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У о в о м  п р и л о г у  у п и с а н и  с у  б о р ц и  Н О В  и  П О Ј  и з  
п о ж е ш к о г  ср еза , о д н о с н о  с а д а ш њ е  опш т ине  П о ж е г а  
к о ји  с у  п о г и н у л и  у  н а р о д н о о с л о б о д и л а ч к о ј б о р б и  и  
с о ц и ја л и с т и ч к о ј р е в о л у ц и ји  о д  1941 — 1945. г о д и н е , 
с и м п а т и зе р и  Н О П -а  к о ји  с у  у б и је н и  и л и  с у  ст радали  
н а  д р у г и  н а ч и н , б и л о  у  зем љ и б и л о  у  р а з н и м  ф а ш и с -  
т и ч ки м  за т ворим а  и  л о г о р и м а  и  п р и п а д н и ц и  б и в ш е  
ју г о с л о в е н с к е  в о јс к е  п о г и н у л и  у  т оку д р у г о г  свет ског  
рата.

М п и са н а  с у , т акоће, и м е н а  б о р а ц а  и з  д р у г и х  к р а -  
је в а  Ј у г о с л а в и је , к о ји  с у  се у  вр е м е  уст а н ка  зат екли  у 
о в о м  к р а ју  и  п р и с т у п и л и  Н О П -у  п а  п о г и н у л и  и л и  с у  
ту у х а п ш е н и  п а  к а с н и је  ст рељ ани. V  с п и с к у  се н ал а зе  
и  и м е н а  п о г и н у л и х  б о р а ц а  и з  је д и н и ц а  Н О В Ј  к о је  с у  
се к р а је м  1944. го д и н е , б о р и л е  за  о с л о б о ћ е њ е  о во г  к р а -  
ја ,  а  н и с у  р о д о м  и з  п о ж е ш к е  опш т ине  нит и с у  н а  д р у -  
ги н а ч и н  в е за н и  за  о в а ј к р а ј.

У п р и п р е м а њ у  с п и с к а  и  п ода т ака  за  пале  б о р ц е , 
ж р т ве  ф а ш и ст и ч ко г  т ерора и  ц и в и л н е  ж р т ве  рата, к о -  
р и ш ћ е н и  с у  с в и  и з в о р и  д о  к о ји х  се м о г л о  д о ћ и  и  к о -  
ји м а  се м о г л о  вероват и. П о р е д  ост алих, к о р и ш ћ е н и  с у :  
м ат ичне  књ и г е  у м р л и х  за  ратне г о д и н е  с а  п о д р у ч ја  
опш т ине  П о ж е г а , п о д а ц и  и з  а р х и в а  В о јн о и с т о р и јс к о г  
института у  Б е о г р а д у , п р е п и с и  и  ф о т о к о п и је  с п о м е н и -  
к а  и  с п о м е н -о б е л е ж ја  и з г и н у л и х  б о р а ц а  Н О Р -а , х р о -  
н и к е  п о је д и н и х  о пш т ин а  к о је  с у  п у б л и к о в а н е , карт о- 
тека И с т о р и јс к о г  а р х и в а  у  Тит овом  У ж и ц у ,  обавеш т е- 
њ а д о б и је н а  л и ч н и м  конт акт им а  и  д о п и с и в а њ е м  са  
в е ћ и м  б р о је м  о п ш т и н с к и х  о д б о р а  С У Б Н О Р -а  са  п о д -  
р у ч ја  С Р  С р б и је  и  д р у г и х  с о ц и ја л и с т и ч к и х  р е п у б л и к а ,  
к а о  и  д р у г и  м а т е р и ја л  к о ји  је  м о г а о  п о с л у ж и т и  за  ту 
с в р х у .

О  н а в е д е н и м  л и ц и м а  ко н с у л т о в а н а  с у  с в а  у д р у ж е -  
њ а б о р а ц а  Н О Р -а  н а  п о д р у ч ју  опш т ине  П о ж е г а , а  о ба в -  
љ ен и  с у  и  р а з г о в о р и  са  в е л и к и м  б р о је м  б о р а ц а  и  
д р у г и м  г р а ћ а н и м а  к о ји  с у  б и л и  с в е д о ц и  д о г а ћ а ја  и

479



зб и в а њ а  и з  тог вр е м е н а . Њ и х о в е  п р и м е д б е , п р е д л о з и  
и  сугест и је  у г л а в н о м  с у  п р и х в а ћ е н и  к а о  з н а ч а јн а  по- 
м о ћ  за  уп о т п уњ а в а њ е  и  с р е ћ и в а њ е  подат ака . Н о ,  по- 
р е д  свега  тога ,збо г  п о о д м а к л о г  в р е м е н а  о д  за вр ш е т ка  
рата, н и с у  се м о г л и  с а ку п и т и  п о д а ц и  за  све  к о ји  с у  у  
т оку Н О Р -а  ст радали, и а к о  се н а  томе р а д и л о  д у г и  и и з  
го д и н а . З б о г  тога, и  зб о г  н е к и х  д р у г и х  о ко л н о с т и , из- 
вестан б р о ј љ у д и , к о је  је  т ребало уписат и, ост али с у  
н е у п и с а н и , а за  н е к е  о д  у п и с а н и х  п о д а ц и  с у  н е п о т п ун и .

Ч и њ е н и ц а  д а  н а  п о д р у ч ју  опш т ине  П о ж е г а  посто- 
ј и  в и ш е  г р о б о в а  п а л и х  б о р а ц а , за  к о је  се јо ш  не  зн а  
ч и ји  с у , у п у ћ у је  н а  то да  с в и  п о г и н у л и  б о р ц и  н и с у  от- 
к р и в е н и , а  б и л а  је  ж е љ а  д а  се за  све  н а в е д е н е  катего- 
р и је  п р и к у п е  о с н о в н и  п о д а ц и  и  д а  с в и  о н и  у  о в а ј  с п и -  
с а к  б у д у  у п и с а н и , и л и  б а р  д а  не  б у д е  в е л и к и  б р о ј  
о н и х  к о ји  с у  ост али н е у п и с а н и .

С в и  п о г и н у л и  б о р ц и , ж р т ве  ф а ш и ст и ч ко г  т ерора и  
ц и в и л н е  ж р т ве  рата са  п о д р у ч ја  опш т ине  р а с п о р е ћ е -  
н и  с у  п о  мест у р о ћ е њ а , о д н о с н о  п о  мест у б о р а в к а  п р е  
ст упањ а у  Н О Р , д о к  с у  п о г и н у л и  с а  д р у г и х  п о д р у ч ја  
р а с п о р е ћ е н и  п о  м ест им а у  к о ји м а  с у  п о г и н у л и .



АРСОВИЋ Милана ВЛАДИСЈ1АВ, рођен у Равнима, 1894. го- 
дине, земљорадник, живео у Бакионици, сарадник НОП-а, ухвати- 
ли га Немци и стрељали у Пожеги 11 . децембра 1941. године.

БАБИЋ ДРАГОСЈ1АВ, рођен у Бакионици, 1925. године, зем- 
љорадник, партизански сарадник, ухватили га четници и убили у 
Бакионици, 25. септембра 1942.

БАБИЋ МИЈ10Ш, рођен у Бакионици, 20. септембра 1920. 
године, земљорадник, погинуо у борби у Бакионици, 18. октобра 
1944.

БОЈИЋ Миљка СЈТАВКО, рођен у Бакионици, 17. јануара 1921. 
године, земљорадник, члан СКОЈ-а, борац 2. пожешке чете, затим 
1. чете 1. батаљона 2. пролетерске бригаде, и Пратећег батаљона 
Врховног штаба. Погинуо је у борби против Немаца, на Милин- 
кладама, 8. јуна 1943.

БОЈИЋ МЛАДЕН, рођен 1920. године, борац, погинуо у бор- 
би против Немаца, у Бакионици, 14. септембра 1944.

ВУКОВИЋ Радована МИРКО, рођен 1921. године, у селу Пас- 
јачи код Прокупља, земљорадник, члан КПЈ, политички комесар 
чете у 5. српској бригади 21. дивизије, погинуо у борби против 
Немаца, у Бакионици, 14. септембра 1944.

ГЛИШИЋ Миленка ПЕТАР, рођен у Бакионици, 30. октобра
1902. године, шофер, борац 8. црногорске бригаде, погинуо у бор- 
би против непријатеља, на Грабову, 16. децембра 1944.

ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен у Крушевцу, 1914. године, 
кафеџија, борац, погинуо у борби против Немаца, у Бакионици, 
10. децембра 1944.

ЖИВКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен 10. септембра 1923. године, 
код Андријевице, водник у 2. батаљону 2. пролетерске бригаде, 
погинуо у борби против Немаца, у Бакионици, 14. септембра 1944.

ЈАНКОВИЋ Светозара МИЛОШ, рођен у Бакионици, 12. ја- 
нуара 1901. године, подофицир бивше Југословенске војске, зароб- 
љен у априлском рату и спроведен у Немачку, умро у логору, 26. 
августа 1943.

