непознатих зликоваца, истрага се води. 

276. 7. септембра 1943. године око 17 часа од стране непознатог зликовца са 5 
револверских метака тешко је рањен Новак Црњански рентијер из Ђупри-
је пред својом кућом и пренет у болницу, али је од задобивених рана јутрос 
умро, зликовац је побегао потрага се води. 

277. Ноћу између 10. и 11. септембра 43. г. дошла је једна група бандита непоз-
нате јачине у село Балајнац, среза Деспотовачког, и са собом одвели 



истомесие сељаке Радосава Милића, Илију Радојковића и Милојка 
Бранковића, вођеном потером пронађен је мртав убијен Радосав Милић. 

278. 13. септембра 1943. године код Миљковог манастира избацила је река 
Морава леш сељака Илића Милана из села Гложана, среза Ресавског, који 
је убијен из војничке пушке од непознатих зликоваца. 

279. 13. септембра т. г. на путу Деспотовац-Ђуприја пронађени су поубијани 
хладним оружјем Петровић Драгомир из Крагујевца и Недић Мара из 
Баната. 

280. 13. септембра т.г. више села Трућевца, среза Деспотовачког пронађени су 
убијени из војничких пушака сељаци Илија Радојковић и Милојко 
Бранковић оба из села Балајнца, среза Деспотовачког. 

281. 13. септембра т. г. око 6 часова убијена је хладним оруђем Стана 
Радосављевић из села Доњи Јовац, среза Беличког. 

282. 13. септембра т. г. око 17 часова учитељи Александар Павловић, Ђорђе 
Димитријевић и Радмило Мариновић, сви са службом у Параћину пошли 
су скупа по мливо у воденицу Поточац код села Главице, среза 
Параћинског, где су били пресретани од два непозната наоружана бандита 
и одведени у непознатом правцу. 

283. 15. септембра 1943. године у 13 часова убијена је у својој кафани у 
Параћину са хладним оруђем Драгиња Цветковић од стране три 
наоружана бандита, који су се по извршеном делу изгубили у непознатом 
правцу, истрага се води. 

284. 13. септамбра 1943. г. заклани су од непознатих зликоваца Михајло Р. 
Николић и Велимир М. Ћинић, оба из села Стриже, среза Параћинског, 
убиство извршено на ливадама више села Стриже. 

285. 17. септембра 1943. године у 15.25 часова убијен је у близини свог стана у 
Свилајнцу Живота Перић начелник среза Ресавског, а по исказу његовог 
пратиоца наредника, убили су га три непозната бандита са револверским 
мецима, и изгубили се у правцу излаза из вароши. 

286. 10. септембра 1943. године, несретним случајем код села Крушара, среза 
Раваничког удавио се је у реци Морави поручник из Команде С.Д.С. 
Београд Бранко Станковић који је био пуштен на 7 дана одсуства објавом 
од 4. септембра т. г. 



287. 19. септембра т. г. више села Стрмостена, среза Деспотовачког, пронађени 
су поубијани сељаци Гвозден Ђурђевић и његов син Радивоје, из села 
Стрмостена, хладним оруђем од непознатих зликоваца. 

288. Ноћу 16. и 17. септембра 1943. год. нестао је учитељ основне школе из села 
Купиновца, среза Ресавскога Лазар Вићентијевић, у непознатом правцу, 
истрага се води. 

289. 26. септембра 1943. г. у 19 часа патрола станице Рибаре, одреда среза 
Беличког убила је из заседе комунисту и одметника Станимира 
Стојковића из села Рибара, среза Беличког, на самој периферији села са 5 
бојевих метака, 

290. 26. септембра 1943. г. око 20 часа сељак Петар Ђокић из села Својнова, 
среза Темнићког убио је истомесног сељака Чедомира Маринковића са 
ножем у пијаном стању, а затим побегао. 

291. 27. септембра 1943. г. у Деспотовцу три непозната наоружана лица око 19 
часова сусрели су на улици и убили револверима свештеника Дамњана 
Дамњановића, пароха Плажанског, а затим побегли. 

292. 27. септембра т. г. око 14 часова деца Радомира Панића железничара из 
Параћина Бранко стар 12 година и Мица стара 10 година, нашли су једну 
бомбу на железничкој прузи у близини железничке станице Параћин, са 
истом се играли која је експлодирала и оба детета тешко ранила, бомба је 
Игалијанског порекла. 

293. 27. септембра т.г. између 15 и 17 часова у селу Ловцима, среза Беличког 
одведено је 16 стражара из реквизиционог одељења од стране одметника 
групе неког капетана Смиљанића, који оперише по срезу Крагујевачком, 
стражари су из сталне школе из Београда. Немац и тумач који су се са 
њима налазили враћени су у Багрдан. 

294. 28. септембра 1943. г. око 19 часова 3 непозната бандита наоружана 
револверима упала су у двориште Стаје Драгутиновића у Деспотовцу и 
истог убили. Командир одреда са људством хитно је пошао на лице места 
и почео са претресом вароши али је из кукуруза на одељење отворена 
пушчана ватра. Одељење је примило борбу и у том моменту ватра је 
отворена и са супротне стране услед чега се је одељење морало повући 
ради обезбеђења касарне. После тога напад није поновљен и бандити су се 
удаљили у непознатом правцу. Жртава није било као ни разоружања. 



295. 29. септембра 1943. г. кроз село Велика Сугубина, среза ЈТевачког прошла 
је група од 30 људи у оделу стране војске, има изгледа да су Италијани, 
потере су упућене. 

296. 29. септембра т. г. у 22 часа један непознати наоружан бандит упао је у 
кућу Милојка Панајотовића у Јагодини улица Коче Капетана и тражио му 
20.000 динара, када га је Панајотовић замолио да га пусти до железничке 
станице да новац донесе, пустио га је, Панајотовић је алармирао градску 
стражу која је дотрчала и са бандитима се сукобила којих је било двојица, 
који су на стражаре отворили ватру а стражари на њих, и у краћем 
пушкарању побегли су у непознатом правцу. Стражари су утрошили 15 
метака. 

297. 30. септембра 1943. г. у 7.25 часова у улици Станоја Главаша у Јагодини од 
једног непознатог бандита убијени су из револвера Душан Поповић кафех-
ија из Марковца и Миленку Радоњић домаћица из Марковца, обоје среза 
Орашачког и потом побегао у непознатом правцу. 

298. 30. септембра 1943. године прешли су добровољци из окружја 
Крушевачког у срез Темнићки у општину Бошњанску и наредили моби-
лизацију 30 младића. Њиховим самовољним радом народ се поплашио и 
бегао у шуму и младо и старо. Молим за потребно наређење. 

299. Ноћу између 29/30. септембра 1943. г. одметник Вукашин Петковић дошао 
је у окружну болницу у Свилајнац, прошао кроз болесничке собе, а затим 
се изгубио у непознатом правцу. У болници није ништа чинио ни говорио. 
Предузете мере за хватање али без резултата. 

300. 4. октобра 1943. г. у 18 и 35 часова од стране непознатог лица који се је 
преставио као агент полиције, одведен је из свог стана студент права и 
четовођа националне службе Петар Швабић, и за његову судбину се није 
могло ништа дознати. 

301. 5. октобра 1943. г. три непозната наоружана бандита на путу Свилајнац-
Марковац код реке Мораве сусрели су капетана Остоју Милићевића 
командира Ужичког одреда, који се је налазио на одсуству у Свилајнцу, 
када је био пошао за Београд и одвели га у непознатом правцу. За судбину 
истог није се ништа дознало. 

302. 7. октобра 1943. г. у 10 часова пуштен је на слободу од страже присталица 
ДМ који је био одведен на дан 5. октобра 1943. године (капетан Остоја 
Милићевић). 



303. 7. октобра 1943. год. нађено је једно непознато лице у војничком оделу 
сиво маслинасте боје заклано иза воденице Боре Ђурића у Параћину и код 
леша је пронађена војничка торбица и у њој 14 метака за војничку пушку. 
Идентитет није могао бити утврђен. 

304. 7. октобра т. г. у 12 и 30 часова убијен је пред својом кућом у улуци 
Светозара Марковића у Јагодини студент Павле Живковић син ветери-
нара Живковића са неколико револверских метака од непознатог зликов-
ца. Потере су упућене али без успеха. Убица је побегао. 

305. 7. октобра 1943. год. у 20 часа убио је из војничке пушке Милошевић 
Милан из села Бошњана, среза параћинског истомесног сељака 
Миленковића Милана-Гају, а затим са оружјем побегао у непознатом 
правцу. Разлог убиства међусобна свађа и мржња. 

306. 6. 10. 1943. године око 22 часа једна група од сто наоружаних бандита 
дошла је у Свилајнац у фабрику кудеље, покупила сав алат натоварили на 
2 кола и потерали са собом. (неистинит извештај). 

307. (исправка претходног извештаја) У Фабрику кудеље у Параћину није 
учествовало у крађи око сто бандита, већ око 10 крадљиваца, од којих су 
била наоружана 2-3 лица покраден је само браварски алат, а пала је сумња 
на свештеника Николу Вуковића. 

308. Пре 15 дана нестао је из Јагодине професор Учитељске школе Војислав 
Плавшић, који је становао у Масариковој улици бр. 5 у Јагодини, повео је 
са собом и жену. Управи Техничке полиције код Управе града Београда 
достављен акт под Ј.Б. бр. 3206. 

309. 4. октобра 1943. године, рударски раденик Гојко Манојловић у Равној Реци 
извршио је убиство ножем над својом љубавницом Радмилом Шушњар из 
Равне Реке, а затим побегао, потрага расписата преко техничке полиције 
Управе Града Београда под Ј.Б. Бр. 3203 од 10 октобра 1943. год. 

310. Ноћу 11. октобра 1943. г. у 22.30 ч. од стране органа градске страже у 
Јагодини у Његушевој улици убијен је један непознати бандит када је на 
патролу запуцао из револвера, идентитет није утврђен, а један је бандит 
успео да побегне, код убијеног пронађено је Руски наган са 3 опаљена и 2 
неопаљена метка, једна ошрафљена бомба. 

311. 11. октобра т. г. око 10 часова од непознатих бандита убијен је сељак 
Радомир Јелић, син му Станислав и сељанка Кристина Јанковић, у селу 
Праћини, среза Беличког. 



312. 11. октобра т. г. око 19 часова убијен је сељак Драгутин Вулић у селу 
Мајуру, среза Беличког, од стране непознатих зликоваца. 

313. 12. октобра 1943. године, од стране три непозната наоружана лица украден 
је државни коњ пастух из Сточне станице у Свилајнцу. 

314. 11. октобра т. г. између 13-14 часа сељаци села Жупањевца, среза 
Левачког, копали су и вадили неке предмете на месту званом Бели Поток-
стенице и том приликом од експлозива погинули су следећи и то : Чедомир 
Радисављевић, Радашин Гајић, Радомир Павловић, Милутин Николић, 
Арсеније Димитријевић, Милутин Михајловић, Василије Лукић сви из села 
Жупањевца, среза Левачког, и Вељко Обрадовић из села Дулена, среза 
Левачког, а тешко су рањени и то : Живота Лазаревић из Жупањевца и 
Радивоје Марковић из Дулена. 

315. 13. октобра 1943. г. у 18 часа рањен је од једног непознатог лица из 
револвера радник фабрике шећера у Ћуприји Јожеф Рада, пренет у бол-
ницу на лечење, али је 14. октобра у 13 часова од 2 непозната зликовца зак-
лан је у болници. 

316. 15. октобра 1943. г. око 5 ч. дошло је 20 комуниста наоружаних у кућу 
Животе Гајића у село Кушиљево, које је предводио комуниста Милоје 
Јовановић из Кушиљева, среза ресавског и ту су се задржали све до 20 
часова, а при поласку убили су пред кућом Гајићевом једног човека и једну 
жену које су са собом довели при доласку у Кушиљево, а одакле су убијени 
не зна се. 

317. Ноћу 16-17. октобра 1943. год. непозната лица извели су из куће у Ћупри-
ји Светомира Миловановића, одвели га код кланице близу реке Мораве и 
заклали га. 

318. 21. октобра 1943. око 20 часова три непозната наоружана лица са 
револверима дошла су пред кућу земљорадника Витомира Савића из 
Свилајнца, среза ресавског и одвели га са собом у непознатом правцу. 

319. 32. октобра 1943. око 23 часа упала је једна група непознате јачине 
наоружаних бандита у зграду 6. чете националне службе рада код фабрике 
шећера у Ћуприји и однели око 160 ћебади, четни штамбиљ и писаћу 
машину, а затим се изгубили у непознатом правцу. 

320. 22. октобра 1943. г. сељаци из села Плажана, среза Ресавског Чедомир 
Петровић, Божидар Коруновић и Мирослав Антић међусобно су се 



посвађали и потукли, у којој је тучи тешко повређен са гвозденим вилама 
Чедомир Петровић, од које је повреде умро 23. октобра 1943. 

321. 30. октобра т. г. Милутин Јевремовић из Крушара среза раваничког пао је 
са бицикла на мосту у селу Крушару и од добивених повреда после кратког 
времена је умро. 

322. 30. октобра т. г. пред кућом Мике Милановића из Јагодине нађено је једно 
писмо, упућено Милановићу у коме непознато лице тражи од истог 100.000 
динара, коју суму да истог дана остави испод моста код варошког гробља. 
Поведеном истрагом утврђено је, да ово уцењивачко писмо написао 
Константин Богосављевић, ученик 4. разреда учитељске школе у 
Јагодини, који је дело признао и ухапшен је. 

323. 31. октобра т. г. око 22 часа стражар Гмитровић Дмитар одреда среза 
Ресавског добио је 10 часа дозволе за село Кушиљево, где се потпуно опио 
и у пијаном стању опалио пушку и теже ранио у леву руку сељака 
Станисављевића Радомира из Кушиљева, среза Ресавског. 

324. 4. новембра т. г. око 17 часова једна група добро наоружаних бандита 
јачине око 12 људи, упала је у државни расадник на периферији вароши 
Јагодине и из расадника однели 72 кг. коже намељене за израду амова и 
одвели државног коња по имену Солунца са амовима. Коњ се вратио 5. 
новембра. 

325. 5. новембра 1943. г. око 17 часова, патрола одреда среза Беличког на путу 
између села Праћина-Мијатовац, сусрела је одбеглог стражара 
Светислава Стевановића, позвала га да стане али је овај на патролу отво-
рио ватру из пушке, нашта је патрола на истог запуцала и убила га. 

326. Ноћу између 4. и 4. новембра 1943. г. једна група наоружаних бандита 
непознате јачине, који су имали на капама значке Смрт или слобода дошли 
су у село Кушиљево, среза Ресавског и са собом одвели следећа лица и то: 
1. Млађена Гајића, 2. Владимира Петровића, 3. Животу Гајића, 4. Милана 
Милановића, 5. Душана Рајића, 6. Миодрага Рајића, 7. Љубомира 
Гавриловића, 8. Станицу Милосављевић, 9. Душана Гавриловића и 10. 
Живадина Милановића, у непознатом правцу. Сва ова лица евидентирана 
су под сумњом као комунисти у вршењу разних кривичних дела. 

327. Ноћу између 5. и 6. новембра т. г. непознато лице извршило је крађу 
кајиша из млина Панте Никодијевића из Јагодине. Извршилац дела није 
нађен и за истим се трага. 



328. 13. иовембра 1943. г. у 12 и 40 часа прегажен је од путничког воза у 
Јагодини 14-годишњи Драган Бугачић из ЈТапова. 

329. 13. новембра 1943. г. од стране непознатих наоружаних бандита одведена 
су из Свилајнца и то распуштеница Првослава Петровић, Јелисавета 
Веселић која нема мужа и Наталија Јевремовић чији је муж у ропству и све 
три ошишане са машином а затим пуштене на слободу и речено им је да 
више не вуцкарају се са окупаторима. 

330. 13. новембра 1943. г. нађен је мртав убијен хладним оружјем сељак Жика 
Трифуновић-Грујић из села Богаве, среза Деспотовачког, на месту званом 
Добратин. 

331. 14. новембра 1943. г. у 19 часова прегажена је и погинула од стране 
ванредног немачког брзог воза у Јагодини код фабрике саламе Клефиш 
Даринка Милошевић из Јагодине, среза Беличког. 

332. 16. новембра 1943. г. у 18 часова на друму Ћуприја-Свилајнац, на 32 км од 
стране непознатих наоружаних бандита нападнути су возећи се у чези шеф 
пореске управе у Свилајнцу Милован Вукићевић и председник општине 
Дубље Стеван Јовановић среза Ресавског и обојица убијени из пушака. 

333. 16. новембра 1943. г. у 11. 57 часа заустављен је путнички воз Сењски 
Рудник-Ћуприја од стране непознатих наоружаних бандита и том при-
ликом разоружана су два Бугарска војника од којих је одузето још 40 
пушака које су са собом у хаку носили. 

334. 19. новембра 1943. г. од непознатог наоружаног бандита убијена је из 
револвера распуштеница Радмила Пап у улици Косовљанској у Јагодини. 

335. 21. новембра 1943. г. око 16 часова једна група четника припадника Драже 
Михајловића прошла је поред села Деспотовца у јачини око 300 људи и 
отишли у правцу села Бигренице, среза Раваничког, наводно ради борбе са 
комунистима. 

336. 23. новембра 1943. године у 11 часова извршио је самоубиство наредник 
СДС Одреда среза Раваничког у Ћуприји Душан Делић у душевном рас-
тројству. 

337. 24. новембра 1943. г. према извештају СДС округа Крушевачког, једна 
група комуниста у јачини 400-500 људи кренула је из села Велике Дренове 
према Рековцу, а према извештају командира одреда Варварин. Његове 
патроле између 24. и 25. новембра око 22 часа ступиле су у борбу са овим 



бандама на линији Мала Крушевица, Парцане, Мареново и Залоговац. 
Креће командант из Јагодине са свим људством на терен. 

338. (допуна претходног извештаја) Ноћу 23/24. о.м. (новембра) група од око 
500 комуниста, прешла је реку Расину код села Степоша, и отишла у село 
Мачковац. Ова иста банда пребацила се 24. о.м. око 8 ч. преко Мораве у 
село Бела Вода, спалили општинску архиву, повели деловођу и 12 
домаћина, па отишли у село Велика Дренова и тамо спалили архиву. Из 
ове банде одвојили се 300 бандита и око 12 ч. истог дана кренули су прво 
ка Рековцу, а потом ка селу Парцане, где су их сачекале патроле СДС 
среза темнићког и сеоска милиција и ступиле у борбу са њима око 22 ч. 
Слабији бројно стражари и милиција су се повукли, па их је прихватио 
одред СДС среза темнићског од 40 стражара. Појачања из Јагодине су 
одмах упућена. Остатак групе који се задржао у селу В. Дренови, 25. о.м. 
око подне пребацио се у село Мала Дренова, где је око 16 ч. нападнут од 
одреда ДМ из срезова трстеничког, левачког, беличког и темнићског. 
Борбе су биле жестоке. Комунисти су се појачавали у мањим групама из 
среза расинског. Код села Бачине комунисте су напали одреди СДС среза 
темнићског и параћинског. Са јужне и западне стране извршили су напад 
одреди ДМ. У току ове борбе убијено је 60 бандита а одреди ДМ заробили 
су 35 и одмах побили. Комунисти, разбијени побегли су у срез крушевачки. 
Погинуо је 1 стражар и 7 четника, а рањено је 10 четника. Командант СДС 
округа моравског п. пук Драговић сачекао је комунисте у селу Дулени и 
напао их са својим потерним одељењем. Једновремено су их напали и при-
падници ДМ. 