Б А К И О Н И Ц А
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ЈОВИЋЕВИЋ Милића ЈЕРЕМИЈА, рођен у Лорету, 17. сеп- 
тембра 1911. године, столарски радник, борац Пожешке чете, за- 
робили га четници и предали Немцима, који су га стрељали у Ва- 
љеву, 27. новембра 1941.

КЕМИВЕШ Срећка МИЛАН, рођен 1921. године, у Рачи Кра- 
гујевачкој, фризерски радник, борац Шумадиског НОП одреда, 
затим 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца, у 
Бакионици, 15. септембра 1944.

МАРИНКОВИЋ Сенте ТОМА, рођен 1925. године у селу Ду- 
шанову код Лесковца, земљорадник, борац 9. српске бригаде 23. 
дивизије, погинуо у борби против Немаца, у Бакионици, 11 . де- 
цембра 1944. године.

МАРИНКОВИЋ БРАНИСЛАВ, рођен у Бијељини, студент, 
борац, погинуо у борби против Немаца, у Бакионици, 14. септемб- 
ра 1944. године.

МАРЈАНОВИЋ Војина ДОБРИВОЈЕ, рођен у Бакионици, 2. 
јануара 1920. године, земљорадник, члан КПЈ, борац 1. пожешке 
партизанске чете, ухваћен и спроведен у логор на Бањици, одакле 
је интерниран у Норвешку. Страдао је у логору Корген, у Нор 
вешкој, 21. децембра 1942.

МАРЈАНОВИЋ Михаила СВЕТИСЛАВ, рођен у Бакионици, 
20. марта 1911. године, земљорадник, ухватили га Н емг.; и стре- 
љали у Бакионици, 11 . децембра 1944.

МАРЈАНОВИЋ Витомира МИЛОМИР, рођен у Бакионици,
12. новембра 1935. године, погинуо несрећним случајем 23. октоб- 
ра 1944, у Бакионици, од експлозије бомбе.

МАРЈАНОВИЋ Фмлипа ДРАГУТИН, рођен у Бакионици, 2С 
новембра 1897. године, земљорадник, ухватили га Немци и стре- 
љали у Бакионици, 11. децембра 1944.

МАРЈАНОВИЋ Ђорђа МИЛЕНКО, рођен у Бакионици, 3. 
августа 1933. године, земљорадник, погинуо несрећним случајем, 
1949. године, у Бакионици, од бомбе заостале из рата.

МАРЈАНОВИЋ Ђорђа РАЈКА, рођена у Бакионици, 1920. 
године, домаћица, погинула несрећним случајем 1949. године, у 
Бакионици, од бомбе заостале из рата.

МАРЈАНОВИЋ Миладина ДРАГАН, рођен у Бакионици, 1913. 
године, земљорадник, припадник бивше Југословенске војске, за- 
робљен у априлском рату и отеран у Немачку, умро у логору 1944. 
године.
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МИЈ10ВАН0ВИЋ СВЕТО ШВРЋА, рођен у селу Чукуревцу 
код Алексинца, земљорадник, политички комесар чете, погинуо у 
борби против Немаца, у Бакионици, 14. септембра 1944.

МИТРОВИЋ Крсмана МИЈ1АДИН, рођен у Бакионици, 1930. 
године, погинуо несрећним случајем у шивари, у Пожеги, 21. ју- 
на 1941.

ОБРЕНОВИЋ Ранка Ј1АЗАР, рођен 9. априла 1908. године у 
Лорету, земљорадник, члан КПЈ, заменик командира 1. пожешке 
чете, погинуо у борби против четника у Ражани, 3. новембра 1941.

ПАВЛОВИЋ РАТКО, рођен у селу Трњанима код Лесковца, 
командир чете, погинуо у борби против Немаца, у Бакионици, 14. 
септембра 1944.

РШУМОВИЋ Видоја МИЛОСАВ, рођен у Бакионици, 3. мар- 
та 1938. године, погинуо у Бакионици, приликом немачког ваздуш- 
ног напада, 29. новембра 1941.

РШУМОВИЋ Видоја МИЛЕНА, рођена у Љубишу, 1929. го- 
дине, живела у Бакионици, погинула у Бакионици, приликом не 
мачког ваздушног напада, 29. новембра 1941.

РШУМОВИЋ Видоја РАДМИЛА, рођена у Бакионици, 14. ав- 
густа 1939. године, погинула у Бакионици, приликом немачког ваз- 
душног напада, 29. новембра 1941.

СИМОВИЋ Милована ИВАН, рођен у Бакионици, 1930. го- 
дине, погинуо несрећним случајем 6. марта 1945, у Бакионици, од 
бомбе заостале из рата.

СМИЉАНИЋ Павла МАНОЈЛЕ ЦИМЕР, рођен у Љубишу, 
30. септембра 1919. године, студент права, живео у Бакионици, 
члан КПЈ, борац Пожешке партизанске чсте, затим политички ко- 
месар Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби про- 
тив Немаца, на Кошуру (Сутјеска), 4. јуна 1943.

ТАНОВИЋ Радоја РАДОЈКО, рођен у Бакионици, 23. септем- 
бра 1931. године, ученик, рањен од бомбе, од задобијених рана 
умро у болници у Чачку, 15. септембра 1943.

ФУЧИДЗИ ФЕЂА, рођен у Грузији, СССР, обућарски радник. 
живео у Бакионици, борац 1 . пожешке чете, заробили га четници 
и предали Немцима, који су га стрељали у Ваљеву, 27. новембра 
1941.
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Б О Г  Д А Н И Ц А

БАЈИЋ Милоја РАДОВАН, рођен у Богданици, 1925. године, 
земљорадвик, борац, погинуо у борби против непријатеља у Сло- 
венији, маја 1945.

ВУКАШИНОВИЋ Раденка ДОБРИЛО, рођен у Богданици,
1922. године, земљорадник, борац, разболео се у рату и умро у 
Богданици 4. маја 1945.

МИЈ1ЕТИЋ Владимира ДУШАН, рођен у Богданици, 1902. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на Ба- 
њици, где су га стрељали 1. октобра 1943.

МИЈТЕТИЋ Новака ЉУБИНКО, рођен у Богданици, 1910. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на Ба- 
њици, где су га стрељали 1. октобра 1943.

МИЛЕТИЋ Живојина РАДОВАН, рођен у Богданици, 1914. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на 
Бањици, где су га стрељали 1. октобра 1943.

МИЛЕТИЋ Владимира РАДОЈЕ, рођен у Богданици, 1892. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор н ј 
Бањици, где су га стрељали 1 . октобра 1943.

ПАВЛОВИЋ Миленка БОЖИДАР, рођен у Богданици, 1914. 
године, службеник, погинуо у Београду, приликом немачког ваз- 
душног напада, 6. априла 1941.

ПЕТКОВИЋ Војина СТАНИША, рођен у Богданици, 1890. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, стрељали га четници V 
Дружетићима, 8. априла 1943.

ПРОДАНОВИЋ Радована РАДОЈЛЕ, рођен у Богданици,
1904. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где су га стрељали, 1. октобра 1943.

ПРОДАНОВИЋ Светислава ХРИСТИВОЈЕ, рођен у Богдани- 
ци, 1902. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у ло- 
гор на Бањици, где су га стрељали, 1 . октобра 1943.

СРЕТЕНОВИЋ Станише РАДОВАН, рођен у Богданици, 1923. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на 
Бањици, где су га стрељали, 1 . октобра 1943.

СРЕТЕНОВИЋ Арсенија СТАНИША, рођен у Богданици,
1904. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где су га стрељали, 1 . октобра 1943.
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СТЈЕПАНОВИЋ Миљка МИЛОШ, рођен у Богданици, 1921, 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на 
Бањици, где су га стрељали, 1 . октобра 1943.

ТЕРЗИЋ Миодрага МИЛЕНКО, рођен у Богданици, 1927. го- 
дине, земљорадник, борац у КНОЈ-у, погинуо у борби против ба- 
листа код Приштине, 2. октобра 1947.

ЧОЛОВИЋ Јеврема ДРАГУТИН, рођен у Богданици, 1900. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на 
Бањици, где су га стрељали, 1. октобра 1943.

В Е Л И К А  Ј Е Ж Е В И Ц А

АРСИЋ Пауна АРСО, рођен у Великој Јежевици, 1922. годи- 
не, земљорадник, борац 9. бригаде 23. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца код Љубовије, крајем 1944. године.

БРИТВИЋ ЈУГАНА, рођена у Београду, студенткиња, ухва- 
тили је четници, осудили на смрт и стрељали у Великој Јежевици, 
у лето 1944. године.

ДЕЛИЋ Добросава МИЛОШ, рођен у Великој Јежевици, 3. 
јула 1917. године, земљорадник, убили га четнички одметници у 
Великој Јежевици, 23. септембра 1945.

ЂУРИЋ Живана МИЛУН, рођен у Великој Јежевици, 6. ја- 
нуара 1920. године, земљорадник, борац 15. мајевичке бригаде 17. 
дивизије, погинуо у борби против Немаца на Бумбаревом брду, 
6. децембра 1944.