339. 25. новембра 1943. г. у 10 и 30 ч. одред среза Левачког јачине од 40 
стражара под командом капетана Марковића, на коси западно од брда 
Благотина села Опарића, сукобио се са једном групом комуниста јачине 
150-200 људи наоружаних аутоматским оружјем, борба је трајала све до 15. 
30 часова, комунисти су одступили на територију среза Трстеничког. На 
страни комуниста било је 6 мртвих и више теже и лакше рањених а на 
страни стражара није било губитка у мртвима и рањенима. 

340. Ноћу између 26. и 27. новембра 1943. год. група комуниста која је потисну-
та од потерних одељења ка планини Гледићу, кренули су у правцу села 
Стубле, Равне Реке и Врбе, среза Жичког, потере су за истима јаке и гоне 
их у стопу. Обласна команда извештена и суседни одреди. 

341. Пре 8 дана нестао је из свога села сељак Светислав Петровић из В. 
Поповића, среза Деспотовачког а на 26. новембар т.г. нађен је мртав уби-
јен од непознатих зликоваца у атару општине Витановац. 



342. 26. новембра 1943. према извештају официра за Ј. Б. Округа Крушевачког 
на 26. новембар после пола дана водила је се борба 2 часа са комунистима, 
групом јаком око 600 људи код села Бачине среза Темнићког. Борба је 
вођена између комуниста на једној страни и на другој страни Четника ДМ 
и СДС. Комуниста убијено 60 и заробљено 35 који су од четника ДМ одмах 
поклани. На страни ДМ погинуло 6 и 10 рањено и 1 на страни СДС погин-
уо. Комунисти су имали намеру да се дохвате планине Јухора, али им није 
успело већ су одбачени на територију округа Крушевачког. 

343. 28. новембра према телефонском извештају К-та ове команде пот-
пуковника г. Драговића из Рековца, воде се борбе између комуниста са 
једне стране и четника Д.М. и СДС са друге стране код Црног Врха између 
среза Крагујевачког, ЈГевачког и Беличког, исход борбе непознат а има 
велики бр. мртвих и рањених комуниста. 

344. 28. новембра 1943. год. у 21 час К-т СДС Округа Моравског потпуковник 
г. Драговић телефоном са терена из Рековца известио је: Комунисти се 
налазе између Бајчетине и Хахине Ливаде. Одред Д.М. врши концен-
трацију на Црном Врху срез Гружански, одреди Д.М. пресекли су оступ-
ницу комунистима, Немци и добровољци наступају од Крагујевца на лини-
ји Грошница и Трешњевка, једна група Д.М. затворила је правац ка 
Гледићским планинама, капетан Димитријевић са 4 чете око 250 стражара 
СДС наступа према Дулену, Бајчетиним и Хахиним Ливадама. Према до 
сада прикупљеним податцима комунисти су изгубили 42 мртва и 30 
рањених, одреди Д.М. око 20 мртвих и рањених, а на страни СДС има 2 
лакше рањена. 

345. 26. новембра 1943. године путнички воз који саобраћа између Равне Реке 
и Ћуприје на километру 24. 800, склизнуо је из шина. Локомотива и 7 
теретних вагона потпуно уништени, док су вагони са путницима остали на 
шинама. Овом приликом тешко је повређен ложач Станислав 
Миленковић из Ћуприје на тај начин што му је десна нога и лева рука 
сломљена, других жртава није било. Случај се десио несретним случајем 
услед склизнућа локомотиве, клизавости шина од воде и кише. 

346. 30. новембра 1943. године око 16 часа срушио се један транспортни 
немачки авијон између села Штипља и Вољевче, у авијону је било 13 
чланова посаде, сви су живи али су рањени услед изгоретина од бензина, 
пренети су у болницу док је авијон потпуно изгорео. До несреће је дошло 
пуким случајем услед појаве пожара у моторима. 



347. Ноћу између 20. и 21. децембра између села ЈГозовика и Прњавора, по 
четницима Д.М. убијен је комуниста Милашин М. Васиљевић из Лозовика, 
среза Беличког. 

348. 21. децембра 1943. г. у 14 часова у селу Лозовику, среза Беличког, убијен је 
из ватреног оружја од непознатих зликоваца добровољац 3. батаљона 
Станимир Цакић, који се налазио на отсуству. 

349. У срезу Темнићском, појавио се је пегави тифус у селима Суваја, Својново 
и Карановац 5 оболења, смртних случајева није још било. 

350. 25. децембра 1943. г. у 18. 41 часа 4 наоружана бандита упала су у зграду 
среског начелства среза Беличког у Јагодини, насилно обили врата од 
канцеларије и однели умножавајући апарат гестетнер и једну писаћу 
машину и побегли у непознагом правцу. 

351. 25. децембра 1943. г. око 20.45 часова 15 непознатих наоружаних лица 
упали су у шталу овдашње пиваре у Јагодини и из ш гале одвели 5 коња, 
власништво пиваре. Један од одведених коња у току ноћи сам се је вратио 
у шталу. 

352. 22. децембра 1943. г. у 16 ч. у Ћуприји пред кафаном Дарданели на улици 
прегазио је ауто организације ТОТ 16-годишњег сељака Борисава 
Аврамовића из села Ломнице, среза Деспотовачког. 

353. Ноћу 23/24. децембра т.г. од непознатих лица наоружаних револверима 
одведени су од својих кућа из Свилајнца добровољци Предраг Максимовић 
и Богољуб Марковић, који су се налазили на отсуству. Максимовић је био 
наоружан пушком и бомбом, а Марковић револвером, које су оружје бан-
дити понели са собом. 

354. Ноћу 24/25. децембра т.г. по непознатим крадљивцима украден је кајиш из 
електричног млина Грујића Илије у Левачкој улици бр. 3 у вредности око 
100.000 динара. 

355. Ноћу 26/27. децембра т.г. по непознатим лицима одведен је из стана из 
Свилајнца ђак 5. раз. гимназ. Миодраг Стојановић, родом из Лапова. 

356. Ноћу 26/27. децембра 1943. г. по непознатим крадљивцима украдено је из 
магацина националне службе рада у Свилајнцу 9 комада државне ћебади. 

357. 27. децембра 1943. г. у 15 часова у селу Сење, среза Раваничког био је судар 
путничког и теретног воза, којом је приликом погинуло 2 и рањено 7 лица. 



358. На дан 26. децембра 1943. године у 8.30 часа у свом приватном стану улица 
Цара Лазара у Параћину извршила је самоубиство жена поднаредника 
СДС Бајрама Имеровића, Емина, на тај начин што је из службене пушке 
свог мужа опалила себи у стомак један метак, а изјавила је на самрти да се 
је на ово решила за то што се није слагала са својим мужем. 

359. 26. децембра 1943. год. нестао је из свог стана у улици Краља Александра 
бр. 123 из Јагодине добровољац каплар 5. Добровољачког пука из 
Крушевца који се је налазио на отсуству, а приликом удаљења код куће је 
оставио 1 бомбу Талијанског порекла, фишеклију и 90 метака које се 
ствари налазе код окружног официра ове команде. 



1944. Година 

1. 31. децембра 1943. г. у 17 часова два непозната наоружана лица изненадно 
су упали у канцеларију државног расадника у Јагодини и однели једну 
писаћу машину марке Континентал вредну 8.000 динара, а затим се изгу-
били у непознатом правцу. 

2. 2. јануара 1944. г. око 20 ч. упала су три непозната наоружана бандита у 
кућу опанчара Сретена Бранковића у улици Ђуре Јакшића у Јагодини, 
опљачкали му 210.000 готовог новца и већу количину ђона за опанке и 
других ствари од вредности, а затим се изгубили. 

3. 4. јануара 1944. г. у 13.30 часова на железничкој станици у Јагодини 
прегажен је од локомотиве воза који је долазио из Ђуприје, 16-тогодишњи 
дечко Живојин Станојевић родом из Ћуприје, када је хтео прећи преко 
колосека и одмах остао мртав на месту. 

4. 6. јануара 1944. г. на путу Марковац-Свилајнац 5 непознатих наоружаних 
бандита зауставили су курира спроводика националне службе рада из 
Свилајнца и отели му 15 летњих блуза, 14 летњих чакшира-панталона, 20 
пари дрвених ципела, 21 кг. шећера, 500 комада цигарета Драва, 8 кг. 
сапунског прашка, 3 литре зеитина, 10 празних хакова и 10 метара платна. 

5. 10. јануара 1944. г. у 10 часа код села Сикирице Немачки телефонисти 
убили су Љубомира Миленовића из села Сикирице, среза Параћинског, 
који је на дан 7. маја 1943. г. побегао као стражар из Одреда Параћинског, 
а ухватили су 18-тогодишњег Милана Перића из истог села. 

6. 17. јануара 1944. год око 14 часа одељење одреда среза Левачког на месту 
званом Каленићске шуме, среза Левачког код села Надрља наишло је на 
два партизана вероватно курире на које је отворило пушчану ватру и оба 



убили а на страни стражара жртава није било, поубијани нису могли бити 
идентификовани. 

7. Ноћу 26/27. јануара т.г. налазили су се на стражи код немачког магацина 
спреме у Јагодини, поред осталих и ови стражари одреда среза Беличког 
Будимир С. Антонијевић, Десимир П. Димитријевић, Милош Ж. Панић, 
Момчило Ћ. Петровић, Александар М. Танасијевић и Адам М. Вељић, 
који су извршили крађу немачке спреме и побегли са оружјем и спремом 
покраденом и коју су дуговали у непознатом правцу. 

8. Ноћу између 29/30. јануара 1944. године срушио се један немачки авион 
Јункерс 52 на месту званом Старине Ливаде код планине Бељанице, среза 
Деспотовачког. У авиону је било 12 чл. посаде, од којих је 7 остало на 
месту мртво, 3 теже и 2 лакше рањена. Посади је указана лекарска помоћ 
од лекара припадника Д.М. Истрага се води. 

9. 30. јануара т.г. на железничкој станици у Јагодини од три непозната 
провалника проваљен је вагон Г.Ц. бр 151649 који је био натоварен са 377 
сирових говеђих кожа власништво фирме К. К. Миро из Јагодине, која су 
била упућена на фабрику Омнипромет А.Д. Београд из истог однето 35 
сирових кожа. 

10. Ноћу 18/19. јануара 1944. године од стране непознатих провалника 
извршена је провала млекаре у Свилајнцу својине Драгића Мирковића из 
Београда и из исте однете су разне ствари, казани, канте, кофе, котурови 
и друго за справљање путера у вредности 750.000 дин. 

11. Ноћу 1/2. фебруара 1944. године у граду Јагодини убијена су следећа лица 
од непознатих починитеља и то: 1. Радовић Дамјан судија, 2. Алтман 
Даница филозоф, 3. Грујичић Светомир судија, 4. Стојановић Божидар 
учитељ у пензији, 5. Пантић Милорад пензионер, 6. Ристић Мирослав 
бравар, 7. Лопичић Ђуро професор, 8. Аћимовић Јован звани Жан профе-
сор, 9. Илић Сима свињарски трговац, 10. Илић Зорка жена Симина 
домаћица, 11. Радосављевић Милан обућар, 12. Радосављевић Бранислав 
свршени учитељац, 13. Ненковић Динка домаћица, 14. Дирак Борка фриз-
ерка одведена, 15. Драгољуб Стојановић раденик убијен, 16. Каја 
Стојановић домаћица заклана, 17. Бора Лукић магационер Земл,. рад. 
Задруге заклан, 18. Софија Младеновић кројачица заклана, 19. Мирослав 
Младеновић чиновник убијен, 20. Ђока Павићевић апотекар одведен, 21. 
Милица Павићевић одведена, 22. Перчевић Глигорије суд. чин. одведен, 23. 
Живојин Хелатовић студент одведен, 24. Милан Хелатовић студент одве-
ден, 25. Милан Цанић касапин одведен, 26. Тодор Нетковић судија одведен, 
27. Зорка Бошковић радница одведена и 28. Душан Миљковић уч. 5. раз. 



Гимиаз. одведен. Из Параћина и то: 1. Живка Петровић учен. 5. раз. Учит. 
школе заклана, 2. Милош Симић пиљар заклан, 3. Мирослав Дунић трг. 
помоћ. заклан, 4. Вод. СДС Станко Ристић теже рањен, 5. Љубивоје 
Црнчанин лакше рањен, 6. Јован Ђукић кафехија одведен. Из Ћуприје и 
то: 1. Јулијана Радосављевић домаћица заклана, 2. Александар Стојановић 
берберин одведен, 3. Станка Јовановић домаћица одведена, 4. Радомир 
Спасић чиновник одведен, 5. Љуба Хахић кафехија одведен, 6. Добривоје 
Маринковић чин. поште одведен, 7. Паја Шимунић жељ. одведен, 8. Душан 
Гајић пенз. поруч. одведен, 9. Анта Гајић студент одведен, 10. Божидар 
Михајловић опанчар одведен, 11. Милан Антић опанчар, одведен, 12. 
Бранка Стефановић одведена. 

12. 2. фебруара 1944. године на друму Село Рибаре-Јагодина, за 2 км од 
Јагодине, пронађен је леш убијеног учитеља Радуна Д. Богавца из села 
Малог Поповића, среза Беличког, који је убијен са 2 револверска метка а 
родом је из села Велића, среза Беранског-Црна Гора убица непознат. 

13. 4. фебруара 1944. г. око 6 часова, једно непознато наоружано лице дошло 
је у стан у улици Краљевића Ђорђа у Параћину Животе Чортана, извело 
га из куће и у дворишту убило из пиштоља. 

14. Ноћу 3/4. фебруара 1944. године једна група непознатих наоружаних лица 
дошла је у село Дубље, среза Ресавског, и из села одвели следећа лица: 1. 
Петра Томића, 2. Љубомира Закића, 3. Божидара Илића, 4. Јована 
Стојановића, 5. Михајла Дакића, у непознатом правцу, за судбину истих 
ништа се није дознало. 

15. Ноћу између 4. и 5. фебрура 1944. године по до сада непознатим 
наоружаним лицима из села Дубља, среза Ресавског, одведена су следећа 
лица: 1. Учитељ Драгослав Новаковић, 2. Деловођа Божидар Цветковић, 
3. сељак Божидар М. Цветковић, 4. сељак Милош Савић, 5. Милија 
Генчић, 6. сељак Јован Китић, 7. сељак Драгутин Гвозденовић и 8. сељак 
Милан Стаменковић у непознатом правцу. 

16. 6. фебруара 1944. г. у 11.30 часа у радњи Владе Илића пиљара у Параћину 
нехотице је експлодирала дефанзивна бомба коју је имао на руковању 
војник војводе Блашка Милоје Миловановић из Крушевца. Овом при-
ликом теже је повређен сам Миловановић а лакше Мирољуб Пешић сто-
лар, Миомир Димитријевић шофер и Влада Пешић сви из Параћина. 

17. 8. фебруара 1944. године поред железничке пруге Јагодина-Буковче 
пронађен је мртав Милан Ивановић син Димитрија из Смедерева бравар 



радник у фабрици САРТИН, у Смедереву рођен 21. јуна 1901. године, 
несрећним случајем испао из воза а путовао је за Ниш. 

18. 11. фебруара 1944. г. на путу код Микићевог моста преко реке Раванице у 
5 часова у Ћуприји нађена су два непозната сељака обучена у сељачко 
одело мртва заклана, један је био без главе а другом глава отсечена, иден-
титет није утврђен истрага се води. 

19. 10. фебруара 1944. године од стране непознатих наоружаних лица одведен 
је из свог стана у улици Пере Панајотовића, Драгиша Милојковић пиљар 
стар 28 година. 

20. 11. фебруара 1944. год. између 19 и 22 ч. из Јагодине по непознатим 
наоружаним људима одведена су следећа лица: 1. Светомир Грујић тргов-
ац стар 32 год. Краља Александра бр. 37, 2. Љубо Пантић шофер, стар 24 
г. Капетана Коче бр. 24, 3. Радомир Батак кројач стар 22 год. Војводе 
Путника бр. 16, 4. Драгиша Милојевић пиљар стар 28 г. улица Пере 
Панајотовића бр. 4. 

21. 11. фебруара 1944. г. око 17 часова између села Комарице среза 
Крагујевачког и села ЈТовца, среза Беличког појавила се је једна група 
наоружаних људи јачине око 40 лица и пребацила се у срез Крагујевачки. 

22. 14. фебруара 1944. г. око 9 часа један вод добровољаца из Крушевца похап-
сио је следећа лица из Јагодине и спровели за Крушевац и то: 1. Трифуна 
Ђурића, трговца 2. Драгог Прокића, трговца 3. Миливоја-Мику Илића, 
трговца 4. Дацу Стојковића, трговца 5. Драгог Нешића, трговца 6. Лалу 
Јовановића, трговца 7. Бранка Ђорића, трговца 8. Милана Јоцића, посед-
ника 9. Момчила Симића, поседника, 10. Радомира Додића, пиљара. 

23. 16. фебруара 1944. године на путу Јагодина-Ракитово, убијен је бивши 
робијаш, сељак из села Ракитова, среза Беличког Милун Милићевић, од 
непознатих лица са једним метком у слепоочницу, а затим му главу од 
трупа отсекли. 

24. Ноћу 16/17. фебруара 1944. године настао је из свог стана у Обилићевој 
улици бр. 38 из Свилајнца Обрен Д. Цанковић у непознатом правцу. 

25. 10. фебруара 1944. године поднаредник Драгутин В. Тепавчевић из чете 
окруж. рез. из Јагодине удаљио се у непознатом правцу са свом опремом и 
оружјем. 



26. 13. фебруара 1944. год. стражар Душан В. Бањац и Стојан Радисављевић 
из среског одреда Јагодина иобегли су у непознатом правцу са свом спре-
мом и оружјем. 

27. Ноћу 11. фебруара 1944. године по непознатим наоружаним лицима из 
Ћуприје одведена су следећа лица и то: 1. Стеван Стефановић, 
машиновођа, 2. Богољуб Шашић, железничар, 3. Драгољуб Кенизберг, 
машиниста, 4. Милоје Петковић, ложач и 5. Станоје Миљковић, земљо-
радник, сви из Ћуприје. 

28. 18. фебруара 1944. године приликом хапшења неких свештеника у 
Свилајнцу од стране немачких власти, побегли су вероватно из страха 
стражари одреда среза Ресавског Младен Станојевић и Миодраг 
Станојевић, оба родом из села Гложана, среза Деспотовачког, у непоз-
натом правцу, са собом су понели опрему и оружје. 

29. Ноћу између 17. и 18. фебруара 1944. год. од стране немачких власти 
ухапшени су следећи свештеници и то: 1. Милоје Тирјанић, 2. Петар 
Петровић, 3. Александар Келер, 4. Иван Симоновић и 5. Ђуро Јовановић. 
Сви наведени ухапшени су према поговарању што су присталице Д.М. и 
што су вршили Заклетву Дражиноваца, сада се налазе у Немачком 
затвору. 