ЈЕЛИЋ Стевана ЈОВАН, рођен у Великој Јежевици, 21. мар- 
та 1896. године, земљорадник, убили га четници у Великој Јеже- 
вици, 11. марта 1943.

ЈЕЛИЋ Ратомира ВЕСЕЛИН, рођен у Великој Јежевици, 10. 
августа 1917. године, трговачки помоћник, ухватили га Немци и 
спровели у логор на Бањици, где су га стрељали, 9. марта 1942./

ЈЕЛИЋ Илије ЈОРДАН, рођен у Великој Јежевици, 14. јула 
1926. године, земљорадник, борац 23. дивизије, разболео се у току 
рата и умро у Великој Јежевици, почетком 1946. године.

ЈЕЛИЋ Милована МИРКО, рођен у Великој Јежевици, 18. 
јануара 1919. године, земљорадник, борац 2. крајишке бригаде, 
умро од тифуса у болници у Нишу, 19. марта 1945.

ЈЕЛИЋ Стојана СТАМЕНКО, рођен у Великој Јежевици, 4. 
августа 1909. године, земљорадник, сарадник НОП-а, стрељали га 
четници у Великој Јежевици, 20. октобра 1944.
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РЕЉИЋ Ј. ДАНИЛО, рођен у Босанском Петровцу, 1925. го- 
дине, борац 20. бригаде 45 дивизије, рањен у Жудовини, у борби 
против Немаца, и од задобијених рана умро у болници у Великој 
Јежевици, новембра 1944.

ТЕОФИЛОВИЋ С. БРАНКО, рођен у селу Баре, 1927. године 
борац у 20. бригади 45. дивизије, рањен у борби против Немаца, 
у Жудовини, и од задобијених рана умро у болници у Великој Је- 
жевици, 25. новембра 1944.

БЕРБАТОВИЋ Радомира РИСТО, рођен у Висибаби, 21. мар- 
та 1921. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, погинуо у  
борби против Немаца код Пожеге, 29. новембра 1941.

БЕРБАТОВИЋ Здравка СЛАВОЉУБ, рођен у Висибаби, 10 
^ септембра 1919. године, земљорадник, борац 1. пожешке парти- 

занске чете, стрељали га четници у Висибаби, 9. децембра 1941.

ВАСИЛИЋ Владислава ДРАГОСЛАВ, рођен у Висибаби 31. 
октобра 1920. године, земљорадник, десетар у 2. пожешкој чети, 
ухватили га четници и стрељали у Висибаби 9. децембра 1941.

ДРНДАРЕВИЋ Миливоја МИЛОШ, рођен у Висибаби, 1908. 
године, опанчарски радник, борац Радничког батаљона Ужичког 
НОП одреда, погинуо у борби против Немаца на Кадињачи, 29. 
новембра 1941.

ДРНДАРЕВИЋ Миливоја КОСТА, рођен у Висибаби, 1912. 
 ̂ године, шофер, стрељали га четници у Великој Јежевици, 23. сеп- 

тембра 1941. године, због тога што је одбио послушност.

ДРОБЊАКОВИЋ Миленка МИЛОМИР, рођен у Висибаби 
« 1919. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, ухватили га 

четници и стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.

ЂОРЂЕВИЋ Витомира ВЛАДИМИР, рођен у Висибаби, 12. 
маја 1922. године, подофицир бивше Југословенске војске, ухва- 
тили га Немци и стрељали, а потом обесили у Пожеги, 11. маја 
1941.

ЂОРЂЕВИЋ Гвозденије БУДИМИР, рођен у Висибаби, 20. 
августа 1911. године, земљорадник, борац 5. бригаде, 3. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца на Црвеној стени, код Сарајева,
5. маја 1945. године.

В И С И Б А Б А
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ЂОРЂЕВИЋ МИОДРАГ, борац из Крагујевца, ухватили га 
четници и стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.

ИЈ1ИЋ Радосава КОСА, рођена у Висибаби, 21. јуна 1923. 
године, домаћица, убили је Немци у Висибаби, 26. новембра 1944.

-
ЈАЊИЋ Ђурђа РАДОСАВ, рођен у Висибаби, 10. августа

1920. године, земљорадник, борац 1. батаљона 5. црногорске бри- 
гаде, погинуо у борби против Немаца, у Дугој Реси, 4. маја 1945.

КЉАЈИЋ Дмитра СТЕВО, рођен у селу Курјаку, код Титове 
Коренице, борац 3. бригаде 6. Личке дивизије, члан КПЈ, погинуо 
у борби против непријатеља, у Висибаби, крајем 1944. године.

ЛАЗАРЕВИЋ Милуна МИЛЕНКО, рођен у Висибаби 1926. 
године, земљорадник, борац 9. црногорске бригаде, погинуо у бор- 
би против Немаца, у Дугој Реси, априла 1945.

ЛУЧИЋ Живорада ПЕТАР, рођен у Висибаби, 12. септембра
1926. године, лимарски радник, борац 9. бригаде 3. дивизије, ра- 
њен у борби против Немаца, на положају Дуга Реса, и од задо- 
бијених рана умро у болници у Огулину, 27. маја 1945.

МАНДИЋ Чедомира ДРАГИША, рођен у Висибаби, 3. ок- 
о тобра 1918. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, ухватили 

га четници и стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.

МАРИЋ М. РАДОМИР, рођен у Севојну, 14. јула 1928. годи- 
не, земљорадник, борац Ужичког НОП одреда, убили га четници 
у Висибаби, 13. октобра 1944.

МАРЈАНОВИЋ Милоја ЉУБОМИР, рођен у Доброселици,
1908. године, живео у Висибаби, земљорадник, као припадник бив- 
ше Југословенске војске погинуо од немачких авиона у селу Ор- 
ловић, код Приштине, 10. априла 1941.

МАРЈАНОВИЋ БУДИМИР, рођен у Висибаби, земљорадник, 
ухватили га Бугари и стрељали у Висибаби, 12. фебруара 1943.

МИЛУТИНОВИЋ Петра БУДИМИР, рођен у Рупељеву, 20. 
априла 1888. године, земљорадник, носилац „Албанске опоменице", 
сарадник НОП-а, ухватили га четници и стрељали у Висибаби, 9. 
децембра 1941.

МИЛУТИНОВИЋ Будимира ЉУБИША, рођен у Висибаби, 
о  1923. године, пољопривредни техничар, борац 2. пожешке чете, 

ухватили га четници и стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.
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МИРОСАВЉЕВИЋ Стојка МИЛАН, рођен у Висибаби 1920. 
године, завршио грађанску школу, земљорадник, члан КПЈ, борац 
2. пожешке чете, ухватили га четници и стрељали у Висибаби, 9. 
децембра 1941.

Г1АУНОВИЋ Драгутина РАДЕНКО, рођен у Висибаби, 1925. 
године, земљорадник, борац, рањен у борби против Немаца, на 
положају Дуга Реса, и од задобијених рана умро у Висибаби по- 
сле рата.

РИСТОВИЋ Драгоја ГОЈКО, рођен у Висибаби, 16. октобра 
1921. године, ученик техничке школе у Ваљеву, борац 2. пожешке 
чете, погинуо у борби против четника у Глумчу, 4. новембра 1941.

СКОКОВИЋ Александра МИЛИЋ, рођен у Висибаби, 9. мар- 
та 1916. године, подофицир бив. југословенске војске, водник 2. 
пожешке чете, ухватили га четници и стрељали у Висибаби, 9. де- 
цембра 1941.

СТЕФАНОВИЋ Стевана НЕДЕЉКО, рођен у Висибаби, 29. 
августа 1922. године, кројачки радник, члан КПЈ, борац Пожешке 
чете, 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца на 
Кошуру (Сутјеска), 5. јуна 1943. године.

ТЕРЗИЋ Михајила ДРАГИЋ, рођен у Висибаби, 12. децем- 
бра 1894. године, земљорадник, борац Пожешке чете, погинуо у 
борби против непријатеља, у селу Бродареву, код Пријепоља, феб- 
руара 1942.

ТЕРЗИЋ Драгића ДРАГОСЛАВ, рођен у Висибаби, 14. фе- 
бруара 1923. године, земљорадник, борац Пожешке чете погинуо 
у борби против непријатеља, у селу Пуљцима, код Нове Вароши, 
13. децембра 1941.

ВР А Њ  А Н И

ЂОКИЋ Ненада СИНИША, рођен у Врањанима, 7. августа 
1926. године, земљорадник, борац 5. црногорске бригаде 3. диви- 
зије, погинуо у борби против Немаца у Иловачи, 10. марта 1945.

МАРИЋ Митра САВО, рођен у Врањанима, 1913. године, 
земљорадник, припадник бивше југословенске војске, заробљен и 
отеран у Немачку, умро у логору у Немачкој, 1944. године.

МАРКОВИЋ Ђорђа БОРИСАВ, рођен у селу Кулинама код 
Алексинца, 1917. године, борац 6. српске бригаде 2. пролетерске 
дивизије, погинуо у борби против Немаца у Врањанима, децембра 
1944.
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МАРКОВИЋ Момира АНГЕЛИНА ГИНА, рођена у Врања- 
нима, 1920. године, домаћица, погинула у току борби у Врањани- 
ма, 3. новембра 1941.