30. 22. фебруара 1944. године од стране Немачке власти ухапшен је наредник 
СДС Одреда среза Раваничког у Ћуприји Крсто Спасић спроведен у 
затвор у Јагодину, где се сада налази. Разлог хапшења непознат. 

31. 23. фебруара 1944 год. око 10 часа у близини моста Морава, среза 
Ресавског једна група непознате јачине разбојника сачекала је пошту која 
је путовала из Свилајнца за Марковац и из исте опљачкали 1.508.000 
динара и са собом одвели два стражара одреда среза Ресавског који су 
пошту пратили, истрага се води опширан извештај доставиће се. 

32. Ноћу 23. фебруара 1944. године између 23 и 24 часа, једна група непоз-
натих наоружаних лица упала је у стан кафехије Живојина Остојића у 
Рековцу убили и то: 1. Живојина Остојића, 2. Милку Остојић жену Живо-
јина, 3. Наду Остојић ћерку Живојина, 4. Разуменку Остојић ћерку Живо-
јина и 5. Олгу Остојић ћерку Живојина. 

33. На дан 24. јануара 1944. године између 18 и 20 часова од стране непознатих 
наоружаних лица однето је из магацина привредне набављачке задруге 14. 
798 килограма камене соде у непознатом правцу. 



34. 29. фебруара 1944. године повратио се је одведени наредник одреда СДС 
среза Ресавског Прица Манојло који је био на дан 18. фебруара 1944. 
године одведен по непознатим наоружаним лицима приликом препада на 
поштанска кола са спремом и оружјем. 

35. 2. марта 1944. год. од стране Гестапо ухапшена су лица у Параћину и то: 1. 
Живојин Аћимовић, берберин, 2. Веља Тоболар ђак 7. раз. гим. 3. Милорад 
Бајић, ђак 7. раз. гим. и одмах тарнспортовани за Јагодину у затвор. 

36. 29. фебруара 1944. године по немачким властима ухапшена су следећа 
лица из Сења и вароши Ћуприја и то: 1. Миливоје Јовановић, председник 
општине Сење, 2. Стојан Рајић кмет из Сење, 3. Милан Антић, земљоделац 
Сење, 4. Слободан Аћимовић железничар, 5. Светислав Вељковић прив. 
намешт. 6. Слободан Петковић ливац Сење, 7. Милорад Аћимовић 
железнич. Сење, 8. Илија Николић земљорад. Сење, 9. Светислав Антић 
железнич. Сење, 10. Душан Бижић управник дома избеглица у манастиру 
Раваници, 11. Бранко Павловић манастир. слуга, 12. Милена Лазаревић 
куварица манастирска, 13. Радомир Стојановић земљорад. 14. Драгомир 
Николић железничар, 15. Милосав Николић руд. радник, 16. Бранко 
Вуловић железничар, 17. Гвозденовић Милутин књиж. Ћуприја, 18. 
Синиша Радојковић трговац и 19. Драгољуб Димитријевић земљорад. 
Разлог хапшења непознат и где су спроведени непознато је. 

37. 29. фебруара 1944. године по непознатим лицима убијен је сељак Лазар 
Николић из села Милошева, среза Беличког, 

38. 1. марта 1944. г. по непознатим лицима убијен је од стране непознатих лица 
сељак Милосав Траиловић из села Ловци, среза Беличког. 

39. 2. марта 1944. године по непознатим лицима убијени су и то: Арсеније 
Јанковић претседник општине Ловци и Божидар Живковић сељак оба из 
села Ловци, среза Беличког. 

40. 2. марта 1944. г. од стране непознатих наоружаних лица убијена су следећа 
лица и то: Радосав Митић циганин кмет, Станоје Митић син Радосавов, 
Станко Станојевић и Павле Ђорђевић, цигани сви из села Стрижила, среза 
Беличког. 

41. 5. марта 1944. г. у 13.30 часова у селу Опарићу, среза Левачког од стране 
непознатих лица убијен је свештеник Миодраг Јовановић. 



42. 6. марта 1944. годиие ио непознатим наоружаним лицима одведен је у 
непознатом правцу сељак Милан Стевичић стар 65 г. из села Копривнице, 
општине Багрдан, среза Беличког. Постоји сумња да је убијен. 

43. 8. марта 1944. године око 19 часова од стране непознатих наоружаних лица 
одведен је у непознатом правцу, благајник избегличке кухиње из 
Свилајнца Здравко Манојловић. 

44. 9. марта 1944. г. од стране Немачких власти ухапшена су у Свилајнцу 
следећа цивилна лица и то: 1. Драгомир Недељковић четовођа националне 
службе рада у Свилајнцу. 2. Националац Павле Стефановић. 3. 
Националац Тихомир Миленковић. 4. Националац Мирко Војновић, 5. 
Кафехија Живко Радивојевић, 6. Ћерка кафехије Јелица Пенчић, и 7. 
Ученица гимназ. Јелица Трипковић. Разлог хапшења непознат, сви су 
спроведени за Јагодину. 

45. 11. марта 1944. г. од стране непознатих лица убоден је са ножем сељак 
Милан Марковић из села Дубнице, среза Ресавског, од које је повреде доц-
није умро. Убица је побегао. 

46. Шеф железничке станице Обрадове ЈТиваде, преко командира одреда 
среза Параћинског известио је, да је у ноћи 12. марта т.г. око 23.30 часова 
нападнута железничка скретница Јаворац од стране непознатих 
наоружаних разбојника, и однели из државне касе 120 динара готовог 
новца и санитетски материјал, а чувару укрснице Душану Петковићу 
однели и то: 1. 1 пар ципела, 2. 2 јорганска чаршафа, 3. 2 креветна 
чаршафа, 4. 5 пари мушког веша, 5. 4 пара женског веша, 6. 3 пешкира за 
брисање, 7. 4 салвете, 8. 5 марамице, 9. 5 калупа сапуна, 10. 1 подкошуљу-
унтерциг, 11. 1 хепни сат, 12. 1 килограм шећера, 13. 1 канту са 25 кг. сви-
њске масти, 14. 4 навлаке за јастуке, 15. Готовог новца 550 динара и 16. 5 
паклића цигарета. 

47. 21. марта 1944. год. од до садс непознатих зликоваца убијен је ватреним 
оружјем земљоделац Милосав Милојевић, а теже рањен Светислав 
Милојевић оба из Параћина, на месту званом Црвеница, општина 
Параћин. Изгледа да је по среди освета, а према прикупљеним податцима 
дело су извршили сељаци села Трешњевице, среза Беличког. 

48. 23. марта 1944. г. око 9 часа два Руска војника спроводећи два притворени-
ка из Немачког затвора ради узимања воде за пиће у подрум Винарске 
задруге у Јагодини. У подруму узели су војници да пију један вино а други 
ракију, што су притвореници искористили и побегли, а војници видећи да 
им притвореника нема, опалили су један метак на подрумхију Адама 



Милошевића и на месту га убили, а затим истрчали на улицу и тешко 
ранили при пролазу ђака 3. раз. Учитељске школе Животу Стојановића 
који је туда пролазио. 

49. 23. марта 1944. г. на путу Ђуприја-Добричево војвода Блашко Михајловић 
возећи се аутомобилом са пратњом, приметио је 3 непозната лица да бега-
ју, позвао их да стану, али ови нису хтели, пак је из митраљеза на њих 
отворена ватра и један од бегунаца рањен у ногу, а друга двојица побегла. 

50. 24. марта т.г. у 18.30 часова немачка полиција у Ћуприји у Доситејевој 
улици ранила је теже у стомак земљорадника Момира Милетића из 
Ћуприје, који је пренет у болницу. 

51. 24. марта 1944. г. од стране Немачких војних власти у Ћуприји ухапшена су 
следећа лица и то: 1. Божидар Бојић школ. надзорник, 2. Ђорђе Стојковић 
раденик, 3. Борисав Ђ. Пандуровић рез. П. Пук. 4. Милорад Д. 
Аранђеловић кројач, 5. Милутин И. Марковић млинар, 6. Драгослав Т. 
Пандуровић кафехија, 7. Милица Хелатовић домаћица, 8. Богосав 
Петковић земљоделац, 9. Божидар Никодијевић земљоделац и 10. Петар 
Кушељ чиновник. Разлог хапшења непознат, а верује се да ће бити спрове-
дени у Јагодину. 

52. Ноћу између 22/23. марта 1944. г. Један одред Немачке војске око 800 
дошла је и опколила села Г. Мутницу и Извор, среза Параћинског и ухап-
сили следећа лица и то: 1. Милана Ракића земљорадника, 2. Милована 
Милојковића, земљорадника, 3. Војислава Секулића земљорадника, 4. 
Боривоја Пауновића земљорадника, 5. Чедомира Пауновића земљорадни-
ка, 6. Василија Миленковића земљорадника, 7. Милосава Вучковића 
земљорадника, 8. Милана Вучковића земљорадника, 9. Радивоја 
Станојевића земљорадника сви из села Горње Мутнице. 10. Радомира 
Живковића земљорадника, 11. Бору Тодоровића земљорадника, 12. 
Милана Рајића земљорадника, из села Извора. Овом приликом Немци су 
запленили и то: 1. 311 комада оваца, 2. 99 комада коза, 3.1 коња са седлом, 
4. 2 краве, 5. 8.200 кила кукуруза, 6. 80 килограма тненице, 7. 300 килогра-
ма пасуља, 8. 21 комад свиња, 9. 5.000 готовог новца, 10. 84 кошнице пчела, 
11.1 магарца, 12. 700 килограма крумпира и 13. 1 чабар сира. Поред оста-
лог немачки војници по селима вршећи претрес одузимали су што је који 
хтео од сељака као женске вешове, чарапе и томе слично. 

53. Ноћу 29. марта 1944. године 4 наоружана непозната разбојника упала су у 
кућу Душана Цветковића воскара и Мите Златковића шлосера у Јагодини 
и опљачкали им следеће: 1. Цветковићу 205.000 дин. готовог новца, и 2. 



Златковићу 140.000 дии. готовог новца и у разним стварима за 60.000 
динара, иа затим побегли у непознатом правцу. 

54. 30. марта 1944. године у селу Д. Рачнику, среза Беличког немачке власти 
ухапсиле су сељака Живка Васиљевића и сина му Живадина, разлог 
хапшења непознат. 30. марта 1944. г. немачке власти запалиле су кућу 
сељака и одбеглог притвореника Милије Николића званог Цајка из села 
Д. Рачника, среза Беличког и одузели му 2 краве. 

55. 31. марта 1944. г. око 16 часа једна група Немачке војске у селу Главице, 
среза Параћинског, убили су Александру Јовановић из истог села а њеног 
мужа Радомира ранили у десну бутину. 

56. 1. априла т.г. у 17 часова принудно се спустио један немачки транспортни 
авијон на путу између села Варварина и Бачине, у авијону је било 6 чл. 
посаде и 4-5 рањеника. 

57. 1. априла 1944. г. два непозната разбојника извршили су напад на стан др. 
Велимировића у Јагодини у циљу пљачке новца и том приликом лакше га 
повредили ножем у леву руку и десну сису, а потом побегли и нису успели 
опљачкати га. 

58. 2. априла 1944. г. око 16 часова непозната наоружана група од 50-60 бан-
дита напала је немачки авијон који се је принудно спустио између села 
Варварина и Бачине, разоружали стражу и са авијона однели три 
митраљеза, те пошли у правцу Јухора. Немачко и наше обезбеђење није 
могло дати отпора овим бандитима. 

59. 3. априла 1944. г. од стране 3 непозната наоружана лица одведена је из 
Ћуприје домаћица Милева Марковић, улица Краља Александра бр. 24 у 
непознатом правцу и из непознатих разлога. 

60. 6. априла у вечер теретни аутомобил у Ћуприји улица Краља Петра 1. 
прегазио је једног бугарског војника који је од задобивених повреда умро. 
Поводом тога Бугари су ухапсили Марковића Душана помоћника шофера 
и супругу Ђуре Ивковића шофера који је војника прегазио а за тим побе-
гао незнано куда. 7. априла т.г. Бугари су у Ћуприји ухапсили 2 младића 
који су крали пиринач у њиховој касарни. 7. априла 1944. г. Немачке 
власти у Ћуприји ухапсиле су Мирка Манојловића и Василија 
Миленковића, оба из Ћуприје узрок хапшења непознат. 

61. 7. априла 1944. године око 11 часа несретним случајем удавили су се у реци 
Морави и то: 1. Велимир Шљивић, 2. Милош Миловановић и 3. Олга 



Миловановић жена Милоша. ЈТешеви нису пронађени јер је Морава 
надошла, сви су родом из села Чепура, срез Параћински. 

62. 8. априла 1944. године у Ћуприји по немачким властима ухапшена су 
следећа лица и спроведена за Јагодину и то : 1. Светомир Ђурић столар, 2. 
Милосав Савић кафехија и 3. Милосав Миловановић земљорадник сви из 
Ћуприје, среза Раваничког. 

63. 13. априла 1944. године у 23 часа Немачка полиција Гестапо у Ћуприји 
ухапсила је лица и то: 1. Милојка Шебу чиновника код школског над-
зорника и 2. Стевана Ковачевића млинара оба из Ћуприје, разлог непоз-
нат. 

64. 14. априла 1944. године у 17 часа од стране Немачких војника ухапшен је 
стражар СДС одреда среза Раваничког у Ћуприји Миодраг Маринковић, 
узрок хапшења непознат. 

65. 15. априла 1944. год. око 12 часа један Американски авијон срушио се је 
услед квара мотора на месту званом Катархија атар села Дреновца, среза 
Параћинског. Авијон се запалио и изгорео. Од стране Бугарских војника 
ухваћен је пилот Франц Сутер Американац приликом пада падобраном. 

66. 18. априла 1944. г. од стране немачких војника ухапшен је Миодраг Ч. 
Стојановић ученик 5. раз. гимназ. родом из Лапова а са школом у 
Свилајнцу разлог непознат. 

67. Драгомир Недомачки потпоручник из Свилајнца добио 5 дана поштеде и 
са исте се није повратио и не зна се куда је нестао потрага се води, писмени 
извештај да се достави. 

68. Од стране Немачке војске у селу Јасеново, среза Ресавског ухапшена су 
следећа лица и то: 1. Божидар Павловић деловођа, 2. Анђелко Ђорђевић 
земљорадник, 3. Радосав Павловић земљорадник, 4. Милојко Илић земљо-
радник, 5. Александар Кадић земљорадник, 6. Милорад Пауновић земљо-
радник, 7. Светолик Васиљевић земљорадник, 8. Виктор Трајловић земљо-
радник, 9. Милосав Ђорђевић земљорадник, 10. Станислав Павловић 
земљорадник, 11. Никола Костић земљорадник, 12. Душан Петковић 
земљорадник, 13. Алимпије Послановић земљорадник, 14. Драгољуб 
Трајловић земљорадник, 15. Спасоје Илић земљорадник, 16. Душан Грујић 
земљорадник. 



69. 21. аирила 1944. г. у 11 часа убијеи је Драгољуб Сибиновић нижи војни 
чиновник 1. кл. нераспоређен у селу Доњој Мутници, среза Параћинског 
при деоби имања са својом браћом. 

70. 21. овог месеца око 21 ч. заклана је од стране три непозната наоружана 
лица Даница Јовановић у свом стану у Ћуприји Босанска улица бр. 39, 
стара 70 год. по занимању домаћица. 

71. 4. априла 1944. г. водник Мијушко Антовић и поднаредник Ђорђе Ђоковић 
упућени су за Ниш у истрагу за украденим каишима из фабрике шећера у 
Ћуприји за Ниш и више се нису повратили постоји сумња да су изгинули 
приликом бомбардовања. 

72. 20. априла 1944. године по ноћи изгорело је сено кафехије Бранка 
Стојановића из Јагодине, а штета се цени на око 30.000 динара, почините-
љи непознати. 

73. 16. априла 1944. г. поднаредник Перенчевић Стојан упућен је у Београд 
као курир, али се није вратио и ништа се не зна за његову судбину верује 
се да је при бомбардовању погинуо-нестао. 

74. 24. априла т.г. ноћу одведено је по непознатим бандитима 6 коња влас-
ништво војске Руског корпуса у Јагодини са седлима, уздама и осталим 
прибором. 

75. 24. априла 1944. г. по ноћи поднаред. Војислав Стефановић чете окруж. 
рез. налазећи се код среског затвора побегао је са оружјем и опремом 
повевши са собом још 6 женских које су биле осуђене по немачким влас-
тима. 

76. 24. априла 1944. г. на периферији вароши Јагодина нађен је мртав убијен 
од непознатих починитеља Радмило Вучковић свршени студент Трговачке 
академије у националној служби, родом из Јагодине, син Јована. 

77. Ноћу 26. априла 1944. године из Градске страже из Јагодине побегли су и 
то: 1. Радован М. Ивановић п. Поручник, 2. каплар Стеван Д. Пешкир и 3. 
каплар Ратко Ј. Вучковић, у непознатом правцу, са свом опремом и 
оружјем, поневши са собом још и лаки митраљез са муницијом. 

78. Ноћу између 28. и 29. априла 1944. године, од стране непознатих 
наоружаних лица одведени су из Свилајнца у непознатом правцу следећа 
лица и то: 1. Чедо Протић срески чиновник, 2. Иван Димитријевић, 3. 



Душан Катић обућар, 4. Душан Миљковић обућар, 5. Петар Лазаревић 
месар, 6. Михаило Јовановић учитељ и 7. Илија Буђин свештеник. 

79. 30. априла 1944. године, око 40 наоружаних непознатих лица напали су 
стругару Троглан Баре, среза Раваничког, однели кајише за погон машина 
и неке даске на колима у непознатом правцу. 

80. 4. маја 1944. год. око 8 часова нападнут је брзи воз који је путовао Ниш-
Београд, код села Арачићева, среза Беличког, од стране једне групе 
непознатих наоружаних људи, бандити су на воз отворили пушчану паљбу, 
поговара се да су том приликом рањена два немачка, три бугарска војника 
и два цивила. 

81. 5. маја 1944. године око 15 часова срушио се један Енглески четворомо-
торни авијон бомбардер код села Исакова, среза Раваничког, који је 
изгорео, а посада побегла у шуму. 

82. 27. априла 1944. године око 21 час код села Бачине, среза Темнићског из 
заседе убијен је бивши потпоручник одбегли из градске страже Милутин 
Чабрић, а теже је рањен одбегли стражар среза Расинског Стојадин 
Петровић и још једно цивилно лице који су пренети у болницу у Ћуприју 
на лечење. На страни стражара није било жртава. 

83. 10 маја 1944. године око 2 часа 150-200 наоружаних лица напали су стражу 
од 10 стражара одреда среза Ресавског која је обезбеђивала Американски 
авијон код села Исакова, стражари су морали повући се пред надмоћности, 
а по повратку констатовано је да су са авијона однете разне ствари и три 
митраљеза а по том су се изгубили у непознатом правцу. 

84. 13. маја 1944. г. око 12 часова на главном друму Јагодина-Ћуприја, једна 
група припадника ДМ непознате јачине сачекала је камион са којим се је 
возио војвода Блашко-Благоје Михајловић код жељ. рампе на месту 
званом Гиље и том приликом поубијали следећа лица и то: 1. Блашка-
Благоја Михајловића, 2. Божидара М. Андрејевића, 3. Бранислава Д. 
Лазаревића, сви из Крагујевца. 4. ЈБубишу Н. Стевановића Крагујевац, 5. 
Милана Р. Лазаревића из Јовановца код Крагујевца, 6. Милорада В. 
Манојловића из Крагујевца, 7. Александра Р. Голубовића из Клење, срез 
Белопаланачки, 8. Борисава Мегића из Тропоње срез Ресавски, 9. Милана 
С. Бандића из Београда, 10. Ђорђа В. Павловића из Београда, 11. Милоша 
Милошевића из Параћина, 12. Александар Јашек из Параћина, 13. 
Миливоје Јевтић и жена му Десанка родом из Иванковца, среза 
Раваничког и 14. Станко Ж. Јоцић шофер из Параћина. 



85. 13. маја 1944. године, група од 15 добровољаца 5. добровољачког пука под 
вођетвом капетана Чупића дошла је у Рековац, среза Левачког, где су се 
добровољци изопијали, пуцали и међусе се посвађали и потукли, те једног 
добровољца теже ранили који је пренет у болницу у Крагујевац. 

86. 13. маја 1944. године око 2 ч. патрола одреда среза Ресавског под водством 
потпоручника Љубише Младеновића, између села Витежева и Породина, 
среза Ресавског сукобила се је са једном групом бандита од 5-6 лица, на 
које је отворила ватру и у краћој борби погинуо је један непознати бандит, 
а остали су се разбегали, код бандита је пронађена пушка, 3 метка, 1 бомба 
и 1 кама на пушки и ками урезане петокраке звезде. Одметник није иден-
тификован а жртава на страни стражара није било. 

87. На дан 27. априла 1944. године око 15 часова два официра из крајштеле из 
Јагодине лишили су слободе водника Борислава Ћалића и одвели га са 
собом за Јагодину, а по сазнању исти је 10. маја т.г. спроведен за Бањицу у 
Београд по гестапову. 

88. 12. маја 1944. г. код Јовановачке реке погинули су ученици 4. раз. гимн. 
Александар Благојевић из Варварина и Миодраг Ракић из Бачине, оба 
среза Темнићског од упаљача од бомбе авијонске које су размонтирали 
као радознали несретним случајем. 

89. 13. маја 1944. године дошао је један одред немачких војника из Крајштеле 
из Јагодине у село Варварин, среза Темнићског и запалили куће следећим 
сељацима и то: 1. Александру Р. Дакићу, и опљачкали му све животне 
намирнице и сву покретнину у вредности око 4.500.000 динара. 2. Бранку 
Милошевићу запалили кућу и однели све покретне ствари у вредности око 
3.000.000. 3. Драгољубу С. Павловићу запалили кућу и однели све покретне 
ствари у вред. око 5. 300.000. 4. Светомиру Дакићу, запалили кућу, убили 
му сина Станислава старог 19 година и однели му сву покретнину у вред-
ности око 3.500.000 динара. 

90. 17. маја 1944. г. око 23 часа на жељ. станици Багрдан сударио се брзи воз 
са теретним возом Бр. 108 који је долазио од Београда и том приликом 
погинула су следећа лица и то: 1. Милорад Илић директор биоскопа из 
Ниша, 2. Слободан Трајковић скретничар жељ. пруге из К. Митровице, 3. 
Милан Булетић земљорадник из Башајида, срез Велика Кикинда, 4. 
Михајло Здравковић кочничар из Ниша, 5. Ђорђе Николић магационер 
жељ. лож. из Београда, 6. Радојица Антонијевић служитељ Машин. 
Одељења Београд, 7. Драгољуб Тодоровић родом из Параћина живи у 
Ћуприји и 8. Једна женска чији идентитет није установљен. 



91. 19. маја 1944. нађен је убијен тупим предметом сељак Милутин 
Маринковић из села Сладаје, среза Деспотовачког, а леш је пронађен 
више села. 

92. 20. маја 1944. године убио је са ножем своју жену Милку, Милојко 
Миљковић трговац из Вел. Поповића, среза Деспотовачког убица је сам се 
предао властима и налази се у затвору. 

93. 27. маја 1944. г. немачке војне власти ухапсиле су из непознатих разлога и 
спровели у Јагодину Обрена Ранђеловића ложача ложионице у Ћуприји. 

94. 25. маја 1944. г. око 4 ч. немачке војне власти из Јагодине, ухапсиле су 
наредника Симу М. ЈТабуса са службом на станици Равна Река. Разлог 
хапшења није познат. 

95. 27. и 28. маја 1944. године из затвореног простора украдено је економу 
државног расадника у Варварину по непознатим провалницима и то: 150 
кг. Плавог камена и 40 кг. свињске масти скупа у вредности око 190.000. 

96. 29. маја 1944. г. око 22 часа од стране Немаца ухапшен је општински 
стражар Светомир Спасић из Ћуприје, среза Раваничког, разлог хапшења 
према податцима-пљачка, а приликом хапшења пронађене су му две 
бомбе. Куда је спроведен непознато је. 

97. 30. маја 1944. г. патрола одреда с. д.п.с. среза деспотовачког ухватила је 
Артер-Чук Николаја и Рајески Николаја, оба из Кишињева-Бесарабија, и 
Миц Јозефа из Велепковца-Пољска, који су изјавили, да су патролирајући 
пругом 21. маја 1944. г. наишли на заседу непознатих наоружаних људи 
који су их разоружали и одвели, те да су 29. маја 1944. г. успели побећи. 
Исти су предани Руској команди у Ћуприји. 

98. 2. јуна 1944. године у улици Краља Александра Бр. 119 у Јагодини упала су 
два непозната лица један у грађанском а други у сељачком оделу у стан 
келнера Стојадина Ђорђевића, родом из села Бачине, среза Темнићског, 
сада живећег у Јагодини и са камама изболи га на више места од којих је 
повреда на месту остао мртав, а убице побегле. 

99. 3. јуна 1944. г. немачке војне власти ухапсиле су Евицу Жикић супругу 
капетана Жикића и Милована Николића возовођу, обоје из Ђуприје. 
Разлог хапшења није познат. 

100. 1. јуна 1944. г. наредник одреда СДПС среза параћинског Христивоје 
Јеленић наступио је 5. дана службеног путовања као обавештајни орган на 



територији среза параћииског, али се са овог путовања није вратио, нити 
се ма шта о њему могло сазнати. Поред одела са собом је однео и пушку са 
30 метака. 

101. 5. јуна 1944. г. у 8 часова пријавило је станици градске страже Јагодина 
Циганин Петар Петровић из Јагодине да је пре два дана нестао његов син 
Милан. Предузетим трагањем пронађен је Миланов леш на раскрсници 
атара града Јагодине и с. Винораче. Прегледом леша установљено је да је 
исти заклан. За извршиоцима предузето је трагање. 

102. Ноћу између 4. и 5. јуна 1944. два непозната наоружана бандита напала су 
неколико кућа у селу Мириловцу среза Параћинског, извршили пљачку 
ствари у вредности око 150.000 динара, а затим се изгубили у непознатом 
правцу. 

103. 31. маја 1944. г. Радомир Милорадовић земљоделац из села Плажана, среза 
Деспотовачког, убио је свог деду Љубисава Милорадовића, са тупим 
оруђем, из непознатих разлога, убица је ухваћен и предат суду. 

104. 29. маја 1944. године око 19 часа удова Зора Хахи-Митић поседница из 
Параћина нестала је у непознатом правцу и до данас се није повратила. 

105. 8. јуна 1944. год. око 6 часова побегли су са страже стражари одреда СДПС 
среза беличког наредник Драгутин Ј1. Васиљевић и стражари: Станоје 
Брашић, Љубиша Динић и Ђорђе Марјановић, који су код немачког затво-
ра у Јагодини чували притворенике. Приликом бекства пустили су 
притворенике Евицу Жикић, домаћицу и Миодрага Арсића, механичара. 
Поред одела и обуће исти су собом однели пушке са по 30 бојевих метака. 

106. 8. јуна 1944. године два непозната лица у сељачком оделу упала су у стан 
Марка Мијача фин. контролора у Ћуприји и са собом одвели му сина 
Будимира ђака 8. раз. гимназије старог 20 година у непознатом правцу. 

107. 4. јуна 1944. г. стражари Јагодинске чете: Мирослав Богојевић, Драгутин 
М. Николић, Милорад Д. Павловић и Милош Д. Николић пуштени су на 1 
дан отсуства својим кућама у село Милошево, срез белички, одакле се нису 
повратили. По сазнању исти су 6. јуна т.г. ухваћени и одведени у непоз-
натом правцу од стране илегалних четника. 

108. 8. јуна 1944. године око 4 часа на путу Ћуприја-Батинац, од стране 
немачких војних власти ухапшени су: поднаредник СДПС станице Ћупри-
ја, Милоје Димитријевић и ђаци Момир Димитријевић, Славко 



Михаиловић и Миле Момировић, сви из Ћуприје. Узрок хапшења није поз-
нат. Исти су спроведени за Јагодину. 

109. 7. јуна 1944. године око 23 часа немачке војне власти ухапсиле кафехију 
Божу Величковића, трговца Гвоздена Вучковића, из Ћуприје, и још једно 
лице.чије је име Божидар, родом из Београда који су се налазили у кафани 
Величковића у друштву са бугарским војницима. Узрок хапшеља је тај, 
што је Величковић после полицијског часа по захтеву бугарских војника 
држао кафану отворену. 

110. 10. јуна т.г. стражари упућени из одреда Ресавског у прикоманду за Ниш и 
то: Божидар Јовановић и Милоје Павловић, нестали су са спремом и 
оружјем на железничкој станици Лапово. 

111. 13. јуна 1944. године на железничкој станици Житковац несретним 
случајем прегажен је од воза стражар одреда Ресавског Милан 
Богдановић, који је пренет у болницу Алексинац али је подлегао 
повредама, породица му је обавештена, а исти је био упућен као курир за 
пренос хране откомандованом људству за Ншп-Лесковац. 

112. 13. јуна 1944. године у борби са комунистима код села Врела и Крављег, 
среза Алексиначког погинули су следећи стражари округа Моравског и 
то: 1. поднаред. Пантелија И. Кнежевић Бос. Петровац Бањалучки, 2. 
стражар Милосав А. Гвозденовић Двориште Деспотовац, 3. стражар 
Драгослав Р. Војновић, Доњи Рачник Белички, 4. Поднаред. Љубисав М. 
Танасијевић, Богошевци Шарпланински Призренски, 5. стражар Михајло 
К. Тасић Лесковац-Лесковачки, 6. Водник Пилавић М. Боривоје Прозор, 
Невесињски, 7. Наред. Петар Ћ. Тодоровић Мишевић Бос. Градишка 
Бањалука, 8. Стражар Никола Ј. Трифуновић Призрен, Призренски, 9. 
Стражар Живојин М. Милутиновић Витанци-Деспотовац, 10. капетан 
Милош П. Улић Крагујевац Крагујевачки, 11. поднаред. Милош Д. 
Јовановић Придворица-Трнавски Краљевачки, 12. стражар Ђорђе Д. 
Ђокић, Шавац, Чепуре, Параћин, Моравски. 13. потпоруч. Стеван Ј. 
Познић Јасенош, Груб. Поље, Хрватска, 14. Поднаред. Павле Ј. 
Шуркаловић Смртић, срез Окучане, Бањалучког, 15. стражар Предраг М. 
Гајић Свилајнац, Ресав. Моравског, 16. Поднаред. Грујица Б. Лазаревић 
Бобово Ресавски Моравска, 17. Стражар Милован Н. Тодоровић 
Купиновац, Ресав. Моравски, 18. поднаред. Милутин Н. Богдановић 
Главинце, Параћин, Моравски, 19. Поднаред. Радивоје Д. Аврамовић 
Кушиљево, Ресавски Моравског, 20. Стражар Миладин Ж. Антонијевић 
Милива, Деспотовац, Моравског, 21. Наред. Милутин К. Вељковић, 
Островица, Нишког, Нишког, 22. Наред. Периша Ј. Довијанић Дубрава, 
Моравички Ужички, 23. стражар Живојин М. Живановић Бачина, 



Темнићски, Моравски, 24. Стражар Милорад Б. Тодоровић Бошњане, 
Темнићски, Моравског, 25. стражар Миодраг Б. Бранковић Орашје, 
Темнићски, Моравски. 

113. Р А Њ Е Н И Х : стражар Животије Д. Милошевић Сиоковац, Деоница, 
Белички, 2. Стражар Родољуб Р. Ристић, Брзан, срез Крагујевац, 
Крагујевац, 3. стражар Тихомир С. Ђурђевић, Брзан Крагујевац, 
Крагујевачки, 4. потпоруч. Ранислав С. Новаковић Лешница, Јадарски, 
Шабачки, 5. Поднаред. Петар П. Шабан, Шабан, Цетиње, Цетињски, 6. 
Стражар Борислав Н. Симић, Дреновац, Параћин, Моравски, 7. стражар 
Момчило Д. Савић Стрижа, Параћински Моравског, 8. Водник Димитрије 
Ј. Николић Ћуприја, Раванички, Моравског. 

114. НЕСТАЛИХ И ЗАРОБЉЕНИХ: стражар Милорад Л. Милачић Мердаре, 
Косанички, Лесковачки, 2. стражар Миладин М. Ђуричић Туларе, 
Јабланички, Лесковачки, 3. стражар Радослав Ђ. Рацић, Плажане, 
Деспотовац, Моравски, 4. стражар Стојан М. Митић, Лесковац, Лесковац, 
Лесковачког, 5. Живко Т. Ивановић стражар, Бремовац, Лесковац, 
Лесковачки, 6. Светислав С. Николић Бремовац, Лесковац, Лесковачки, 
7.Милоје П. Марјановић стражар, Бремовац, Лесковац, Лесковачки, 8. 
стражар Андреја Д. Ђорђевић, Грделица, Власотиначки, Лесковачки, 9. 
стражар Живојин М. Младеновић, Вел. Грабовица, Лесковац, Лесковац, 
10. стражар Мирослав В. Лазаревић Маскаре, Темнићски, Моравски и 11. 
Милутин М. Вучковић стражар, Лесковац, Лесковац, Лесковачки. 

115. 5. јуна 1944. г. у 6 ч. пуштем је на дозволу у Београд, наредник одреда 
С.Д.П.С. среза темнићког Драгољуб М. Јелић, и истог дана упућен 
службеним послом такође у Београд поднаредник истог одреда Миле С. 
Карадаревић, одакле се до сада нису вратили, те се верује да су приликом 
бомбардовања Београда погинули. 

116. 14. јуна 1944. г. немачка жандармерија ухапсила је и спровела у Јагодину 
Надежду Мирановић из Ћуприје, због крађе. 

117. 14. јуна 1944. г. око 23.30 ч. англо-амерички авиони бацили су на Параћин 
4 бомбе, од којих је само 1 запаљива експлодирала и запалила магацин 
старих крпа индустријалца Теокаревића. 

118. 18. маја 1944. год. побегли су из школе из Јагодине и однели са собом сву 
своју спрему и оружје следећи стражари и то: Радивоје Лацковић каплар, 
стражар Димитрије Николић и Душан Јанузовић. 10. јуна 1944. год. са 
железничке станице у Лапову побегли су стражари из одреда у Свилајнцу 
и то: Божидар Јанковић и Илија Павловић. 



119. 14. јуна 1944. год. у 19.30 ч. један непознат младић, обучен у сељачко одело 
и у овдашњој окружној болници и нашао Божану Филтић, звану Анку 
стару 28 година, са станом у Левачкој улици у Јагодини, и са истом разго-
варао, а затим је позвао да са њиме прошета па када се је мало од болнице 
одмакао Божану је са камом ударио 5 пута. Констатацијом лекара сумња 
се да ће остати у животу. 

120. 14. на 15. јуна 1944. год. побегао је из привредне полиције среза Беличког 
наредник Лазо Ахија, са свом спремом и оружјем, те се ни до сада није 
јавио. 

121. 14. на 15. јуна 1944. год. око 22 часа надлетело је над Параћином неколико 
авиона непознате припадности и овом приликом је Параћин са ракетлом 
осветљен, а затим су бачене запаљиве бомбе које су потрефиле један маг-
ацин са разним алатом својина Теокаревића. Штета се цени 10.000.000 
динара људских жртава није било. 

122. 9. јуна 1944. год. извршена је крађа покућанства и осталих ствари на штету 
Владимира Соторовића жељез. чиновника у Параћину у вредности 89.500 
динара, по непознатим починитељима. 

123. 17. јуна 1944. године, искочила је из теретног воза на рампи у Јагодини 
Катарина Живковић стара 40 година, из Београда са станом у Приштин-
ској улици 68. која је по возу прегажена после чега је у Државној болници 
у Јагодини умрла. 

124. 12. јуна 1944. год. Софија Милановић удова из Параћина одлутала је од 
своје куће у непознатом правцу па се ни до данас није вратила, а нити се за 
њену судбину знаде. Разлог ове одлуталости је непознат. 

125. Наредбом Команданта СДС број 43 од 1. јуна 1944. године, поднареднику 
Одреда СдГ. Страже у Јагодини Михајилу В. Ивошевићу, одобрено је 20 
дана боловања за Врњачку бању, које је наступио 25. маја 1944. године, а 
са боловања имао се је повратити 15. јуна 1944. године. Именовани ни до 
данас није се вратио у своју команду, а нити се његово садање боравиште 
могло установити. 

126. 23. јуна 1944. г. наредник одреда СДПС среза Беличког није се вратио са 5-
одневног боловања, већ побегао у непознатом правцу са свом спремом и 
оружјем са којима је био задужен. Разлог бекства није познат. 



127. 22. јуна 1944. г. стражар одреда СДПС среза левачког, Љубомир С. Весић 
који је био нестао у борби са комунистима код с. Кравље, срез алекси-
начки, вратио се у свој одред. 

128. 24. јуна 1944. год. у месту Рековцу по непознатим починитељима проваљен 
је магацин монопола Живадина Јаковљевића из истога однешено 243 
килограма дувана и 3.950 комада шибица. Вођеном истрагом није се могло 
установити ко су ова лица била и одакле су. 

129. Ноћу између 24. јуна 1944. године око 23 часа дошло је 14 добро 
наоружаних непознатих људи у шталу Јагодинске пиваре и из исте одвели 
9 запрежних коња са прибором у непознатом правцу. Коњи су власништво 
пиваре. 

130. 30. јуна 1944. год. ноћу око 23 ч. ушао је у ограђено двориште водника 
Самуила Врбице, немачки војник телеграфиста у Параћину са непознатом 
намером. Водник Врбица видећи из свог стана да му се непознато лице 
привлачи прозору опалио је 2 метка из свог револвера, те је овог војника 
ранио у руку и ногу. 