МИКОВИЋ Раденка НОВИЦА, рођен у Врањанима, 1925. 
године, земљорадник, погинуо у Ужицу, приликом ваздушног на- 
пада, крајем 1944. године.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Ч. МИЛОРАД, рођен у Врањанима, 1919. 
године, земљорадник, погинуо у Ужицу, приликом ваздушног на- 
пада, 14. октобра 1944.

РАДОЈЕВИЋ Драгише ВУКОМАН, рођен у Врањанима, 20. 
јуна 1920. године, земљорадник, припадник Народне милиције, ра- 
њен у борби против четничких одметника, 12. августа 1945, и тог 
дана умро у болници у Ариљу.

РАДОЈЕВИЋ Велимира МИЛИВОЈЕ, рођен у Врањанима,
1927. године, земљорадник, борац, погинуо у Жабљу, Војводина,
1945. године.

СТАНКОВИЋ Пантелије МИЉАНА, рођена у Добродолу, 
1884. године, домаћица, живела у Врањанима, погинула у току 
борбе у Врањанима, децембра 1944.

Г Л У М А Ч

АНЂЕЛКОВИЋ Тихомира СТОЈАН, рођен у Прасковцу, 1922. 
године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца у Жудовини —  Глумач, 21. новембра 1944.

БЛАГОЈЕВИЋ Михаила БОЖИДАР, рођен у Пасјачи, 1911. 
године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против 
Немаца на Стрмцу (Глумач), 21 . новембра 1944.

ВАСИЉЕВИЋ Живана МИЛОМИР, рођен у Глумчу, 1909. 
године, земљорадник, погинуо у току борбе у Глумчу, 5. децембра 
1944.

ВАСИЉЕВИЋ Стевана ЈУЛКА, рођена у Глумчу, домаћица, 
погинула у току борбе у Глумчу, 28. септембра 1944.

ВАСИЉЕВИЋ Милована МИЛИВОЈЕ, рођен у Глумчу, 11. 
августа 1911. године, земљорадник, убили га Бугари у Глумчу, 4. 
октобра 1943.

ВУЈОВИЋ Алексе МИЛИЈАН, рођен у Глумчу, 13. септембра
1916. године, кројачки радник, борац Радничког батаљона Ужич- 
ког НОП одреда, погинуо у борби против Немаца на Кадињачи,
29. новембра 1941.
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ВУЈОВИЋ Милосава ЉУБИША, рођен у Глумчу, 14. фебру- 
ара 1924. године, земљорадник, борац, погинуо у борби против 
Немаца на Сремском фронту, крајем 1944.

ВУЈОВИЋ Алексија МАНОЈЛЕ, рођен у Глумчу, 1912. годи- 
не, трговац, припадник бивше Југословенске војске, заробљен и 
отеран у Немачку, умро у логору за време рата.

ВУКИЋЕВИЋ Миленка РАТОМИР, рођен у Глумчу, 6. авгу- 
ста 1914. године, економиста, борац, ухватили га Немци у Београ- 
ду и отерали у логор на Бањици, где су га стрељали, 12. јуна 1944.

ВУКИЋЕВИЋ СТАНИМИРКА, рођена у Честобродици, 1913. 
године, домаћица, живела у Глумчу, погинула у Ужицу, приликом 
ваздушног напада 14. октобра 1944.

ВУКИЋЕВИЋ Крсте МИЛИВОЈЕ, рођен у Глумчу, 1905. го- 
дине, земљорадник, убили га Немци у Глумчу, 4. децембра 1944.

ДЕМИРОВИЋ Ј. АЛЕКСАНДАР, рођен у Оснићу, 1920. го- 
дине, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Не- 
маца на Стрмцу (Глумач), 27. новембра 1944.

ДИНИЋ С. РАДОМИР, рођен у селу Бовану код Алексинца, 
1923. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца на Стрмцу (Глумач), 22. новембра 1944.

ДИНИЋ Б. МИЛИЈА, рођен у селу Катуну код Алексинца,
1925. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца у Жудовини (Глумач), 25. новембра 1944.

ДРОБЊАК Сава СИМО, рођен у Глумчу, 24. маја 1921. го- 
дине, земљорадник, борац 5. бригаде 3. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца код Сарајева, марта 1945.

ДРОБЊАК БЛАГОЈЕ, рођен у Глумчу, 1909. године, земљо- 
радник, погинуо од авионске бомбе у Врањанима, 19. септембра
1944. -

ЂОКИЋ Радојице ОЛГА, рођена у Глумчу, 7. јула 1920. го- 
дине, студент медицине, члан КПЈ, борац Чачанског НОП одреда, 
референт санитета 2 . батаљона 2. пролетерске бригаде, члан хи- 
руршке екипе 2. пролетерске дивизије; заробили је четници и 
стрељали у близини Фоче, почетком 1944. године.

ЂОКИЋ Здравка ДЕСИМИР, рођен у Глумчу, 22. новембра
1921. године, ученик гимназије, борац Ужичког НОП одреда, ухва- 
ћен од непријатеља и отеран у логор на Бањици, где је стрељан,
9. маја 1942.
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ЂОКОВИЋ Ђ. РАДИЧ, рођен у Прислоници код Чачка,
1923. године, трговачки радник, борац 1. чете Чачанског НОП од- 

<в реда, тешко рањен у борби против четника у Глумчу, и од задо- 
бијених рана умро у болници у Ужицу, 10. јануара 1942.

ЖИВАНОВИЋ Љубисава СИНИША, рођен у селу Љубешу 
код Алексинца, 1925. године, борац у 20. бригаде 45. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца на Стрмцу (Глумач), 22. новембра
1944.

ЈАКШИЋ ТОМА, рођен у Косовској Митровици, 1912. го- 
дине, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Не- 
маца на Стрмцу (Глумач), 24. новембра 1944.

ЈАНДРИЋ Ђ. МИЛАН, рођен у Двору на Уни, 1924. године, 
борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца 
у Жудовини (Глумач), 25. новембра 1944.

ЈАКОВЉЕВИЋ СТАНА, рођена у Глумчу, 1912. године, до- 
маћица, погинула за време борбе у Огњу, 18. новембра 1944.

ЈАНКОВИЋ Николе ЖАРКО, рођен у селу Дуго Поље, коц 
Соко Бање, 1917. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца на Стрмцу (Глумач), 24. новембра 1944.

ЈОВАНОВИЋ Борисава ВИТОМИР, рођен у селу Горњи Кру- 
пац, код Алексинца, 1926. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца на Стрмцу (Глумач), 24. новем- 
бра 1944.

ЈОТИЋ Милојка ДУШАН, рођен у Глумчу, 1918. године, зем- 
љорадник, припадник бивше Југословенске војске, погинуо у бор- 
би против Немаца у околини Шапца, априла 1941.

КОРАЋ Глигорија СЛАВКО, рођен у Глумчу, 17. септембра
1920. године, земљорадник, борац НОВЈ, погинуо у борби против 
Немаца на Сремском фронту, децембра 1944.

КРСТИЋ Милана ДОБРОСАВ, рођен у селу Мађије код Ра- 
жња, 1921. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца у Жудовини (Глумач), 25. новем- 
бра 1944.

МАКСИМОВИЋ ДУШАН, рођен у Малетини код Ражња,
1926. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца у Жудовини (Глумач), 25. новембра 1944.

МИЛЕТИЋ Т. ЖИВОРАД, рођен у селу Малетини код Раж- 
ња, 1924. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца у Жудовини (Глумач), 25. новембра 1944.
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МИЈ1ЕТИЋ БОЖИДАР, рођен у Соко Бањи, 1920. године, 
борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца 
у Жудовини (Глумач), 20. новембра 1944.

МИЛОВАНОВИЋ Ђорђа НИКОЛА, рођен у Дугом Пољу, 
код Соко Бање, 1913. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца на Стрмцу (Глумач), 24. новембра
1944.

МИЛОВАНОВИЋ Благоја ИСИДОР, рођен у Глумчу, 27. ја- 
нуара 1930. године, несрећним случајем погинуо 7. априла 1945, 
од бомбе заостале из рата у Глумчу.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Милана СТОЈАН, рођен у селу Четки 
код Ражња, 1922. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца на Стрмцу (Глумач), 21. 
новембра 1944.

МИТИЋ Алексе ДРАГОМИР, рођен у селу Штрбцу код Кња- 
жевца, 1914. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца на Стрмцу (Глумач), 21. новембра 1944.

НИКОЛИЋ Р. ДОБРОСАВ, рођен у Глумчу, 1897. године, 
земљорадник, рањен у току борбе у Глумчу, и од задобијених рана 
умро у болници у Ужицу, 9. новембра 1941.

НИКОЛИЋ Алексе МИЛОШ, рођен у Глумчу, 1883. године, 
земљорадник, носилац „Албанске споменице", као председник оп- 
штине спасавао припаднике НОП-а, убили га четници у Глумчу, 
у ноћи између 12. и 13. јуна 1944.

НИКОЛИЋ Стевана МИЛОРАД, рођен у Глумчу, 1928. го- 
дине, земљорадник, од последица немачког злостављања умро у 
Глумчу, августа 1945. године.

ПЕТРОВИЋ Р. СЛАВКО, рођен у Бјелотићима, 1922. го- 
» дине, ученик гимназије, борац Ужичког НОП одреда, погинуо у 

борби против четника у Глумчу, 4. новембра 1941.

ПЕТРОВИЋ Крсте ЂОРЂЕ, рођен у Прислоници код Чачка,
1921. године, земљорадник, борац Чачанског НОП одреда, поги- 
нуо у борби против' четника у Глумчу, 3. новембра 1941.

ПЕШИЋ ВЛАДИМИР, рођен у Горњој Вражини код Ниша, 
1920. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца у Жудовини (Глумач), 20. новембра 1944.

РИСТИЋ МИЛОРАД, рођен 1920. године, борац 23. бригаде 
45. дивизије, погинуо у борби против Немаца на Стрмцу (Глумач),
24. новембра 1944.
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САВИЋ 'Бура ПЕТАР, рођен у Дрежници, 1923. године, бо- 
рац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца на 
Стрмцу (Глумач), 24. новембра 1944.

САВИЋ Грифуна ГАВРИЛО, рођен у Блендију код Соко Ба- 
ње, 1925. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца на Стрмцу (Глумач), 24. новембра 1944.

САВИЋ С. МИЛОРАД, рођен у Бусиловцу, 1926. године, бо- 
рац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца у 
Жудовини (Глумач), 21. новембра 1944.

СТОЈИЉКОВИЋ Стојана СВЕТИСЛАВ, рођен у Праскову 
код Ражња, 1902. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца у Жудовини (Глумач), 21. новембра 1944.

ТЕШИЋ Светислава ВИДОЈЕ, рођен у Глумчу, 28. јуна 1924. 
године, земљорадник, погинуо у борби против четника у Глумчу,
3. новембра 1941.

ЋЕФЕРЈАНОВИЋ ИЛИЈА, рођен у селу Боговини, код Бо- 
љевца, 1921. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца у Жудовини (Глумач), 20. новембра 1944.
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ЉУБОМИР МИЋИЋ ЉУБО

Рођен у селу Годовику, 16. јануара 1882. године, у сељачкој 
породици, средњег имовног стања. Завршио основну школу у Го- 
довику. С обзиром на услове школовања, друге школе није поха-

ђао, али је, још у млађим 
годинама, заволео књигу, 
од које се није одвајао. 
Она је постала саставни 
део његовог живота. Та- 
ко је успео да стекне ви- 
соко образовање. Са ве- 
ликим интересовањем чи- 
тао је дела великих свет- 
ских мислилаца, научни- 
ка, класика социјализма 
Маркса, Енгелса, Лењина. 
По томе како је позна- 
вао законитости развитка 
људског друштва и при- 
лика у свету, по свом ре- 
зоновању, Љубо је већ та- 
да, осетно одскакао од 
средине у којој је живео. 
Имао је много шире по- 
гледе и даље видике.

Још у млађим година 
ма, ступао је у контакт 

са појединим политичким личностима тога времена. Првог августа
1905. године постао је члан Српске социјалдемократске партије. 
Тада се први пут организационо повезао са напредним радничким 
покретом. Касније, радећи у КПЈ све до краја живота, никада се 
није одвајао од борбе радничке класе, упркос терору, хапшењима 
и прогонима, које 1е често доживљавао.

Његово учешће у првом светском рату, посебно његов испра 
ван однос према људима, примерност у личном животу, знање и 
принципијелност у политици ојачали су му углед и утицај у наро- 
ду. Новембра 1920. године, изабран је за народног посланика на 
листи КПЈ за округ ужички. Његова посланичка активност у На- 
родној скупштини и ван ње била је видно запажена. Нарочито је 
било запажено његово иступање у уставној дебати, 18. маја 1921.
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године, када је, у име Клуба комунистичких посланика, оштро на- 
пао монархистички систем државе.

После Обзнане и завођења монархистичке диктатуре, у вре- 
ме масовних прогона комуниста и сложених услова илегалног ра- 
да, Љубо се није пасивизирао. Он учествује у раду Покрајинске 
конференције КПЈ на Златибору 1934. године. Пред петомајске 
изборе, 1935. године, један је од говорника на великом збору Уд- 
ружене опозиције у Ужицу. Говорио је на гробу др Драгише Ми- 
шовића у Чачку, приликом постављања камена —  темељца за дом 
културе у Годовику, и на свим зборовима Удружене опозиције у 
срезу пожешком пред парламентарне изборе 1938. године. Због 
такве активности, био је више пута хапшен и злостављан. Његово 
држање пред полицијом увек је било достојно револуционара.

Нешто касније ступао је у додир са истакнутим борцима на- 
предног радничког покрета и са њима држао илегалне састанке. 
Радио је на стварању партијских организација у том крају. Као 
резултат тога рада, у селу Годовику, 4. августа 1939. године, фор- 
мирана је ћелија КПЈ, прва сеоска ћелија КПЈ у срезу пожешком. 
Он је био први секретар те ћелије, а истовремено и члан Среског 
комитета КПЈ за срез пожешки. У то време максимално се зала- 
гао на ширењу социјалистичких идеја у народу. Као човек из на- 
рода, који познаје сву његову муку и тегобе, у многобројним, сво- 
јим говорима, смело је нападао ненародне режиме бивше Југосла- 
вије, износио тешкоће које притискају народ и указивао откуда 
оне долазе, указивао на опасност од фашистичке агресије и на 
мере које треба предузети, ради одбране земље.

У тешким данима окупације објашњавао је узроке катастро- 
фе која је задесила наше народе, истичући да окупација не значи 
и крај рата, да одлучна борба тек предстоји, да се за њу треба 
припремати.

После напада на Совјетски Савез и позива КПЈ на устанак 
Љубо се, са читавом својом породицом, одазива позиву Партије. 
Околина у којој је живео и политички деловао следи његовим 
примером и масовно ступа у НОП. Приликом формирања штаба 
Ужичког НОП одреда он постаје његов члан, а по ослобођењу По- 
жеге и Ужица, постаје први председник Среског НОО-а у Пожеги 
и члан Окружног НОО-а у Ужицу.

У првој непријатељској офанзиви, при повлачењу наших је- 
диница са ослобођене територије, иако у поодмаклим годинама, 
са своја два сина пошао је на дуг и тежак пут, пун неизвесности. 
После повлачења из Србије, преко Увца и Златара, почетком феб- 
руара 1942. године, Љуба су заробили четници. Као познатог ко- 
мунисту, спровели су га у Пожегу. После месец дана проведених 
у пожешком затвору и зверског мучења, изведен је пред немач- 
ко-четнички преки суд, који га је осудио на смрт. За све време 
држао се достојно револуционара. Без роптања, достојанствено је
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пошао у смрт, добацивши својим мучитељима: „Од вас ништа 
друго и не очекујем” .

Стрељан је 8. марта 1942. године, са стегнутом песницом, > 
знак борбеног антифашистичког поздрава. Његово унакажено те- 
ло четници су, ради застрашивања народа, изложили на пожеш 
ком тргу, који данас носи његово име.

ВЛАДИМИР РАДОВАНОВИЋ ВЛАДЕ

Рођен је 26. маја 1906. године, у Годовику, у сиромашној сео- 
ској породици. Од детињства се суочавао са разним тешкоћама, 
што је било пресудно у формирању његове личности. Имао је ше-

сторо деце. Рано се рас- 
тао са оцем, који одлази 
у балкански, а затим у 
први светски рат, у коме 
је погинуо 1917. године. 
Тих ратних година, из по- 
родице нестају још два 
члана. Умрла му је стари- 
ја сестра и млађи брат, а 
одмах после првог свет- 
ског рата мајка му се пре- 
удаје. Тежак терет стара- 
ња о преосталој породи- 
ци пао је на још веома 
младог и недораслог Вла- 
да. М орао је даноноћно 
радити на оскудном пар- 
чету земље, што му је 
отац оставио, како би 
обезбедио најминимални- 
је кућне потребе. Већ та- 
да, у доба непроживљеног 
детињства, кроз мукотр- 

пан рад, борећи се са разним недаћама, прекаљивао се и оспособ- 
љавао за живот.

Оженио се марта 1925. године. У браку са супругом Љуби- 
цом имао је шесторо деце и ту вишечлану породицу издржавао 
је, углавном, својом зарадом и, мањим делом, приходом са земље. 
Запошљавао се у разним местима, код разних послодаваца и на 
разним пословима које није бирао, јер није био у могућности да 
бира. У напорној борби за живот, дошао је до сазнања да, при по- 
стојећим друштвеним односима, ни уз највеће напоре не може се- 
би и породици обезбедити услове за живот достојан човека. Са- 
моиницијативно је изучио столарски занат, којим се све до рата 
бавио као основним занимањем. Као радник био је цењен. Паж-
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њом коју је испољавао према својој породици и односима према 
околини у којој је живео, као и чврстином свога карактера, сте- 
као је велики углед и симпатије свих који су га познавали. Иако 
оптерећен радом и старањем о породици, ипак је, са великим ин- 
тересовањем пратио све шта се догађа код нас и у свету. Своје 
слободно време проводио је у читању књига, брошура, летака и 
другог што му је до руку долазило. На основу тога је извлачио 
одређене закључке за практичан живот.