131. 21. јуна 1944. год. стражар Милосав Д. Николић, окружне чете из Јагодине 
отишао је на дозволу својој кући у село Милошево, среза Беличког ради 
однашања болесног детета из болнице у Јагодини, а која му је дозвола 
важила за 2 дана, те се са те дозволе ни до данас није повратио. Куда је 
именовани отишао и на који је начин нестао није утврђено. 

132. 28. јуна 1944. год. око 21 часа дошла су 3 непозната наоружана лица 
обучена у сељачко одело у стан Наредника Јаблана Петровића са станом 
у улици Петра бр. 57 у Јагодини везали га и са собом одвели у непознатом 
правцу, а за овај случај известила је његова супруга Милена на дан 29. јуна 
т.г. пошто су јој наоружана лица запретили смрћом ако прије извести ма 
кога од било које власти. Именовани је са собом морао да понесе сву спре-
му као и оружје и муницију коју је на употреби имао. 

133. 2. јула 1944. год. у селу Мијатовцу ср. Ћуприја, налазио се је један војник 
рускога корпуса који је наводно тражио несталог коња, те су пред њега 
изашла 3 непозната наоружана лица, те на лукави начин одузели му 
пушку, нож и фишеклију са муницијом и по завршеном овом делу изгу-
били се у непознатом правцу. 3. Јула 1944. год. једно оделење руских војни-
ка под командом својих старешина дошли су у поменуто село и у истом 
ухапсили 40 сељака и отерали за Ћуприју. 



134. 4. јула 1944. год. око 22 часа чула се је пуцњава а затим један полурафал из 
митраљеза, а затим једна бомба. Командир одреда из Рековца са људством 
изашао је на лице места, извршио претрес терена и остао у заседи до 2 часа 
5. ов. месеца. У колико се је могло оценити ово је вероватно била једна 
комунистичка тројка која је напала на 6 немачких војника и радио станицу 
да би на тај начин створила забуну код становништва, а себе заштитила да 
се тим правцем пребаци од стране поменутога одреда предузете су потреб-
не мере. 

135. 2. јула 1944. год. око 24 часа код жељезничке станице Багрдан, наишао је 
Милан Симоновић на жељезнички мост кога су чували бугарски војници, 
те су истога зауставили, али овај није стао па су га убили. Именовани је на 
месту остао мртав, а родом је из села Дубоке среза Беличког. 

136. Дана 4. јула 1944. год. око 22 часа од стране непознатих лица нападнута је 
немачка стража на Купрес брду код немачке радио станице, и овом при-
ликом рањен је један немачки војник у руку од непознатих бандита. Од 
стране одреда СДС Среза Левачког у Рековцу предузете су мере али се 
ништа позитивнога није могло установити. 

137. Дана 2. маја 1944. год. упућен је на терен у Рашку потпоручник Стеван 
Узелац из Ћуприје, те се ни до данас није вратио у своју команду, а нити се 
зна за његову судбину. Именовани је приликом одласка са собом однео сву 
своју спрему као и оружје и муницију са којом је био задужен. 

138. 5. јула 1944. године на прузи између бункера код железничког моста и 
Клефиш фабрике у Јагодини нађен је у 11 часова заклан један Бугарски 
војник по непознатим лицима, ради одмазде Бугари су припуцали на 
сељаке који су у околини лица места радили и убили земљорадника Живо-
јина Станковића из села Вољевче, и још 14 лица похапсили које су спров-
ели у затвор у Крајскоманду Јагодина. 

139. 3. јула 1944. године у 11.15 часова један Англо-Амерички авион бацио је 8 
бомби на железничку ћуприју код Ћуприје, 2 бомбе погодиле су мост и 
мало га оштетиле, који је мост поправљен и саобраћај успостављен у року 
48 часова. ЈБудских жртава није било. 

140. Ноћу између 4. и 5. јула 1944. године 4 наоружана непозната лица у 
сељачком оделу дошла су у фабрику стакла у Параћину и разоружали 2 
фабричка стражара одневши им пушке и 20 метака које су имали а затим 
се изгубили у непознатом правцу. 



141. Ноћу између 7. и 8. јула 1944. годиие немачки стражар у фабрици стакла у 
Параћину ранио је из пушке у десну ногу сељака Гаврила Гајића из села 
Глоговца среза Параћинског, када је овај покушао да краде стакло. 

142. Ноћу између 7. и 8. јула 1944. године по непознатим лицима скинута је са 
споменика у Свилајнцу биста Мара Ресавкиња и однета у непознатом 
правцу. 

143. 8. јула 1944. године око 16 часова нападнут је путнички воз од стране 
непознатих наоружаних лица који саобраћа Зајечар-Параћин, испаљено 
неколико плотуна, жртава није било. 

144. 11. јула 1944. год. наредник одреда СДПС среза Беличког, Миодраг 
Митровић, позват је од стране немачке полиције у Јагодини наводно на 
неко саслушање, а када се је именовани поменутој полицији јавио одмах је 
био по истој притворен и предат Гестапову. Разлог овога хапшења није 
познат. 

145. 11. јула 1944. године у 16 часова на трећем километру на друму 
Деспотовац-Ћуприја, возећи се у камиону, посвађала су се два војника 
Руског корпуса из Ћуприје, и један другог убио је из пушке и ранио три 
грађанска лица путника који су се налазили у камиону, а затим је зграбио 
своју пушку и пушку убијеног друга са муницијом и побегао у непознатом 
правцу. 

146. 12. јула 1944. године око 3 часа од стране непознатих наоружаних бандита 
разорена је железничка пруга између Сења и Вавила, територија среза 
Раваничког у дужини од око 800 метара са динамитом, обустављен сао-
браћај, оправци пруге приступило се. Ови бандити изгледа да су били 
комунисти, јер су на појединим стражарама писали петокраке звезде. 

147. Ноћу између 13. и 14. јула 1944. године Бугарски војници у Ћуприји убили 
су неког Мишу судског служитеља из Ужица који је продавао неки тамјан 
и опљачкали му суму од 15.000-20.000 динара, а њега убили тупим предме-
том и изболи ножевима. 

148. 16. јула 1944. год око 9.30 часова у Његушевој улици број 4 у Јагодини пред 
кућом Милорада Стефановића обућара 4 непозната човека у сељачком 
оделу ухватили су пролазећега руског војника наоружаног са револвером 
и гурајући га оборили у двориште поменутог обућара и том приликом су 
га повредили са ножем у десну руку. На запомагање руског војника непоз-
нати људи који су га напали побегли су преко Његушеве улице у правцу 



гробља те нису могли бити ухваћени а поменути револвер који су од њега 
одузели однели су са собом. 

149. 12. јула 1944. год. око 2.45 часова, Вукадин Р. Стефановић из села и 
општине буковачке, среза Беличког, отишао је у поље да жање жито које 
се је налазило са источне стране жељезничке пруге, те када је пролазио 
преко жељезничке пруге на станици Буковча наишао је теретни воз из 
Арачићева из кога су испаљена 2 пушчана метка на Стефановића и исти је 
погођен и на месту остао мртав. Вођеном контролом није се могло 
установити ко је ово убиство извршио, али се верује да је од стране 
немачких или Бугарских војника зато што је покојни прелазио преко 
пруге док није било дозвољено кретање. 

150. 7. јула 1944. год. стражар приправник резервне чете СДС округа 
Моравског, Драгослав Ивановић, побегао је у непознатом правцу и из 
непознатих разлога однешивши са собом сву своју опрему оружје и муни-
цију. Разлог овога његовог бегства није се могао установити. 

151. 1. јула 1944. год. поднаредник Светозар Пухар одреда српске државне 
пољске страже среза Раваничког нестао је са свом државном спремом као 
и оружјем и муницијом те се његов нестанак ни до данас није могао 
установити, а нити се зна за његову судбину. 

152. 17. јула 1944. године у 2.30 часова једна група непознатих наоружаних лица 
напала је немачки вагон са муницијом у фабрици шећера у Ћуприји, од 
нападача убијен је један са дугом косом и брадом. На страни Немаца било 
је 3 рањена од којих је један подлегао ранама. 

153. 18. јула 1944. године око 15.30 часова пролазила је једна немачка офи-
цирска патрола на коњима кроз варош Јагодину Карађорђевом улицом и 
на улазу у Јагодинско гробље приметили су једног непознатог младића 
како бега, пак су јурили за њим, који је пред коње бацио бомбу али није 
експлодирала, и када је видео да ће га сустићи расшрафио је другу бомбу 
легао на исту која га је разнела и остао је мртав. 

154. 19. јула 1944. године око 15.30 часова у Ковачевској улици у Јагодини у 
непосредној близини фабрике Рот Немачка С. Д. Полиција скинула је са 
камиона који саобраћа Јагодина-Крагујевац једног непознатог младића и 
повели га са собом, а када је овај покушао да бега пуцали су на истог и 
убили га. Идентитет није утврђен. 

155. 19. јула 1944. године Бугарски војник Ђорђе Жакота, одељења 92+86 
Звезда т. ј. Ниш, код железничке станице Параћин извршио је разбо-



јииштво над сељаком Живојином Милошевићем из Шавца, среза 
Параћинског отевши му 76.000 динара, а затим продужио за Ниш. 

156. 4. јула 1944. год. наредник Обрад М. Трифуновић, Тодор М. Марић и 
Благоје М. Раковић одреда СДПС среза Раваничког у Ћуприји, упућени су 
у рудник Равну Реку ради вођења истраге поводом извршене крађе, па се 
ни до данас нису у своју команду вратили, а нити се је могло сазнати за 
њихову судбину. Приликом поласка у службу именовани су са собом 
однели оружје и муницију коју су по службеној дужности имали. 

157. 16. јула 1944. године стражар окружне резервне чете у Јагодини Никола 
Јевремовић нестао је из касарне у непознатом правцу и све до 27. јула 1944. 
год. није се јавио у своју јединицу нити је његов боравак познат. 
Именовани приликом удаљења однео је са собом сву своју спрему као и 
оружје и муницију. 

158. 27. јула 1944. год. око 10.15 часа од стране непознатих авиона нападнута је 
један камион немачки и железничка локомотива на прузи Јагодина-
Ћуприја, овом приликом повређена су следећа лица: 1. Љубо Ковач рад-
ник из Осјека, 2. Радомир Ћирковић из Ћићевца, 3. Обрен Митић из 
Бобовца, среза Алексиначког, 4. Милунка Поповић, 5. Богосав 
Радисављевић из Јагодине, 6. Светислав Данчић из Варварина, 7. Душан 
Глишић из Ковачевца, 8. Никола Стојиљковић, срез Расински и 9. Урош 
Калем СДПС среза Раваничког. 

159. 24. јула 1944. године у селу Мозгово среза Алексиначкога и Ражањског 
вођена је борба између четника ДМ и Комуниста. Према прикупљеним 
подацима до сада има више четника мртвих и око 70 рањених. У овој борби 
погинуо је Командант Корпуса мајор Љубиша Терзић, а рањен је коман-
дант бригаде поручник Вукашин Петковић. Према непотврђеним подаци-
ма на страни комуниста било је око 500 мртвих, за рањене нема података. 

160. 26. јула 1944. године око 13.30 на железничкој прузи између села Дреновца 
и Сикирице, срез Параћински нападнут је и митраљиран путнички воз Бр. 
111 који је долазио из Ниша према Београду. Погинула су 3 путника, а 4 
теже и 8 лакше рањено, путници су пренети у Ћупријску болницу на 
лечење, међу путницима били су припадници СДС и то: Поручник 
Ратомир Мишковић одреда среза Темнићког, лакше рањен, Водник 
Раденко Павловић из Смедерева и Душан Костић, граничар из Зајечара. 

161. 27. јула 1944. год. око 17.30 ч. за време датог знака за узбуну, наишла су 2 
непозната авиона, те на жељезничкој станици Јовац из митраљеза 
оштетили једну локомотиву и овом приликом повређено је 8 лица. 



Повређених 7 лица пренето је локалним возом у болницу у Ћуприју на 
лечење, чији се идентитет није могао установити док једно лице Владимир 
Николић земљорадник из села Остриковца, среза Беличког, пренет је у 
болницу у Јагодину на лечење. Истог дана око 18 часова Душанка 22 
године стара чиновница у жељезничкој станици Ћуприја на железничкој 
станици Ћуприја у Арачићеву, среза Беличког, приликом напада авиона 
на воз искочила је из воза који је путовао из Ћуприје према ЈТапову и овом 
приликом сломила леву ногу. Повређена је одмах са воза пренета у 
Јагодинску окружну болницу на лечење. 

162. Ноћу између 22. и 23. јула 1944. год. између 24 и 2 часа побегао је са пољске 
станице Равна Река, одреда С.Д.П.С. среза Ћуприја поднаредник Мирко С. 
Шобота, а приликом бекства од државне спрсме и оружја однео је са собом 
и то : Холандски лаки митраљез са 10 оквира 970 метака и француску 
пушку са 60 метака коју је код себе имао на службеној употреби. Разлог 
бекства непознат. 

163. 27. јула 1944. године око 10.30 часова три авиона непознате припадности 
митраљирали су један камион организације ТОТ код фабрике шпирита у 
Јагодини у коме су теже повређена 2 грађанска лица. Истом приликом ови 
авиони митраљирали су једну локомотиву на мосту реке ЈТугомир код 
Јагодине, која је посве оштећена и на истој рањено 8 грађанских лица и 2 
нем;чка војника. 

164. 28. јула 1944. године три групе комуниста од по 20 људи ушле су у село 
Доњу и Горњу Мутницу, добро наоружани. Једна група комуниста јачине 
око 600 људи са бацачима и више аутоматског оружја налази се у селу 
Криви Вир, среза Бољевачког. Четници се налазе у селу Скорица концен-
трисани. За сада судара није било, а постоји опасност да комунисти зађу 
четницима иза леђа. 

165. 28. јула 1944. године око 11 часова између постаје железничке Вавиле и 
села Бигренице, среза Раваничког, срушио се један англо-амерички авион, 
примећено је 8 падобранаца који су отишли у непознатом правцу. 

166. 30. јула 1944. године око 17 часова налетела су три авиона над Параћином 
митраљирали су 2 теретна воза на улазу на теретни колосек, оштећене су 
3 локомотиве, погинула су 3 Немца, 3 Србина и 3 Италијана, тешко рањен 
1 Србин и 1 Италијан, а лакше 11 Срба. Исти авиони митраљирали су 
локални воз код села Дреновца погинуо ложач, 2 лица тешко рањена и 3 
лица лакше. 



167. 30. јула 1944. годиие једна група партизана око 25 добро наоружаних лица 
дошла је на железнички мост код села Главинца, среза Параћинског на 
прузи Параћин-Зајечар, мост минирали и оштетили на 4 места и саобраћај 
обустављен. 31. јула т. г. четницима је стигло велико појачање из округа 
Зајечарског под командом потпуковника Љубе Јовановића и борба се 
води са партизанима на Јавору на граници среза Параћинског и 
Зајечарског и у близини Кривог Вира, до сада је заробљено око 30 кому-
ниста са два бацача граната, а неки мајор Бора води борбу код Црног Врха 
у близини среза параћинског. Заробио је око 15 комуниста са два товарна 
коња. 

168. 1. августа 1944. године у 22 часа побегла су два цивила стражара који су 
чували судски затвор у Јагодини и то : Ђорђе Дукић и Стојадин Јовић, оба 
избеглице, са собом су понели и оружје које је власништво окружног суда. 

169. 7. августа 1944. године око 10 часова један сељак напао је једног Руског 
војника у Ћуприји и одузео му пушку, а затим побегао у непознатом 
правцу. Као репресалију за ово Руси су по одобрењу Немачке власти ухап-
сили 10 грађана, 9 из Ћуприје и једног сељака из околине, коме је при пре-
тресу нађен нож у хепу. 

170. 10. августа 1944. год. око 11.20 часова нападнут је из митраљеза путнички 
воз бр. 111 на прузи између Параћина и Ћуприје. Том приликом од стране 
путника било је један мртав и три рањена. Истога дана и у исто време 
нападнут је мали воз код станице Сикирица и овом приликом био је један 
мртав и један рањен од жељезничког особља. Авиони су енглеског 
порекла. Путници рањени као и лешеви погинулих пренети су у Државну 
болницу у Ћуприји. 

171. 12. августа 1944. године неколико непознатих наоружаних лица дошло је 
са камионом у Свилајнац и из Сидостроп станице натоварили 33.023 кг. 
кукуруза и одвезли у непознатом правцу, провером је утврђено да су били 
национални четници. 

172. 12. августа 1944. године око 8 часова нађена су два непозната мушка леша 
заклани у Добричевској улици (ада) код Ћуприје 12. августа 1944. год. око 
10 часова један авион непознате припадности напао је 1 камион који је пре-
возио ћумур из Деспотовца за Параћин у Ћуприји, овом приликом било је 
два мртва и 4 лакше рањена радника. Истог дана око 10.30 часова авиони 
непознате припадности напали су путнички воз на прузи Ниш-Београд и 
овом приликом било је 1 тешко и 3 лакше рањена лица. Ово се је одиграло 
између Стрижа-Параћин. Истога дана око 10 часова митраљиран је 
теретни воз на прузи Ниш-Београд код железничке станице Арачићево, 



од стране једног непознатог авиона, овом приликом авион је бацио једну 
бомбу малог калибра пред воз. Да ли је било жртава о погинулим и рањен-
им није за сада познато. 

173. 13. августа 1944. год. око 20 часова одведена је од стране непознатих лица 
Љубица Видовић, домаћица стара 25 година, родом из села Сикирице среза 
Параћинског са станом у улици Краља Петра број 114 у Јагодини и више 
се није вратила кући. 

174. 8. августа 1944. год. Ранко П. Симић редов стражар на служби у Окружној 
резервној чети округа Моравског у Јагодини добио је од командира чете 
дозволу 48 часа за село Вукмановац среза Беличког ради смртног случаја 
у фамилији па се ни до данас није вратио у своју команду, а нити се за 
његову судбину ма што могло дознати. Именовани је са собом однео сву 
своју спрему као и оружје и муницију. 

175. 10. августа 1944. год. у Београду од стране Гестапова полиције ухапшени су 
стражари одреда среза Ресавског и то: Бранко Стаменковић, Драгиша 
Кошановић, Милић Степановић и Чедомир Стојановић, који су били 
упућени службеним послом за Београд. Разлог хапшења је непознат. 

176. 10. августа 1944. год. према наређењу немачке полиције у Јагодини из 
одреда среза Рековац упућен је наредник водник Спиро Стојановић да се 
јави поменутој станици. Именовани ни до данас није се јавио поменутој 
немачкој станици, а нити се је у одред повратио. Именовани је собом однео 
сву своју спрему као и оружје. 

177. 13. августа 1944. године у Бољевцу од 22 часа 12. овога месеца води се 
борба између СДС и Партизана све до данас до 14 и 55 часова. Стража 
моли помоћ јер је опкољена и прети опасност њима као и самом Бољевцу 
да га партизани не заузму. 

178. 15. августа 1944. године 3 англо-америчка авиона из митраљеза и из топо-
ва гађали су фабрику Теокаревића у Параћину, настала је штета по мага-
цинима и постројењима, а запаљене су неке сламе приватна својина окол-
них грађана. Људских жртава није било. 

179. 18. августа 1944. године један Англо-Амерички бомбардер бацио је 7 
бомби поред железничке станице Јагодина, жртава није било. 