Још пре рата, био је запажен као симпатизер напредног рад- 
ничког покрета и КПЈ. Супротстављао се самовољи појединих моћ- 
ника —  властодржаца, па и онима који су били од утицаја за ње- 
гово запошљавање. Приликом парламентарних избора, у мају 1935. 
године, када је било запрећено онима који буду гласали за Удру- 
жену опозицију да ће остати без посла, односно да се неће моћи 
нигде запослити, Владе је говорио: „Гласаћу за опозицију да ви- 
дим шта ће ми. . Није се бојао њихове моћи. Веровао је у не- 
миновност мењања друштвених односа и за то се и залагао.

На почетку устанка, Владе је међу првима ступио у Пожеш- 
ку партизанску чету и учествовао у свим акцијама и борбама које 
је она извела. Већ у првим њеним акцијама истакао се као неустра- 
шив пушкомитраљезац. Убрзо је постао и десетар, а затим водник 
и један од чувених бомбаша 1. батаљона Друге пролетерске бри- 
гаде. Неустрашиво ј с  засипао бомбама непријатељске бункере код 
Купреса, Јајца, Мркоњић-Града, Грахова, Ливна. . . У борбама је 
увек био међу првима и, својом храброшћу, пожртвовањем и из- 
држљивошћу, подстицао борце да следе његов пример. На тај на- 
чин, преносио је своје ратничко искуство и храброст на остале 
борце. Сем тога, често је примењивао тактику —  да сам, на погод- 
ним местима, сачека групе непријатељских војника, покоси их сво- 
јим пушкомитраљезом, и тиме нанесе велике губитке непријатељу.

Када су у току битке на Неретви, 1943. године, Прозор и ра- 
њеници у њему били угрожени од непријатеља, у противудару 
Оперативне групе дивизија НОВЈ према Горњем Вакуфу, у теш- 
кој борби за спас рањеника, 3. марта 1943. године, на Црном врху 
је погинуо прослављени бомбаш Друге пролетерске бригаде Вла- 
димир —  Владе Радовановић.

Био је члан КПЈ. За народног хероја проглашен је 13. марта
1945. године.

ЖИВКОВИЋ Миленка НИКОЛА, рођен у Годовику, 12. де- 
цембра 1907. године, судски приправник, припадник бивше југо- 
словенске војске, заробљен у априлском рату и отеран у Немачку; 
умро у логору 1943. године.

ЈЕВЂОВИЋ Пауна МИЛАН, рођен у Годовику, 13. септем- 
бра 1893. године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухватили га чет- 
ници, отерали у Крушчицу и стрељали, 21. децембра 1941.
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ЈЕВЂОВИЋ Милана МИЈТОВАН, рођен у Годовику, 14. но- 
вембра 1924. године, земљорадник, борац 1. батаљона 3. крајишке 
бригаде, погинуо у борби против Немаца у Међулужју, код Мла- 
деновца, 12. октобра 1944.

ЈЕВЂОВИЋ Милана БОРИВОЈЕ, рођен у Годовику, 7. јануара 
1923. године, ученик гимназије, четници га присилно отерали на 
Владаје, где је од њиховог злостављања страдао, 11. маја 1944.

ЈЕВЂОВИЋ Јевта МИЈ10РАД, рођен у Годовику, 1925. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Бугари и предали Немцима у ло- 
гору на Бањици, одакле је интерниран у Немачку; умро је у ло- 
гору у Маутхаузену у току рата.

ЈЕШИЋ Видосава ДРАГОМИР, рођен у Годовику, 20. октоб- 
ра 1897. године, земљорадник, активан сарадник НОП-а, члан ме- 
сног НОО у Годовику, ухваћен од непријатеља и отеран у логор 
на Бањици, одакле је интерниран у Норвешку,- страдао у логору, 
септембра 1942. године.

ЈЕШИЋ Видосава БУДИМИР, рођен у Годовику, 23. новем- 
бра 1900. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, ухватили 
га Бугари и предали Немцима у логору на Бањици, где је стрељан, 
1. октобра 1943.

ЈЕШИЋ Вићентија МАРКО, рођен у Годовику, 23. маја 1911. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухватили га Бугари и оте- 
рали у логор на Бањици; а одатле је интерниран у Немачку, умро 
у логору Маутхаузен, 1943. године.

ЈЕШИЋ Петра ВЕЛИМИР, рођен у Годовику, 26. фебруард
1917. године, столарски радник, борац Пожешке чете, ухватили га 
четници и отерали у Крушчицу, где су га стрељали, 21. децембра 
1941.

ЈЕШИЋ Стевана МИЛУТИН, рођен у Годовику, 29. марта 
1897. године, општински деловођа, члан месног НОО-а у Годови- 
ку, ухватили га четници и отерали у Крушчицу, где су га стреља- 
ли, 21. децембра 1941.

ЈЕШИЋ Обрада СРЕДОЈЕ, рођен у Годовику, 22. фебруара 
1889. године, земљорадник, припадник партизанске милиције, ух- 
ватили га четници и отерали у Крушчицу, где су га стрељали, 21. 
децембра 1941.

ЈЕШИЋ Јевта ВЛАДИМИР, рођен у Годовику, 22. марта
1918. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га чет- 
ници и предали Немцима, који су га стрељали у Пожеги, 16. де- 
цембра 1941.
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ЈЕШИЋ Гвоздена МИХАЈИЈ10, рођен у Годовику, 17. јануа- 
ра 1919. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, погинуо у 
борби против Немаца код Пожеге, 29. новембра 1941.

ЈЕШИЋ Богољуба СЛОБОДАН ЦОЛЕ, рођен у Годовику, 3. 
јуна 1923. године, ученик учитељске школе, сарадник НОП-а, ухва- 
тили га Бугари и отерали у логор на Бањици, одакле је интерни- 
ран у логор Маутхаузен, умро 1944. године.

ЈЕШИЋ Михајила РАДЕНКО, рођен у Годовику, 24. маја 
1912. године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухватили га Бугари 
и отерали у логор на Бањици, одакле је интерниран у логор Маут- 
хаузен, где је умро у току рата.

ЈЕШИЋ Милинка ВЕЛИЧКО, рођен у Годовику, 30. јануара 
1909. године, радник, живео у Краљеву, стрељали га Немци у Кра- 
љеву, 16. октобра 1941.

ЈЕШИЋ Велисава ВЕСЕЛИН ВЕСО, рођен у Годовику, 4. ја- 
нуара 1926. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали 
у логор на Бањици, одакле је интерниран. Разболео се у логору 
Маутхаузен и, по повратку кући, умро у Војној болници у Ариљу, 
25. августа 1945.

ЈЕШИЋ Танасија ГВОЗДЕН, рођен у Годовику, 13. јуна 
1900. године, земљорадник, отеран у логор на Бањици, од после- 
дица логорског живота, умро у Годовику, 17. марта 1943.

ЈЕШИЋ Јелесија ВИДОЈЕ, рођен у Годовику, 1904. године, 
земљорадник, сарадник НОП-а, хапшен и злостављан од четника, 
услед чега је умро у Годовику, 14. априла 1943.

ЈЕШИЋ Драгољуба АНИКА, рођена у Речицама, 7. априла 
1883. године, домаћица, живела у Годовику, убили је Немци у Го- 
довику, 6. децембра 1944.

ЈЕШИЋ Драгољуба ПЕТКО, рођен у Годовику 1913. године, 
земљорадник, припадник бивше југословенске војске, разболео се 
у априлском рату, умро у Годовику, 22. јуна 1941.

ЈОКАНОВИЋ М. МОМЧИЛО, рођен у Ариљу, 2. августа 
1927. године, ученик гимназије, борац, погинуо у борби против 
четника у Годовику, 6. септембра 1944. године.

КАБАНИЦА Р. МИЛЕНКО, рођен у Вранама, 1900. године, 
опанчарски радник, живео у Годовику, командир страже у Годо- 
вику, ухватили га четници, отерали у Крушчицу и стрељали, 21. де- 
цембра 1941.
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КУЈТИЗИЋ Милоша ДРАГОЉУБ, рођен у Годовику, 29. но- 
вембра 1898. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, поги- 
нуо у борби против четника у Ражани, 3. новембра 1941.

КУЛИЗИЋ Милије РАДОЈЕ, рођен у Годовику, 10. октобр? 
1919. године, књиговезачки радник, борац, ухватили га Немци и 
отерали у логор на Бањици, одакле је интерниран у логор у Нор- 
вешкој, где је стрељан, 17. јула 1943.

ЛАПЧЕВИЋ Милана МАТИЈЕ, рођен у Годовику, 11. новем- 
бра 1913. године, казанџијски радник, члан КПЈ, борац, затим за- 
меник политичког комесара чете у 1. батаљону 2. пролетерске бри- 
гаде. Погинуо у борби против усташа, у Пазарићу, 4. јула 1942.

ЛАПЧЕВИЋ Тимотија СТРАЈИН, рођен у Годовику, 2. мар- 
та 1917. године, металски радник, живео у Чачку, члан КПЈ, за- 
меник командира чете у Чачанском НОП одреду, ухватили га чет- 
ници и стрељали у Рошцима, 5. децембра 1941.

ЛУКОВИЋ Пе^ра МОМЧИЛО, рођен у Ступчевићима, 1924. 
године, земљорадник, борац 4. санџачке бригаде 37. дивизије, по- 
гинуо у борби против четника у Годовику, 30. септембра 1944.

МАРЈАНОВИЋ Крсте НАУМ, рођен у Годовику, 1. децембра 
1910. године, молерски радник, члан КПЈ, борац Пожешке чете, 
затим у 1. батаљону 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби про- 
тив Немаца на Кошути (Зеленгора), 11. јуна 1943.

МАРЈАНОВИЋ Крсте МИЛОЈЕ, рођен у Годовику, 1908. го- 
дине, железнички радник, живео у Лесковцу, погинуо приликом 
ваздушног напада у Лесковцу, за време рата.

МЕЂЕДОВИЋ Милосава ЈАНКО, рођен у Годовику 1. мар- 
та 1897. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га 
четници и отерали у Крушчицу, где су га стрељали, 21. децембра 
1941.

МЕЂЕДОВИЋ Тимотија АТАНАСИЈЕ ТАНЕ, рођен у Годо- 
вику, 18. јануара 1884. године, земљорадник, носилац „Албанске 
споменице", борац Пожешке партизанске чете, ухватили га четни- 
ци, отерали у Крушчицу и стрељали, 21. децембра 1941.

МЕЂЕДОВИЋ Миљка СЛАВКО, рођен у Годовику, 25. мар- 
та 1921. године, ученик учитељске школе, члан КПЈ, политички 
комесар 1. пожешке партизанске чете, погинуо у борби против 
четника у селу Комаранима, код Нове Вароши, при повлачењу у 
Санџак, 5. фебруара 1942.
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МЕЂЕДОВИЋ Видосава РАЈКО, рођен у Годовику, 23. јануа- 
ра 1897. године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухватили га чет- 
ници, отерали у Крушчицу и стрељали, 21. децембра 1941.

МЕЂЕДОВИЋ Атанасија ДРАГОЈЈ1Е, рођен у Годовику, 1922. 
године, сарадник НОП-а, прогањан и злостављан од четника, ус- 
лед чега је умро у Годовику, крајем 1944. године.

МЕЂЕДОВИЋ Лазара ДРАГУТИН, рођен у Годовику, 8. но- 
вембра 1908. године, угоститељски радник, припадник бивше ју- 
гословенске војеке, заробљен од Немаца и отеран у Немачку, ум- 
ро у логору, 9. марта 1943.

МЕЂЕДОВИЋ Јанка МИКАН, рођен у Годовику, 19. априла 
1929. године, ученик гимназије, несрећним случајем од мине за- 
остале из рата погинуо у Годовику, септембра 1945. године.

МЕЂЕДОВИЋ Душана МИЛОЈКА МИЦА, рођена у Ужицу, 
27. септембра 1923. године, пушкарска радница, живела у Годови- 
ку, члан КПЈ, борац Пожешке чете, стрељали је Немци у Поже- 
ги, 10. јануара 1942.

МИЛЕТИЋ Николе РАДОЈКО, рођен у Годовику, 5. јануара 
1920. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га чет- 
ници и предали Немцима, који су га стрељали у Пожеги, 16. де- 
цембра 1941.

МИЛЕТИЋ Петра РАДОЈЕ, рођен у Годовику, 22. фебруара
1924. године, ученик гимназије, борац Ужичког одреда, погинуо у 
борби против Немаца у Вранама, 5. децембра 1944.

МИЋИЋ Вељка БОШКО, рођен у Годовику, 28. марта 1909. 
године, земљорадник, борац Пожешке чете, 2. пролетерске бри- 
гаде, погинуо у борби против Немаца на Равнима, код Мостара, 
12. фебруара 1943.

МИЋИЋ Љубомира ЖИВКО, рођен у Годовику, 4. априла
1925. године, питомац Војно-техничког завода, члан СКОЈ-а, бо- 
рац Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, заробили га четници 
и стрељали у Гривској, 7. јула 1944.

МИЋИЋ Војина МИЋО, рођен у Годовику, 19. фебруара 
1922. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, заробили га 
четници, отеран у логор на Бањици, одакле је интерниран у Нор- 
вешку, где је стрељан у току рата.

МИЋИЋ Милутина НЕНАД, рођен у Годовику, 13. јуна 1912. 
године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га четници, 
отерали у Крушчицу и стрељали, 21. децембра 1941.
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МИЋИЋ Миленка МИЛОМИР, рођен у Годовику, 7. јула
1916. године, учитељ и резервни официр, члан КПЈ, водник у 1. 
пожешкој чети, погинуо у борби против четника у Ражани, 3. но- 
вембра 1941.

МИЋИЋ Обрада МИЛЕНКО, рођен у Годовику, 1881. годи- 
не, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у логор на Бањи- 
ци, где је стрељан 1. октобра 1943.

МИЋИЋ Живка БОЖИДАР, рођен у Годовику, 25. децембра 
1879. године, земљорадник, пчелар, члан КПЈ, пре рата истицао 
се у ширењу напредних социјалистичких идеја, члан месног НОО, 
у Годовику, ухватили га четници и отерали у Крушчицу, где су га 
стрељали, 21. децембра 1941.

МИЋИЋ Божидара АДАМ, рођен у Годовику, 8. децембра
1903. године, учитељ и резервни официр, члан КПЈ, борац и ру- 
ководилац у 2. пожешкој чети, заробљен и отеран у логор на Ба- 
њици, потом интерниран у логор у Норвешкој, где је стрељан, 14. 
септембра 1942.

МИЋИЋ Божидара ВЕЛИМИР ВЕЉО, рођен у Годовику, 30. 
јануара 1909. године, просветни радник, командир 1. пожешке че- 
те, погинуо у борби против Немаца на Кадињачи, 29. новембра 
1941.

МИЋИЋ Божидара МОМЧИЛО, рођен у Годовику, 8. јула
1917. године, земљорадник, сарадник НОП-а, ранили га Немци 
после минирања тунела у Расној, од задобијених рана умро у бол- 
ници у Ужицу, 20. августа 1941.

МИЋИЋ Ђорђа МИЛОЈЕ, рођен у Годовику, 6. јула 1923. 
године, радник железничке радионице у Нишу, члан КПЈ, поли- 
тички комесар Нишавске партизанске чете, погинуо у борби про- 
тив Немаца на Црном врху, у јесен 1942.

МУЊИЋ Милојка МИЛЕНКО, рођен у Годовику, 29. августа
1926. године, земљорадник, борац 9. ударне бригаде 3. црногорске 
дивизије, погинуо у борби против Немаца на Дебелој глави, Хрват- 
ска, 6. маја 1945. године.

НЕДЕЉКОВИЋ Драгомира СЛОБОДАНКА ДАНА, рођена у 
Годовику, 27. априла 1922. године, ученица учитељске школе, члак 
КПЈ, борац Пожешке чете, 2. пролетерске бригаде, потом рефе- 
рент санитета 1. батаљона бригаде; умрла у болници код Мојков- 
ца у Пољима Колашинским, 30. маја 1944.



НЕДЕЉКОВИЋ Драгомира ОБРАД, рођен у Годовику, 24. 
маја 1920. године, кројачки радник, борац Пожешке чете, ухвати- 
ли га четници и предали Немцима, који су га стрељали у Ваљеву, 
новембра 1941.

НЕДЕЉКОВИЋ Миливоја МИЛУТИН, рођен у Годовику, 
1898. године, земљорадник, живео у Доњој Краварици, где су га 
убили Бугари, 18. августа 1943.

НЕДЕЉКОВИЋ Милутина БРАНКО, рођен у Годовику, 1925. 
године, земљорадник, живео у Доњој Краварици, убили га Бугари 
у Доњој Краварици, 18. августа 1943.

НИКИТОВИЋ Милоша ДЕСИМИР, рођен у Годовику 30. 
априла 1907. године, пекарски радник, борац 1. пожешке чете, 
ухватили га четници, отеран у логор на Бањици, одакле је интер- 
ниран у Норвешку, где је умро 1942. године.

ПАВИЋЕВИЋ Новака РАДИВОЈЕ, рођен у Глумчу, 20. ав- 
густа 1905. године, земљорадник, живео у Годовику, борац 1. по- 
жешке чете, погинуо у борби против четника у Ражани, 3. но- 
вембра 1941.

ПАВЛОВИЋ Миливоја МИЛОЈКО, рођен у Годовику, 19. ок- 
тобра 1922. године, ученик гимназије, борац Пожешке чете, ухва- 
тили га четници, отеран у логор на Бањици, одакле је интерниран 
у Норвешку, где му се губи траг.