180. 19. августа 1944. године у 9 часова 4 англо-америчка бомбардера бацило је 
4 бомбе на Руску улицу у Ћуприји, 7 лица мртвих, 4 лакше рањена, 5 кућа 
срушено и 9 тешко оштећено. 



181. 18. авгуета 1944. годиие избацила је река Морава један непознати мушки 
леш код Ћуприје. 

182. 19. августа 1944. године у 12 часова по непознатим лицима рањен је коме-
сар фабрике стакла у Параћину Оскар Бријен из ловачке пушке теже, 
пренет је у болницу на лечење. 

183. 21. августа 1944. год. стражар одреда С.Д.П.С. среза Ћупријског Милорад 
Стевић удаљио се је у непознатом правцу, а приликом удаљења са собом је 
однео сву своју спрему као и оружје и муницију. Именовани је родом из 
села Несврта, среза и округа Лесковачког, па је одред С.Д.П.С у Лесковцу 
извештен да именованог потражи и у команду спроведе. 

184. 25. августа 1944. године угушио се је у реци Морави Милорад Павловић из 
села Буковче, среза Беличког, а утопио се је купајући и његови родитељи 
извадили су га те однели ради сахране. 

185. 25. августа 1944. године нађени су у ливадама села Мотрића среза 
Левачког, поубијани ватреним оружјем, Драгомир Петровић и Милосав 
Миленковић, оба из села Драгова, среза Левачког. 

186. 27. августа 1944. године на Државном добру Добричево државни бик убио 
је чувара бикова Тихомира Ђорђевића који је бика неговао из нео-
презности нападнут и од бика убијен. 

187. 30. августа 1944. године око 9 часова англо-амерички бомбардери бомбар-
довали су железнички мост на реци Морави код Ћуприје, мост је срушен, 
саобраћај обустављен, људских жртава једна жена погинула. 

188. 2. септембра 1944. године Англо-Амерички бомбардери бомбардовали су 
Ћуприју, улице : Краља Петра, Светосавску, Ђуре Даничића и Хајдук 
Вељкову. 5 лица погинуло и 7 тешко рањено од којих је једно лице подле-
гло ранама. 

189. 2. септембра 1944. године приликом бомбардовања Ћуприје, стражар 
Станоје Ч. Јовановић нашао је једну мању неексплодирану бомбу узео је у 
руке која је одмах почела шиштити коју је бацио али је експлодирала и 
тешко га ранила у главу од које је ране доцније умро. 

190. 3. септембра 1944. године Богољуб Миљковић из Ћуприје покушао је ући 
у Немачку коњушницу-кога је стражар приметио и на месту убио. 



191. 4. септембра 1944. године Живојин Мицкић из Ћуприје погађао пиштољ за 
20.000 динара са немачким војником који му је пиштољ био дао, али овај 
уместо да новац исплати почео је бегати, али је војник имао други пиштољ 
и убио га у бегању. 

192. 6. септембра 1944. године ужар Станко Стојановић из Јагодине посвађао 
се са немачким војницима у Јагодини а потом почео пред њима бегати који 
су га сустигли и са 2 пушчана метка убили. 

193. 6. септембра 1944. године једна Немачка колона од 18 тенкова запуцала је 
на четнике у Свилајнцу коју су четници разоружали и камионе запленили, 
4 Немца погинула и 12 рањено, 10 четника мртвих и 15 рањено, рањена су 
два стражара СДС из Свилајнца. 

194. 2. септембра 1944. године приликом бомбардовања Ћуприје од стране 
Англо-Америчких авиона порушена је зграда у којој је био магацин одре-
да СДС у Ћуприји и том приликом уништен је следећи убојни материјал: 
1. француска пушка бр. 55293,2. две енглеске бр. 38174 и 76680 све са муни-
цијом, 3. 834 метка за француске пушке, 4.1.680 метака за енглеске пушке, 
5. 8 комада ручних бомби, 6. један сандук за франц. муницију, 7. један сан-
дук за енглеску муницију. 

195. 24. септембра 1944. године у 21 час један авион непознате припадности из 
ниска лета бацио је 9 комада бомби на главну улицу у Свилајнцу, том при-
ликом погинуло је 12 лица и 6 теже и лакше рањено, од стражара погинуо 
је Тома Маринковић а лакше контузован потпоручник Љубиша 
Младеновић. 

196. Дана 19, 20, 21. и 22. септембра 1944. године вођена је борба између парти-
зана са једне стране и СДС и Четника са друге стране, на положају 
Стеванов гроб, 9 дубова, села Орлова и Доњег Крчина, територија одреда 
Среза Темнићког. Овом приликом рањен је водник К. Милошевић из 
Темнићког одреда и каплар Илија Д. Марковић из Нишког одреда. На 
страни четника 6 мртвих и око 14 рањених, а на страни партизана око 120 
мртвих, 60 заробљених и око 20 кола отерали су рањених. 

197. 1. октобра 1944. године вођена је борба између четника и СДС са једне 
стране и партизана са друге стране, код Поповца у срезу Параћинском. 
Овом приликом погинуло је 28 партизана а 58 заробљено, на страни 
четника 2 погинула и 12 рањених, а на страни СДС није било жртава. 



SUMMARY 

Although a great number of publications about the Second World War in Yugoslavia 
has been published, a lot of important facts of this period are still uncovered. The best way 
of presenting relevant historical facts about the war in Yugoslavia is publishing such 
sources. Serbian State's Guard's reports as a direct historical source, mirror a real situation 
in the occupied Serbia (1941-1944). Named documents are full of very important and inter-
esting facts about the life in Serbia during the occupation. Struggles, assassinations, plun-
ders and overall chaos were main characteristics, usual for the war time. 

This historical source was created by military and police administration of Serbian 
State's Guard and, naturally, it was full of details useful for scientific (historical) research. 
Content of reports reveals the real nature of civil war between diferent groups (partisans, 
royalists, Ljotic's volunteers etc.) and fighting against occupants (Germans and 
Bulgarians). Guard's reports could be perceived as some kind of police black chronicle and 
military report at the same time. Reports were written on a daily basis and they cover the 
complete period between 1941 and 1944. 

This is just a first step, made by our institution, in discovering the reality of the 
Second World War in Serbia and Yugoslavia. Constant work on publishing original docu-
ments from this period could be a very important enterprise by our archivists and historians. 
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Јовановић Д. Милош, 136. 
Јовановић Р. Милун, 100. 
Јовановић Миодраг, 66. 
Јовановић Миодраг, свештеник, 126. 
Јовановић Михајло, 58. 
Јовановић Михаило, учитељ, 132. 

Јовановић Радивоје, 55, 56, 65. 
Јовановић Радомир, 129. 
Јовановић Ружица, 66. 
Јовановић Славка, 98. 
Јовановић Спасоје, 98. 
Јовановић Станислав, 21. 
Јовановић Станка, 123. 
Јовановић Ч. Станоје, 147. 
Јовановић Стеван, 97,115. 
Јовановић Тимотије, 33. 
Јовић Стојадин, 145. 
Јовичић Љубомрф, 60. 
Јовичић Милан, 57. 
Јовичић Милосав, 108. 
Јојић Божидар, 75. 
Јојић Светолик, 75. 
Јоксимовић Божин, 34. 
Јоксимовић М. Велимир, 92. 
Јоковић Добривоје, 44. 
Јоцић Душан, 29. 
Јоцић Милан, 124. 
Јоцић Ж. Станко, 132. 

К 
Кадић Александар, 130. 
Калем Урош, 143. 
Календаревић Ј. Павле, 92. 
Канимовић Тома, 64. 
Карадаревић С. Миле, 137. 
Карановић Бора, четнички 
командант, 64. 
Карановић Бранко, 81. 
Карло, немачки војник, 57. 
Касаповић Душан, 96. 
Катић Душан, 132. 
Келер Александар, 125. 
Кенизберг Драгољуб, 125. 
Кесић Живорад, 72, 74. 
Китановић Влајко, 97. 
Китић Јован, 123. 
Китић Марија, 64. 
Китић Сава, 64. 
Клефиш, 34,115,140. 
Кнежевић И. Пантелија, 136. 
Кнежевић Славко, 62. 
Ковач Љубо, 143. 



Ковачевић Стеван, 130. 
Којић Добривоје, 53. 
Коларевић Ц. Мирко, 51. 
Комаров Шаљуљ, 93. 
Коруновић Божидар, 113. 
Косић Живорад, 66. 
Костић М. Божидар, 50. 
Костић Бора, 94. 
Костић Душан, 143. 
Костић-Захаријевић Ђорђе, 55 
Костић Никола, 130. 
Коцемовић Милан, 22. 
Кошановић Драгиша, 146. 
Кркић Лазар, 58. 
Крстић Милан, 97. 
Крстић Ф. Михајло, 92. 
Кузмановић Драгољуб, 23, 30: 
Куша Милутин, 54,59, 75. 
Кушељ Петар, 128. 

Л 
Лабус Н. Сима, 134. 
Лађаревић Олга, 27. 
Лазаревић Ж. Богомије, 105. 
Лазаревић Бранислав, 132. 
Лазаревић Грујица, 136. 
Лазаревић Драгомир, 47. 
Лазаревић Живота, 113. 
Лазаревић Љубисав, 54. 
Лазаревић Т. Љубисав, 49. 
Лазаревић Милан, 132. 
Лазаревић Милена, 126. 
Лазаревић В. Мирослав, 137. 
Лазаревић Петар, 132. 
Лазаревић Радован, 99. 
Лазић Реља, 63. 
Лалић Војин, 108. 
Лаловић Живомир, 93. 
Лацковић Радивоје, 137. 
Леђенски Миленко, 71. 
Лепенац Милан, 67. 
Ливац Павле-Паја, 54. 
Лопичић Ђуро, 122. 
Лукић Бора, 122. 
Лукић Василије, 113. 
Лукић Велимир, 86. 

Љ 
Љубисављевић Бранко, 64. 
Љубисављевић Живадин, 63. 
Љубисављевић Јеврем, 104. 
Љубисављевић Милојко, 104. 

М 
Магасић Лујо, 76. 
Магдић Братислав, 49. 
Магочевић М. Радојица, 97. 
Мајцен Ђуро, 98. 
Максимовић Василије, 77. 
Максимовић Драгомир, 77,104. 
Максимовић Драгутин, 70. 
Максимовић Катарина, 77. 
Максимовић Љубиша, 104. 
Максимовић Д. Милан, 51. 
Максимовић Предраг, 118. 
Максимовић Станко, 70. 
Маленовић М. Милорад, 100. 
Маленовић Ж. Ненад, 79. 
Мандић Бранко, 53. 
Мандић С. Видак, 79. 
Манојловић Александар-Танда, 21,32. 
Манојловић Гојко, 112. 
Манојловић Здравко, 127. 
Манојловић Милорад, 45. 
Манојловић В. Милорад, 132. 
Манојловић Мирко, 129. 
Марвиновић Јован, 84. 
Маринковић Б. Борисав, 100. 
Маринковић Ж. Борислав, 79. 
Маринковић Добривоје, 123. 
Маринковић Миодраг, 130. 
Маринковић Милутин, 134. 
Маринковић Тома, 148. 
Маринковић Чедомир, 110. 
Марињес Драгомир, 21. 
Мариновић Радмило, 109. 
Марисављевић Светислав, 86. 
Марић Гавро, 78. 
Марић М. Тодор, 143. 
Марјановић Бранислав, 92. 
Марјановић Витомир, 98. 
Марјановић Ђорђе, 135. 
Марјановић С. Илић, 58. 



Марјановић Крстивоје, 83. 
Марјановић П. Милоје, 137. 
Марјановић Обрен, 53. 
Марјановић Радиша, 83. 
Марјановић М. Радоје, 100. 
Марковић, капетан СДС, 116. 
Марковић Благоје, 54. 
Марковић Богдан, 52,107. 
Марковић Богољуб, 118. 
Марковић Душан, 129. 
Марковић Живомир, 98. 
Марковић Живота, 59. 
Марковић Жика, 88. 
Марковић Д. Илија, 148. 
Марковић Љубида, 49. 
Марковић Милан, 127. 
Марковић Милева, 129. 
Марковић И. Милутин, 128. 
Марковић-Буљаковић Петар, 81, 82. 
Марковић Радивоје, 113. 
Марковић Слободан, 89. 
Мартиновић Марко, 108. 
Матић Борисав, 53. 
Матић Малина, 92. 
Мегић Борисав, 132. 
Мијајловић Војислав, 65. 
Мијач Будимир, 135. 
Мијач Марко, 135. 
Мијатовић Петар, 35. 
Мијатовић Радмила, 95. 
Миколић Милутин, 21. 
Миладиновић Живан, 73. 
Миладиновић-Ђорђевић Јова, 62. 
Миладиновић Петар, 78. 
Миладиновић Радомир, 101. 
Милаковић Р. Александар, 51. 
Милановић Витомир, 70. 
Милановић Војислав, 78. 
Милановић Владислав, 104. 
Милановић Драгомир, 84. 
Милановић Живадин, 114. 
Милановић Мика, 114. 
Милановић Милан, 114. 
Милановић Михајло, 69. 
Милановић Светомир, 87. 
Милановић Софија, 138. 

Милановић Стојан, 85. 
Милачић Ј1. Милорад, 137. 
Миленковић Василије (Г. Мутница), 128. 
Миленковић Василије (Ћуприја), 129. 
Миленковић С. Видоје, 30. 
Миленковић Живојин, 51. 
Миленковић Милан, 112. 
Миленковић Милосав, 147. 
Миленковић Михајло (Извор), 68. 
Миленковић Михајло (Д. Јовац), 52. 
Миленковић Станислав, 117. 
Миленковић Стеван, 27. 
Миленковић Тихомир, 127. 
Миленовић Ј. Љубомир, 91,121. 
Милер, немачки капетан, 69. 
Милетић С. Драгомир (Остриковац), 85. 
Милетић Драгомир (Параћин), 23. 
Милетић К. Живота, 52. 
Милетић Милосав, 70. 
Милетић Милуна, 106. 
Милетић Момир, 128. 
Милетић Станисав, 52. 
Милетић Станојло, 58. 
Миливојевић Јоксим, 28. 
Миливојевић Милутин, 94. 
Милисављевић Милисав, 107. 
Милисављевић Ж. Михајло, 52. 
Милић Благоје, 71. 
Милић С. Борисав, 83,105. 
Милић Живојин, 71. 
Милић М. Максим, 50. 
Милић Милосав, 50. 
Милић Милош (Грабовац), 29. 
Милић Милош (Карановчић), 50. 
Милић В. Обрад, 36. 
Милић Радосав, 109. 
Милићевић Милун, 124. 
Милићевић Остоја, 111. 
Миловановић Витомир, 64. 
Миловановић Драгутин, 79. 
Миловановић Живан, 55. 
Миловановић Живојин, 58. 
Миловановић Жика, војвода Гочки, 33. 
Миловановић Милан (Вољавче), 68. 
Миловановић Милан (Кушиљево), 80. 
Миловановић Милоје, 123. 



Миловановић Милосав, 130. 
Миловановић Милош, 129. 
Миловановић Мирча, 76. 
Миловановић Б. Момчило, 105. 
Миловановић Олга, 130. 
Миловановић Светомир, 113. 
Милојевић, капетан СДС, 95. 
Милојевић Арсеније, 93. 
Милојевић Благоје, 86, 88. 
Милојевић Богољуб, 66. 
Милојевић С. Боривоје, 96. 
Милојевић Велимир, 21. 
Милојевић Драгиша, 124. 
Милојевић Миладин, 70. 
Милојевић Милосав, 127. 
Милојевић Милутин, 74. 
Милојевић Петар, 103. 
Милојевић Радоје, 27. 
Милојевић Светислав, 127. 
Милојковић В. Бранислав, 79 
Милојковић Душан, 78. 
Милојковић Д. Милан, 100. 
Милојковић Милован, 128. 
Милојковић Светомир, 57. 
Милорадовић, званичник (Сењски Руд-

ник), 24. 
Милорадовић Б. Живојин, 79. 
Милорадовић Љубисав, 135. 
Милорадовић Манојло, 64. 
Милорадовић Радомир, 135. 
Милосављевић Владанка, 91. 
Милосављевић Војислав (Драгоцвет), 46. 
Милосављевић Војислав (Кушиљево), 74. 
Милосављевић Драгољуб, 57. 
Милосављевић Драгутин, 70. 
Милосављевић Ђорђе, 108. 
Милосављевић Н. Живојин, курир, 44. 
Милосављевић Живојин, 68. 
Милосављевић Јанићије, 59. 
Милосављевић Љубисав, 98. 
Милосављевић Милан, 90. 
Милосављевић Милица, 86. 
Милосављевић Петроније, 57. 
Милосављевић М. Радосав, 105. 
Милосављевић Радосав (Д. Штипље), 105. 
Милосављевић Станица, 114. 

Милосављевић Станка, 24. 
Милосављевић Стојадин, 60,62. 
Милошевић Адам, 127,128. 
Милошевић Адам (Роћевац), 81. 
Милошевић Бранко, 133. 
Милошевић Вукашин, 86. 
Милошевић Даринка, 115. 
Милошевић Драгољуб, 81. 
Милошевић Драгомир, 74. 
Милошевић Живојин (Шавац), 143. 
Милошевић Живојин (Д. Штипље), 85. 
Милошевић Д. Животије, 137. 
Милошевић К. водник СДС, 148. 
Милошевић Ј. Љубомир, 50. 
Милошевић Милан, 112. 
Милошевић Милорад, 68. 
Милошевић Милорад, 56. 
Милошевић Милош, 132. 
Милошевић Обрен, 37. 
Милошевић Светислав (Буковче), 33,34. 
Милошевић Светислав (Шуљковац), 68. 
Милошевић Светомир, 58. 
Милошевић Станимир, 68. 
Милошевић Цветко, 85. 
Милутиновић Бранко, 61. 
Милутиновић Војин, 27. 
Милутиновић Драгослав, 57. 
Милутиновић С. Ђорђе, 49. 
Милутиновић М. Живојин, 136. 
Милутиновић Ж. Миливоје, 63. 
Милутиновић Милутин, 49. 
Милутиновић Ружа, 27. 
Миљковић Александар, 45. 
Миљковић Богољуб, 147. 
Миљковић Будимир, 106. 
Миљковић Душан (Јагодина), 122. 
Миљковић Душан (Свилајнац), 132. 
Миљковић Живојин, 106. 
Миљковић Милка, 134. 
Миљковић Милојко, 134. 
Миљковић Миодраг, 74. 
Миљковић Станоје, 125. 
Миљковић Урош, 60. 
Мирановић Надежда, 137. 
Мирковић Драгић, 122. 
Мирковић Душан, 70. 



Митић Ж. Бранко, 51. 
Митић Драгиша, 50. 
Митић Обрен, 143. 
Митић Радосав, 126. 
Митић Станоје, 126. 
Митић М. Стојан, 137. 
Митровић Богдан, 57. 
Митровић Божана, 49. 
Митровић Миодраг, 141. 
Митровић Павле, 27. 
Митровић Христивоје, 68. 
Михаиловић С. Јоца, 99. 
Михаиловић Славко, 136. 
МихајловићБлагоје-Блашко, четн. војво 

да, 61, 64,128,132. 
Михајловић Божидар, 123. 
Михајловић Властимир, 77. 
Михајловић Војислав, 45. 
Михајловић Дража, командант ЈВуО, 

73, 
81,82, 83, 85, 86, 87, 91,100,103,115. 
Михајловић Латинка, 26. 
Михајловић Милан, 53. 
Михајловић Милутин, 113. 
Михајловић Радосав, 101. 
Михајловић Софроније, 61. 
Миц Јозеф, 134. 
Мицкић Живојин, 148. 
Мичић Адам, 60. 
Мичић Михајло, 60. 
Миша (Ужице), 141. 
Мишковић Живко, 62. 
Мишковић Ратомир, 143. 
Младеновић Б. Данило, 79. 
Младеновић М. Живојин, 137. 
Младеновић Јеврем, 46. 
Младеновић Љубиша, 133,148. 
Младеновић Милојко, 65. 
Младеновић Мирослав 122. 
Младеновић Софија, 122. 
Младеновић Трифун, 60. 
Момировић Благоје, 51. 
Момировић Глигорије, 51. 
Момировић Миле, 136. 

Н 
Недељковић-Мијуцић Војин, 21. 

Недељковић Драгољуб, 68. 
Недељковић Драгомир, 127. 
Недељковић-Осман Марјан, 21. 
Недељковић Милан, 91. 
Недељковић Милашин, 70. 
Недић Милан, ђенерал, 43. 
Недић Мара, 109. 
Недомачки Драгомир, 130. 
Ненковић Динка, 122. 
Несторовић Милош, 81. 
Нетковић Тодор, 122. 
Нешић Воја, 89. 
Нешић Драги, 124. 
Нешић Живојин, 88. 
Нешић Костадинка, 89. 
Нешић Никола, инжењер, 100. 
Нешић Срба, 89. 
Нешковић Стојан, 54. 
Нешковић Стојмен, 53. 
Никодијевић Божидар, 128. 
Никодијевић Панта, 114. 
Никодијевић Милева, 85. 
Никодијевић Милош, 85. 
Никодијевић Чедомир, 67. 
Николић Боривој, 49. 
Николић Боривоје, 28. 
Николић Владимир, 144. 
Николић Димитрије (Витежево), 86. 
Николић Ј. Димитрије (Ћуприја), 137. 
Николић Димитрије (Јагодина), 137. 
Николић Драгомир, 126. 
Николић М. Драгутин, 135. 
Николић Ђорђе, 133. 
Николић У. Жарко, 52. 
Николић Илија, 126. 
Николић Лазар (Кушиљево), 50. 
Николић Лазар (Милошево), 126. 
Николић Лепосава, 52. 
Николић Павле, 42. 
Николић Марјан, 101. 
Николић Милан, 56. 
Николић Милија, 129. 
Николић Милован, 134. 
Николић Милорад, 21. 
Николић Милосав, 126. 
Николић Д. Милосав, стражар СДС, 139. 



Николић Д. Милош, 135. 
Николић Милутин, робијаш, 25. 
Николић Милутик (Жупањевац), 113. 
Николић Мирослав, 21. 
Николић Р. Михајло, 109. 
Николић Никола, 82. 
Николић Павле, 41. 
Николић Радомир, 84. 
Николић С. Светислав, 137. 
Николић Станоје, 95. 
Николић Д. Станојло, 95. 
Никчевић Надежда, 89. 
Никчевић Петар, 89. 
Новаковић Војислав, 85. 
Новаковић Драгослав, 123. 
Новаковић С. Ранислав, 137. 
Нонић Јован, 30. 
Нонић Марта, 30. 

О 
Обрадовић Вељко, 113. 
Обрадовић Даница, 99. 
Обрадовић Драгутин, 75. 
Обрадовић Ђорђе, 64, 80. 
Обрадовић Никола, 53. 
Обрадовић Ј. Чедомир, 89. 
Олујић Пане, 79. 
Остојић Живојин, 125. 
Остојић Милисав, 64. 
Остојић Милка, 125. 
Остојић Нада, 125. 
Остојић Олга, 125. 
Остојић Разуменка, 125. 

П 
Павићевић Ђока, 122. 
Павићевић Милица, 122. 
Павловић Александар, 109. 
Павловић Божидар, 130. 
Павловић Боривоје, 45. 
Павловић Борисав, 75. 
Павловић Бранко, 126. 
Пзвловић Драг. , 30. 
Павловић Драгољуб, 133. 
Павловић Ђорђе, 132. 
Павловић Живка, 59. 
Павловић Живојин, 71. 

Павловић Илија, 137. 
Павловић Милан, 66. 
Павловић Милоје, 136. 
Павловић Д. Милорад, 135. 
Павловић Милорад, 147. 
Павловић Никодије, 77. 
Павловић Предраг, 38,75. 
Павловић Раденко, 143. 
Павловић Радомир, 113. 
Павловић Радосав, 130. 
Павловић Станислав, 130. 
Панајотовић Милојко, 111. 
Пандуровић Ђ. Борисав, 128. 
Пандуровић Т. Драгослав, 128. 
Панић Бранко, 110. 
Панић Ж. Милош, 122. 
Панић Мица, 110. 
Панић Радомир, 110. 
Пантић Александар, 23. 
Пантић Љубо, 124. 
Пантић Ж. Милорад, 116. 
Пантић Милорад, 122. 
Пантић Никола, 30. 
Пантић Талета, 91. 
Пап Радмила, 115. 
Паунковић Миодраг, 59. 
Паунковић Невена, 59. 
Пауновић Боривоје, 128. 
Пауновић Димитрије, 24. 
Пауновић Илија, 84. 
Пауновић Ј. Илија, наредник СДС, 98. 
Пауновић Илија (Витежево), 95. 
Пауновић Мијајло, 24. 
Пауновић Милорад, 130. 
Пауновић Момчило, 98. 
Пауновић Никола, 87. 
Пауновић Чедомир, 128. 
Пејић Драгутин, 60. 
Пенчић Јелица, 127. 
Пенчић Ратко, 50,53. 
Перенчевић Стојан, 97,131. 
Перић Живота, 109. 
Перић Милан, 121. 
Перовић М. Братољуб, 105. 
Перчевић Глигорије, 122. 
Петковић Богосав, 128. 



Петковић Вукашин, четнички поручник, 
67, 78, 79, 82, 87, 88, 100, 102, 105, 107, 
111,143. 

Петковић Душан, чувар, 127. 
Петковић Душан (Јасеново), 130. 
Петковић Милоје, 58,125. 
Петковић Ж. Милорад, 100. 
Петковић Мирослав, 66. 
Петковић Слободан, 126. 
Петковић Чедомир, 87. 
Петар Други, краљ Југославије, 43. 
Петровић Боро, 40. 
Петровић Бора, 33. 
Петровић Владимир, 114. 
Петровић М. Војислав, 81. 
Петровић Гвозден, 65. 
Петровић Госпава, 50. 
Петровић Драгомир (Крагујевац), 109. 
Петровић Драгомир (Драгово), 147. 
Петровић Душан, 75. 
Петровић Живка, 123. 
Петровић Јаблан, 139. 
Петровић Јован, 57. 
Петровић Максим, 84. 
Петровић Милан, атентатор, 25. 
Петровић Н. Милан , разбојник, 28, 81. 
Петровић Милан (Јагодина), 135. 
Петровић Милена, 139. 
Петровић Милентије, 86. 
Петровић Милош, 103. 
Петровић Миодраг, 51. 
Петровић Момчило, 122. 
Петровић Павле, 47, 81. 
Петровић Петар, 135. 
Петровић Ж. Петар, 51. 
Петровић Првослава, 115. 
Петровић Радојица, 59. 
Петровић Радосав, 29. 
Петровић Светислав, 116. 
Петровић Светозар, 28. 
Петровић Станимир, 92. 
Петровић Станислав, 60. 
Петровић Стојадин, 132. 
Петровић Стојан, 81. 
Петровић Чедомир, 113,114. 
Пешић Влада, 123. 

Пешић Мирољуб, 123. 
Пешић С. Светислав, 79. 
Пешкир Д. Стеван, 131. 
Пилавић М. Боривоје, 136. 
Пишнакт Петар, 25. 
Плавшић Војислав, 112. 
Плаштиновић Петар, 22. 
Плетковић Јелена, 90. 
Познић Ј. Стеван, 136. 
Полетика В. Виталије, 46. 
Поп Тоза, 83. 
Поповић Борисав, 66. 
Поповић Борислав, 22. 
Поповић Душан, 111. 
Поповић Ђура, 71. 
Поповић Милунка, 143. 
Поповић Михајло, 66. 
Поповић Саво, 76. 
Поповић Цајка, 102. 
Послановић Алимпије, 130. 
Првуловић Милосав, 81. 
Прица Манојло, 126. 
Прокић Драги, 124. 
Прокић Теофил, 60. 
Протић Чедо, 131. 
Пухар Светозар, 142. 
Пушић Кузман, 35. 

Р 
Рабахијевић Јабланка, 107. 
Рабахијевић Милош, 107. 
Рабовић Илија, 86. 
Рада Јожеф, 113. 
Радивојевић Божа, 62. 
Радивојевић Живко, 127. 
Радивојевић Рајко, 75. 
Радисављевић Богосав, 143. 
Радисављевић М. Ђурђе, 65. 
Радисављевић Станимир, 52. 
Радисављевић Стојан, 125. 
Радисављевић Чедомир, 113. 
Радовановић С. Воја, капетан СДС, 108. 
Радовановић Доситеј, 42. 
Радовановић Ж. Каменац, 98. 
Радовановић Каменче, 96. 
Радовановић Радован, 77. 



Радовановић из Тропоња, 101. 
Радовић Дамјан, 122. 
Радојевић Милосав, 55. 
Радојевић-Миљковић С. Радојко, 
Радојковић Драгослав, 83. 
Радојковић Илија, 109. 
Радојковић Синиша, 126. 
Радомировић Стојан, 89. 
Радоњић Миленка, 111. 
Радосављевић Бранислав, 122. 
Радосављевић Јулијана, 123. 
Радосављевић Милан, 122. 
Радосављевић Г. Михајло, 94. 
Радосављевић Петроније, 99. 
Радосављевић Радисав, 96. 
Радуловић Т. Ђурађ, 97. 
Рајески Николај, 134. 
Рајић Бора, 81. 
Рајић Данило, 56. 
Рајић Драгољуб, 23. 
Рајић Драгослав, 23. 
Рајић Душан, 114. 
Рајић Милан, 128. 
Рајић Миодраг, 114. 
Рајић Станојка, 23. 
Рајић Стојан, 126. 
Рајковић М. Радоје, 100. 
Рајковић Родољуб, 100. 
Ракић Данило, 53. 
Ракић Драгомир, 88. 
Ракић Живана, 97. 
Ракић Милан, 128. 
Ракић Миодраг, 133. 
Ракић Сава, 24. 
Ракић Светомир, 62,105. 
Ракић Сергије, 85. 
Раковић М. Благоје, 143. 
Ранђеловић Обрен, 134. 
Ранчић Ђ. Александар, 74, 75. 
Рацић Ђ. Радослав, 137. 
Рибарац Раде, 47. 
Ристић Божидар, 101. 
Ристић Вера, 104. 
Ристић Јеремија, 96. 
Ристић Марија, 96. 
Ристић Мирослав, 122. 

Ристић Радосав, 76. 
Ристић Р. Родољуб, 137. 
Ристић Стана, 104. 
Ристић Станко, 123. 

С 
Савић Витомир, 113. 
Савић Живко, 81. 
Савић Л. Милан, 99. 
Савић Милан, воденичар, 101. 
Савић Милосав, 23, 54. 
Савић Милосав (Лебине), 30. 
Савић Милосав (Ћуприја), 130. 
Савић Милош, 123. 
Савић Д. Момчило, 137. 
Савић Сава, 100. 
Савић Светозар, 28. 
Савчић Милан, 46. 
Сагић Живота, 89. 
Секулић Војислав, 128. 
Сибиновић Драгољуб, 131. 
Симеуновић Јован, 95. 
Симић Н. Борислав, 137. 
Симић Велршир, 101. 
Симић Данило, 41. 
Симић М. Драгшпа, 103. 
Симић Милена, 92. 
Симић Милош, 123. 
Симић Момчило, 124. 
Симић Радован, 22. 
Симић П. Ранко, 146. 
Симић Тадија, 26. 
Симоновић Владимир, 86. 
Симоновић Иван, 125. 
Симоновић Јелена, 106. 
Симоновић Миодраг, 55. 
Симоновић Милан, 140. 
Симоновић М. Радивоје, 96. 
Слободан зв. Дроћа, 42. 
Смиљанић, капетан, 110. 
Соколовић Бранислав, 75. 
Соторовић Владимир, 138. 
Софронијевић Лапад, 64. 
Спасић Крсто, 125. 
Спасић Радивоје, 46. 
Спасић Радомир, 123. 



Спасић В. Радован, 79. 
Спасић Милан, 29. 
Спасић Светомир, 134. 
Спасојевић Данида-Кристина, 74. 
Спасојевић М. Милић, 79. 
Спасојевић А. Милован, 79. 
Спасојевић М. Стана, 101. 
Срећковић Најдан, 92. 
Стајић Милосав, 36. 
Стаљин, 28. 
Стаматовић М. Божидар, 105. 
Стаматовић В. Милан, 100. 
Стаменковић Божидар, 97. 
Стаменковић Бранко, 146. 
Стаменковић Драгица, 97. 
Стаменковић Ђурђе, 55. 
Стаменковић Милан, 123. 
Стаменковић Радојица, 102. 
Станисављевић Живота, 25. 
Станисављевић Иван, 99. 
Станисављевић Радомир, 114. 
Станић Адам, 29. 
Станковић Бранко, 109. 
Станковић Добривоје, 28. 
Станковић Ђурђе, 90. 
Станковић Живојин, 140. 
Станковић Живота, 85. 
Станковић Милунка, 90. 
Станојевић Бора, 82. 
Станојевић Властимир, 105. 
Станојевић Живојин, 121. 
Станојевић Крста, 105. 
Станојевић Љубица, 105. 
Станојевић Мила, 58. 
Станојевић Милка, 58. 
Станојевић Миленко, 76. 
Станојевић Миодраг, 125. 
Станојевић Младен, 125. 
Станојевић П. Настас, 105. 
Станојевић Радивоје (Рибаре), 90. 
Станојевић Радивоје (Г. Мутница), 128. 
Станојевић Радојко, 105. 
Станојевић Радош, 90. 
Станојевић Станимир, 105. 
Станојевић Станка, 76. 
Станојевић Станко, 126. 

Стевановић Александар, 29. 
Стевановић Ђорђе, 100. 
Стевановић Љубиша, 132. 
Стевановић Љубомир, 100. 
Стевановић Милован, 53. 
Стевановић Милош, 106. 
Стевановић Ратко, 89. 
Стевановић Света, 93. 
Стевановић Светислав, 114. 
Стевић Милорад, 147. 
Стевић А. Радован, 100. 
Стевић Светислав, 95. 
Стевичић Милан, 127. 
Степановић Милић, 146. 
Стефановић Борисав, 76. 
Стефановић Бранка, 123. 
Стефановић Војислав, 131. 
Стефановић Вукадин, 142. 
Стефановић Душан, 53. 
Стефановић Крстивој, 54. 
Стефановић Милорад, поднаредник СДС, 

106. 
Стефановић Милорад, обућар, 141. 
Стефановић Милутин, 65. 
Стефановић Б. Миодраг, 107. 
Стефановић Павле, 127. 
Стефановић Светислав, 98. 
Стефановић Стеван, 125. 
Стојадиновић Груја, 77. 
Стојадиновић Милија, 51. 
Стојановић Александар(СДС), 67 
Стојановић Александар, 123. 
Стојановић Божидар (Дреновац), 60. 
Стојановић Божидар (Витежево), 82. 
Стојановић Божидар (Јагодина), 122. 
Стојановић В. Бранислав, 79. 
Стојановић Бранко, 131. 
Стојановић Драгољуб, 122. 
Стојановић Драгослав, 33. 
Стојановић Живота, 128. 
Стојановић Јован, 123. 
Стојановић Каја, 122. 
Стојановић С. Лазар, 49. 
Стојановић Љубомир, 53. 
Стојановић Ч. Миодраг, 130. 
Стојановић Миодраг, 118. 



Стојановић Милосав, 64. 
Стојановић М. Никола, 100. 
Стојановић В. Предраг, 100. 
Стојановић Радомир, 126. 
Стојановић Радосав, 83. 
Стојановић А. Саво, 105. 
Стојановић Спиро, 146. 
Стојановић Станко, 148. 
Стојановић Тома, 84. 
Стојановић Трле, 89. 
Стојановић Чедомир, 146. 
Стојиљковић Божин, 85. 
Стојиљковић Драгомир, 99. 
Стојиљковић Никола, 143. 
Стојковић Даца, 124. 
Стојковић Ђорђе, 128. 
Стојковић Живота, 34. 
Стојковић Радосав, 98. 
Стојковић Сава, 56. 
Стојковић Станимир, 110. 
Стојковић Стојадин, 98. 
Стојковић Стојан, 60. 
Страјић Т. Милоје, 100. 
Сутер Франц, 130. 

Т 
Табаковић Авдо, 93. 
Танасијевић М. Александар, 122. 
Танасијевић М. Љубисав, 136. 
Тасић К. Михајло, 136. 
Тасић Периша, 52. 
Тасић Петар, 52. 
Теокаревић, индустријалац, 137,138,146. 
Тепавчевић В. Драгутин, 124. 
Терзић Љубиша, 143. 
Тимотић Љубомир, 62. 
Тирјанић Милоје, 125. 
Тоболар Веља, 126. 
Тодор из Извора, 30. 
Тодоровић Бора, 128. 
Тодоровић Димитрије, 28. 
Тодоровић Драгољуб, 133. 
Тодоровић Миладин, 29. 
Тодоровић Милић, 95. 
Тодоровић Н. Милован, 136. 
Тодоровић Б. Милорад, 137. 

Тодоровић Н. Мирко, 105. 
Тодоровић Ћ. Петар, 136. 
Тодоровић Обрад, 106. 
Токић Милутин, 55. 
Томић Б. Милан, 100. 
Томић Петар, 123. 
Томић Тома, 86. 
Тошић Д. Тома, 68. 
Тошић Милош, 40. 
Траиловић Милосав, 126. 
Траиловић Паун, 86. 
Трајиловић Војислав, 83. 
Трајлов Богић, 96. 
Трајловић Виктор, 130. 
Трајловић Драгољуб, 130. 
Трајковић Слободан, 133. 
Трипковић Јелица, 127. 
Трифуновић С. Аврам, 51. 
Трифуновић-Грујић Жика, 115. 
Трифуновић Ј. Никола, 136. 
Трифуновић М. Обрад, 143. 
Трифуновић Тодор, 82. 
Тројиловић Светислав, 51. 
Трујић Илија, 22. 

Ћ 
Ћалић Борислав, 133. 
Ћепан Ј. Милан, 97. 
Ћирковић Живојин, 78. 
Ћирковић Радомир, 143. 
Ћинић М. Велимир, 109. 
Ћосић Јоксим, 26. 
Ћоћкало Стеван, 83. 

У 
Узелац Илија, 33. 
Узелац Стеван, 140. 
Улић П. Милош, 136. 
Урошевић Богосав, 52. 
Урошевић Владислав, 56. 
Урошевић Десанка, 91. 
Урошевић Драгослав, 106. 
Урошевић Момир, 90. 

Ф 
Фајфер Адам, 27. 
Фајфен Ј1. Андрија, 105. 
Филиповић Јован, 29. 



Филиповић Марјан, 29. 
Филиповић Милован, 29. 
Филиповић Станимир, 22. 
Филтић Божана, 138. 
Фриколовић Божидар, 77. 

X 
Хахи-Митић Зора, 135. 
Хахић Љуба, 123. 

ц 
Цакић Станимир, 118 
Цанић Милан, 122. 
Цанковић Д. Обрен, 124. 
Цвејић, машиновођа, 41. 
Цветковић Божидар, 123. 
Цветковић М. Божидар, 123. 
Цветковић Драгиња, 109. 
Цветковић Душан, 128. 
Цветковић Павле, 76. 
Цветковић Сава, 76. 
Црнковић Стеван, 99. 
Црнчанин Љубивоје, 123. 
Црњански Новак, 108. 

Ч 
Чабрић Милутин, 132. 
Чортан Живота, 123. 
Чубрило Мирко, 44. 
Чупић, капетан, 133. 

X 
Хелатовић Живојин, 122. 
Хелатовић Милан, 122. 
Хелатовић Милица, 128. 

Ш 
Шабан П. Петар, 137. 
Шашић Богољуб, 125. 
Швабић Петар, 111. 
Шеба Милојко, 130. 
Шиља, партизан, 54, 55,56. 
Шимунић Паја, 123. 
Шљивић Велимир, 129. 
Шљивић Милан, 22. 
Шобота С. Мирко, 144. 
Шостерић Бојан, 78. 
Шуркаловић Ј. Павле, 136. 
Шушњар Радмила, 112. 



ТОПОГРАФСКИ РЕГИСТАР 

А 
Александровац, 51. 
Алексинац, 136. 
Арачићево, 22, 24, 39, 40, 41, 42. 43, 45,48, 

132,142,144,145. 

Б 
Багрдан, 22, 24, 35, 41, 43, 46, 49, 71, 110, 

127,133,140. 
Бајчетина, 117. 
Балајнац, 77,83,107,108,109. 
Баљолин, 74. 
Банат, 109. 
Бања Лука, 136. 
Бањица, 133. 
Баре, рудник, 25,33, 60, 65, 83,93, 95, 96. 
Батинац, 27,52, 55,102,135. 
Баточина, 89. 
Бачина, 29, 32, 90, 95, 97,116,117,129,132, 

133,134,136. 
Башаид, 133. 
Беле Воде, 116. 
Белица, 21,24,99. 
Белоица, 23. 
Белушић, 30, 53, 96. 
Бељаница, 64,122. 
Београд, 39, 40, 41, 43, 51, 65, 68, 71,77, 79, 

93,96,98,109,110,111,112,122,131,132, 
133,136,137,143,145,146. 

Беочић, 26,35. 
Бесарабија, 134. 
Бешинац, 89. 

Бешњаја (шума), 23. 
Бивоље, 99. 
Бигреница, 22, 23,29,30,31, 
59, 60, 80, 96,115,144. 
Бистрица, 51. 
Битољ, 95. 
Бобовац, 143. 
Бобово, 50, 54, 56, 61, 64, 68, 69„ 70, 81, 82, 

83, 85, 86, 91,101,102,136. 
Богава, 57,115. 
Богалинци, 93. 
Богошевци, 136. 
Божуровац, 63. 
Бољевац, 146. 
Бор, 85. 
Босанска Градишка, 136. 
Босански Петровац, 136. 
Бошњане, 27, 33, 53,58, 64, 65, 93.112,137. 
Бремовац, 137. 
Бресје, 44,45,66, 73, 85. 
Брестово, 100. 
Брзан, 35,137. 
Буковац, 75, 98. 
Буковик, 23. 
Буковица, 83, 91. 
Буковче, 33, 34, 90,105,123,142,147. 
Буљане, 26,32,53,58,84, 89,91, 95. 
Бунар, 24,35,45,46,54,59,75. 
Буровац, 51. 
Бусиловац, 23, 29,59,62. 
Бусур, 51,73,79. 



В 
Вавило, 32,141,144. 
Варварин, 30,33,37,41,42,55,68,69,75, 89, 

115,129,133,134,143. 
Вареш, 46. 
Везичево, 50. 
Велепковац, 134. 
Велика Грабовица, 137. 
Велика Дренова, 115,116. 
Велика Кикинда, 157. 
Велико Лаоле, 44. 
Велики Поповић, 76, 79, 81, 89, 94, 95,100, 

101,116,134. 
Велика Сугубина, 89,106,111. 
Велић, 123. 
Винорача, 39, 40,58,135. 
Вирине, 23,30,82. 
Витановац, 116. 
Витанци, 42, 78, 98,136. 
Витежево, 43, 44,49, 55,63, 68, 82, 
83, 84,85,86, 87, 92,133. 
Владивосток, 46. 
Влашка, 57, 99. 
Војска, 41, 55,62,69, 94,103,105. 
Вољавче, 49, 68, 69, 92,117,140. 
Врановац, 53,86, 88. 
Вратари, 74, 75. 
Врба, 44,116. 
Врело, 136. 
Врлане, 102. 
Врњачка Бања, 138. 
Вукмановац, 63, 98,145. 

Г 
Гиље, 38,132. 
Главинци, 36,38,44,45, 47, 66. 
Главица, 31, 30, 59,109,129,136,145. 
Гладна, 81. 
Гледићке пл. 116. 
Глоговац, 21,45, 85, 90,91, 94, 96,105. 
Гложане, 23, 68, 69,102,109,125. 
Горњак, 62. 
Горње Видово, 64, 80, 99,100. 
Горњи Катун, 85. 
Горње Ливадице, 44. 
Горња Мутница, 27, 83, 84,128,, 144. 
Горњи Рачник, 47,55. 

Грабовац, 29, 74. 
Грабовица, 50,51, 67, 78, 79, 88, 89, 94. 
Грделица, 137. 
Грубишино Поље, 136. 

д 
Давидовац, 29, 30. 
Двориште, 136. 
Деоница, 29,38,44, 58, 92, 94,137. 
Деспотовац, 21, 45, 52, 65, 67,69, 76, 78, 80, 

96,97,98,109,110,115,136,137,141,145. 
Добра Вода, 28,101. 
Добриње, 51. 
Добричево, 107,128,147. 
Доброселица, 70. 
Доње Видово, 30,32, 60, 91, 92, 96, 99,106. 
Доњи Јовац, 52,109. 
Доњи Катун, 60. 
Доњи Крчин, 30,42,61,62,66,78,83,89,96, 

148. 
Доња Мутница, 27, 30, 33, 40, 41, 54, 131, 

144. 
Доња Рача, 46. 
Доњи Рачник, 59, 60,129,136. 
Доње Штипље, 23,34,59,75,85„ 86,88,105, 

117. 
Драгово, 28, 53,147. 
Драгоцвет, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 66, 

76,107. 
Драгошевац, 22, 29,45,54,76. 
Дражмировац, 77, 89. 
Дреновац, 28, 58, 59, 60,105,130,, 137, 143, 

144. 
Дренова, 74. 
Дрљевица, 25. 
Дубич, 55, 84. 
Дубље, 23, 24, 55, 68, 70, 74, 85, 89, 97, 107, 

115,123. 
Дубница, 50,51,55,69,77,83,87,90,91,127. 
Дубока, 34, 35,37, 53, 87, 91, 94,140. 
Дубрава, 136. 
Дулени, 113,116,117. 

Ђ 
Ђурђево Брдо, 33. 
Ђуринци, 91. 

Е 
Есен, 93. 



Ж 
Жабаре, 43. 
Жагубида, 54. 
Ждрело, 44. 
Жидиље, 60,95. 
Жупањевац, 70,113. 

3 
Забела, 59. 
Забрега, 25,29,32, 53, 82. 
Зајечар, 29, 36, 56,141,143,145. 
Залогојевац, 68,69, 70, 76,116. 

И 
Иванковац, 132. 
Игрингге, 26. 
Извор, 27,30,40, 68, 69,128. 
Исаково, 24,60, 64, 80, 93,132. 

Ј 
Јагодина, 21,22,27,33, 34, 35,38, 39,40,41, 

42,43,44,45, 46,49, 51,52,53,54, 55, 56, 
57,61, 63, 67, 69,70,71,75, 76, 77, 78,79, 
86,87,92,93,94,98,99,101,102,103,105, 
106,107,111,112,114,115,116,118,119, 
121,122,123,124,125,126,127,128,129, 
130,131,132,133,134,135,136,137,138, 
139,140,141,142,143,144,145,146,148. 

Јасеново, 49, 51, 70,76,77, 82,86, 87,94, 96, 
130. 

Језеро, 98,100,106. 
Јеловац, 68. 
Јовац, 21, 39,40, 41,42, 44, 69,101,124,143. 
Јошаница, манастир, 43, 61, 63. 
Јошанички Прњавор, 22,38. 
Јужни Кучај, пл. 29. 
Јухор пл. 35,45,46,117,129. 

К 
Кавадар, 70, 98. 
Каленић, 71. 
Каленовац, 55. 
Карановац, 118. 
Карановићи 50, 66, 70,74,78. 
Калетинци, 97. 
Калудеа, 60,66. 
Карађорђево брдо,55. 
Кињишев, 134. 
Клење, 102,132. 

Књажевац, 78. 
Кованица, 29, 89, 96. 
Ковачевац, 35,46,143. 
Комарице, 124. 
Копривница, 127. 
Косовска митровица, 133. 
Котинци, 26. 
Кочино село, 35, 36, 54, 55,56, 60, 65, 90. 
Кравље, 136,139. 
Краљево, 74,79. 
Крагујевац, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 46, 

64, 69, 107, 109, 117, 132, 133, 136, 137, 
142. 

Креџбинац, 92. 
Криви вир, 144,145. 
Кривоје, 44. 
Крушар, 37,53,104,109,114. 
Крушевац, 30, 32, 53, 68, 69, 78, 119, 123, 

124. 
Купиновац, 52, 74, 78,79, 85, 88,110,136. 
Купрес брдо (Левач), 140. 
Купци, 81. 
Кушиљево, 24, 25, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 

62, 70,74,75,80,90,99,107,113,114,136. 
Л 
Ланипгге, 36, 40, 41, 50,55, 56, 57. 
Лапово, 115,118,130,136,137,144. 
Лаћарак, 53. 
Лебине, 30,74. 
Лепојевић, 66. 
Лесковац, 136,137,147. 
Лешје, 57. 
Лешница, 137. 
Липовица, 106. 
Ловци,51,110,124,126. 
Лозовик, 54, 66,118. 
Ломница, 55,118. 
Лоћика, 29,31, 38, 46, 56,75. 
Лугомир, 39,57,144. 
Лукар, 91. 
Луковица, 40, 68, 69, 71, 80,101. 

М 
Мајур, 27, 34,35,36,37,39,44 
52, 60,62, 88,105,113. 
Мала Дренова, 116. 
Мала Крушевица, 116. 



Мали Поповић, 92,143. 
Мало Лаоле, 44. 
Манасија, манастир, 61. 
Мареново, 76,116. 
Марковац, 63, 80,111,121,125. 
Маскаре, 59,137. 
Мачевац, 87,108. 
Мачковац, 116. 
Медвеђа (срез деспотовачки), 21, 45, 58, 

64,70, 76, 88, 96. 
Медвеђа (срез трстенички), 76. 
Медојевац, 29, 56, 75. 
Међуреч, 46, 59,74. 
Мердаре, 137. 
Мијатовац, 37, 92,104,114,139. 
Милива, 79, 80, 88, 98,136. 
Милићи, 28. 
Милошево, 32, 71, 89,126,135,139. 
Миљков манастир, 109. 
Мириловци, 49,52,135. 
Мишевић, 46,54. 
Мозгово, 143. 
Мотрић, 147. 

Н 
Надрље, 95,121. 
Несврт, 147. 
Ниш, 39, 40, 41, 42, 43, 100, 124, 131, 132, 

133,136,142,143,145. 
Нови Сад, 90. 
Ново Село, 22. 

О 
Обрадове Ливаде, станица, 127. 
Обреж, 57,90, 94,105,106,108. 
Окучани, 136. 
Опарић, 67,116,126. 
Ошптина беличка, 23, 30,41,43. 
Ошптина беочићка, 31. 
Ошптина бигреничка, 23. 
Општина бобовачка, 101. 
Ошптина бошњанска, 33,111. 
Огпптина буковачка, 24,26,28,101,142. 
Општина бунарска, 25,31,44. 
Општина велико-крушевичка, 25. 
Ошптина виринска, 23. 
Оппггина главиначка, 28,44,47. 

Општина главичка, 31. 
Општина глоговачка, 33. 
Општина грабовачка, 70. 
Општина деоничка, 46. 
Општина драгоцветска, 24, 34. 
Општина дубљишка, 56. 
Општина забрешка, 26. 
Општина залагојевачка, 62. 
Општина иванковачка, 29. 
Општина избеничка, 32, 31. 
Општина јовачка, 36. 
Општина лебинска, 83. 
Општина ловачка, 31, 85. 
Општина лоћичка, 32. 
Огпнтина мајурска, 29, 44. 
Општина мијатовачка, 42. 
Општина мириловачка, 31, 33, 83. 
Ошптина нукривијска, 31. 
Ошптина пањевачка, 98. 
Општина планска, 78. 
Општина сикиричка, 100. 
Општина стубичка, 40. 
Општина црквеничка, 103. 
Општина шантаровачка, 26, 35, 43, 47. 
Општина штипљанска, 32. 
Орашје, 137. 
Орељ, 94. 

Орешковица, 44, 50, 55,92. 
Орлово, 148. 
Осијек, 143. 
Остриковац, 34, 37, 85,144. 
Островица, 136. 

П 
Падеж, 68. 
Падалиште, рудник, 90. 
Пајковац, 70. 
Палермо, 93. 
Паљане, 80,81. 
Пањевац, 52,55, 65, 67, 75. 
Параћин, 22,23, 24, 29,30, 36,41, 52, 56,57, 

64,68,80,89,92,94,98,104,105,108,109, 
110,112,119,123,126,127,132,133,135, 
136,137,138,139,140,141,142,144,145, 
146,147. 

Парцане, 77, 79,104,116. 
Пасуљанске ливаде, 32,102. 



Пашићево, 27. 
Петровац, 44. 
Плажане, 50, 81,129,113,135,137. 
Плана, 81,94. 
Пожаревац, 28, 65. 
Пољска, 134. 
Поповац, 28, 31, 58, 59, 78, 81, 89, 91,148. 
Поповњак, 78,105, 95. 
Породин, 133. 
Поточани, 70. 
Поточац, 32,42, 63, 70. 
Прањане, 65. 
Праћина, 37, 38, 52, 92,112,114. 
Превешт, 55. 
Придворица, 136. 
Призрен, 136. 
Прњавор, 118. 
Прозор, 136. 
Пронггинац, 26, 91. 

Р 
Раваница, манастир, 126. 
Равна Река, 24, 25, 32, 37, 38, 43, 45, 46, 63, 

71, 84, 95, 97, 98, 100, 101, 102,103, 104, 
112,116,117,134,143,144. 

Радошин, 62,73. 
Радовиште, 55. 
Рајкинац, 51, 53. 
Ракитово, 108,124. 
Ратари, 108. 
Ратковић, 94. 
Рача, 43, 44. 
Рашевица, 32. 
Рашка, 140. 
Рековац, 25, 27,46, 52,59, 64, 
69, 70, 84, 87, 95, 96, 98, 115, 117, 125, 133, 

139,140,146. 
Ресавица, 28, 95. 
Рибаре, 36, 36, 38, 52, 56, 62, 69, 70, 82, 90, 

103,107,110,123. 
Рибник, 24, 26, 40,53,101,105. 
Роанда, 51,73,79, 88. 
Роћевац, 81, 88, 95. 

С 
Салаш, 71. 
Свилајнац, 22, 24, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 

52, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 74, 76, 80, 81, 85, 

97,101, 102, 103, 106,107, 109, 111 112 
113, 115, 118, 121,122, 124, 125, \21 
130,131,136,137,141,145,148. 

Својново, 54, 89,110,118. 
Седларе, 54, 67, 85,103. 
Секурич, 62, 73, 96. 
Сење, 28, 32, 90,118,126,141. 
Сењски Рудник, 23, 24, 25, 31, 32,33,37,41, 

63, 86, 93,100,102,103,104,115. 
Сибница, 51,55, 93. 
Сига, 93. 
Сикирица, 106,108,121,143,145,146. 
Сињи Вир, 52. 
Сиоковац, 40, 41, 54, 86,137. 
Сисевац, 23, 25, 29, 
Скопље, 42. 
Скорица, 144. 
Сладаја, 134. 
Слатина, 95. 
Смедерево, 123,143. 
Сов. Русија, 28. 
Соројевац, 54. 
Средњи Крчин, 79. 
Сталаћ, 108. 
Стењевац, 28, 65, 89. 
Степош, 116. 
Стрижа, 24,106,109,137,145. 
Стрижило, 46, 76,126. 
Стрмостен, 57,65, 67,75, 90, 99,110. 
Стубик, 29. 
Стубица, 25, 28, 98. 
Стубле, 116. 
Суботица, 75, 81, 86, 88. 
Суваја, 54,56,118. 
Сугубина, 63. 
Супска, 60. 

Т 
Табановац, 51. 
Тољевац, 62. 
Трешњевица, 36,38,42, 61,69„ 127. 
Трнава, 57,58. 
Троглан Баре, 24, 61,97,132. 
Тропоње, 59, 60, 77, 82, 85, 87, 94,101,103, 

104,105,132. 
Трућевац, 53,109. 
Туларе, 137. 



Ћ 
Ћићевац, 143. 
Ћуприја, 22, 26, 28, 32, 37, 38, 41, 42, 46, 50, 

55, 57, 60, 65, 80, 89, 90, 93, 95, 96, 102, 
103,104, 106,108,109, 113,115,117,118, 
121,, 123,124,125,126,128,129,130,131, 
132,133,134,135,136,137,139,140,141, 
142,143,144,145,146,147,148. 

У 
Уриче, 23. 
Урсуле, 46, 70, 98. 

X 
Хахине ЈТиваде, 117. 
Хомољске планине, 73. 
Хрватска, 161. 

ц 
Цетиње, 137. 
Цикот, 38, 98. 

Црквенац, 69, 74, 83,102. 
Црна Гора, 123. 
Црни Врх, 55, 82, 84,117. 
Црни Врх (Тим. Крајина), 145. 

Ч 
Чепуре, 106,130,136. 

Ш 
Шавац, 136,143. 
Шајлица, 59. 
Шалудовац, 84. 
Шанац, 93. 
Шантаровац, 28, 46, 90. 
Шљивово, 51. 
Штипље, 23. 
Шуљковац, 24, 26,46, 68, 69, 90. 
Шутец, 51. 
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