ПАНТОВИЋ Сретена МИЛИСАВ, рођен у Годовику, 3. ок- 
тобра 1911. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, ухвати- 
ли га четници, отерали у Крушчицу и стрељали, 21. децембра 1941.

ПАНТОВИЋ Андрије ЈОВАН —  ЈОЦО, рођен у Годовику, 
15. децембра 1906. године, земљорадник, борац Пожешке чете, 
хапшен и злостављан од четника, услед чега је умро у Годовику, 
1943. године.

РАДМИЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ, рођен у Годовику, 1920. годи- 
не, радник, борац Пожешке чете, ухватили га четници и стрељали 
у Крушчици, 21. децембра 1941.

РАДОВАНОВИЋ Обрада СТРАЈИН, рођен у Годовику, 23. 
марта 1918. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили 
га четници и предали Немцима, који су га стрељали у Ваљеву, но- 
вембра 1941.

РАДОВАНОВИЋ Петра БУДИМИР, рођен у Годовику, 26. 
маја 1906. године, радник, борац Пожешке чете, тешко рањен т  
преласку Лима, од задобијених рана умро у Каменој Гори, феб- 
руара 1942.
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РИСТОВИЋ Томе ВЈ1АДИМИР, рођен у Годовику, 20. маја 
1923. године, земљорадник, борац Пожешке чете, погинуо у бор- 
би против Немаца код Пожеге, 29. новембра 1941.

РИСТОВИЋ Обрада ЈЕРЕМИЈА, рођен у Годовику, 1. маја 
1901. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, погинуо у бор- 
би против Немаца у Радовцима, 29. новембра 1941.

РИСТОВИЋ Вилотија ЂОРЂЕ, рођен у Годовику, 23. априла 
1906. године, радник, стрељали га Немци у Краљеву, 16. октобра 
1941.

СЕКУЈШЋ Радисава ДУШАН, рођен у Дајићима код Ива- 
њице, 1920. године, студент, члан КГ1Ј, борац, погинуо у борби 
против четника у Годовику, 5. септембра 1944.

СТОЈАНОВИЋ Алексе МИХАЈЛО, рођен у Забрђу код Го- 
ражда, борац 2. батаљона 4. санџачке бригаде, погинуо у борби 
против четника у Годовику, 30. септембра 1944.

ФИЛИПОВИЋ Вилимана РАЂЕН, рођен у Годовику, 7. феб- 
руара 1912. године, металски радник, командир чете Ариљског ба- 
таљона и возач при Врховном штабу, убили га четници у Годови- 
ку, 23. децембра 1941.

ФИЛИПОВИЋ Ваја ВИЛИМАН, рођен у Годовику, 1892. го- 
дине, земљорадник, тешко повређен од мине заостале из рата и, 
због задобијених повреда, умро у болници у Ужицу, крајем рата.

ЦАГИЋ Момира ОЛГА, рођена у Ариљу, 1896. године, учи- 
тељица, једно време живела и радила у Годовику, убили је Немци 
на Златибору, 2. децембра 1941.

Г О Ј Н А  Г О Р А

БАБОВИЋ Драгомира АДАМ, рођен у Гојној Гори, 1910. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на Ба- 
њици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

ГАВРИЛОВИЋ Радивоја МИЈ1ИВОЈЕ, рођен у Гојној Гори, 
1879. године, земљорадник, убили га остаци четничких банди у 
Гојној Гори, 11. септембра 1945.

504



МАРИЋ Павла ЈОВАН, рођен у Гојној Гори, 1906. године, 
машинбравар, четници га злостављали, од тих последица је умро 
у Гојној Гори, 25. марта 1945.

МАРИЋ Обрада КОСТАДИН, рођен у Гојној Гори, 1907. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Бањи- 
ци, и стрељали, 1. октобра 1943.

МАРИЋ Гвоздена МИЈ1АН, рођен у Гојној Гори, 1912. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

МАРИЋ Рајице МИЛОЉУБ, рођен у Гојној Гори, 1927, го- 
дине, земљорадник, борац Таковског батаљона Чачанског НОП 
одреда, погинуо у борби против непријатеља у Санџаку, децем- 
бра 1941.

МАРИЋ Рајице МИЛОШ, рођен у Гојној Гори, 1921. године, 
земљорадник, борац 15. мајевичке бригаде, рањен у борби против 
непријатеља, умро у болници у Ваљеву, 17. јануара 1945.

МАРИЋ Милорада МИЛУТИН, рођен у Гојној Гори, 1919. 
године, земљорадник, злостављан у току рата од четника, умро 
од ратних последица у Гојној Гори, 20. новембра 1945.

МАРИЋ Љубомира РАДОВИН, рођен у Гојној Гори, 1920. 
године, земљорадник, борац 15. мајевичке бригаде, погинуо у бор- 
би против непријатеља, код Брчког, марта 1945.

МИЛОШЕВИЋ НИКОЛИЈА, рођена у Гојној Гори, 1876. го- 
дине, домаћица, стрељали је четници у Великој Јежевици, авгус- 
та 1944.

ПЕТРОВИЋ Добросава МАРИНКО, рођен у Гојној Гори, 
1923. године, земљорадник, борац 23. ударне дивизије, погинуо у 
борби против непријатеља, у Брчком, марта 1945.

СРЕТЕНОВИЋ Живана ПАНТЕЛИЈА, рођен у Угриновцима, 
1927. године, земљорадник, борац 15. мајевичке бригаде, погинуо 
у борби против непријатеља, у Гојној Гори, 30. новембра 1944.

СТЈЕПАНОВИЋ Милосава МИЛОЈКО, рођен у Гојној Гори, 
1899. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор 
на Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

СТЈЕПАНОВИЋ Милосава МИЛОРАД, рођен у Гојној Гори, 
1906. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор 
на Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943.
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СТЈЕПАНОВИЋ Вићентија МИЉКО, рођен у Гојној Гори, 
1880. године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Бог- 
даници, 16. јула 1943.

ТИМОТИЈЕВИЋ Сава АЛЕКСА, рођен у Гојној Гори, 1895. 
године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на 
Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

ТИМОТИЈЕВИЋ Алексе ДРАГАН, рођен у Гојној Гори, 
1924. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор 
на Бањици и стрељали, 25. септембра 1943.

ТОМОВИЋ Илије МИЛИЈА, рођен у Гојној Гори, 1900. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њицу, где је стрељан, 25. септембра 1943.

ТРИФУНОВИЋ Јована ВОЈИМИР, рођен у Гојној Гори, 
1879. године, земљорадник, носилац „Албанске споменице", ухва- 
тили га Немци, отерали у логор на Бањици и стрељали 25. септем- 
бра 1943.

УРОШЕВИЋ Веселина КРСТА, рођен у Гојној Гори, 1918. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у Бањички ло- 
гор, где су га стрељали, 21. октобра 1943.

УРОШЕВИЋ Милована ЉУБИВОЈЕ, рођен у Гојној Гори, 
1923. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

УРОШЕВИЋ Веселина МИЛЕТА, рођен у Гојној Гори, 1921. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на 
Бањици, где је стрељан, 21. октобра 1943.

УРОШЕВИЋ Милоша МИТАР, рођен у Гојној Гори, 1902. 
године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њици и стрељали, 1. октобра 1943.

УРОШЕВИЋ Милисава ГРУЈИЦА, рођен у Гојној Гори, 1894. 
године, земљорадник, живео у Љубићу, ухватили га Немци и оте- 
рали у логор на Бањици, где је стрељан, 26. децембра 1942.

Ш ИШОВИЋ П. ВОЈИСЛАВ, рођен у Гојној Гори, 1911. го- 
дине, гвожђарски трговац, живео у Ужицу, члан Градског народ- 
ноослободилачког одбора у Ужицу 1941. године, злостављан због 
сарадње са НОП-ом и, од последица батинања, умро у Ужицу 17. 
децембра 1941.
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Г О Р Њ А  Д О Б Р И Њ Л

АРСИЋ Владимира СТЕВАН, рођен у Горњој Добрињи, 14. 
јула 1925. године, земљорадник, борац 9. бригаде 23 дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца, код Добоја, 10. априла 1945.

ИЈ1ИЋ Живка ОСТОЈА, рођен у Горњој Добрињи, 1909. го- 
дине, земљорадник, стрељали га Немци на Бубњу, код Ниша, 
1941. године.

ЈОВАНОВИЋ Средоја МИЛОСАВ, рођен у Горњој Добрињи,
16. августа 1922. године, земљорадник, борац, рањен у борби про- 
тив Немаца, и од задобијених рана умро у болници у Чачку, феб- 
руара 1945.

МАЛОПАРАЦ Велимира ВЛАДИМИР, рођен у Горњој До- 
брињи, 1910. године, кафеџија, живео у Београду, сарадник НОП-а, 
убили га Немци 1944. године, приликом повлачења из Београда.

МАРКОВИЋ Јовише СТАНОЈЕ, рођен у Горњој Добрињи, 
6. јануара 1925. године, земљорадник, борац 9. српске бригаде 23. 
дивизије, нестао у борби против Немаца код Бањалуке 2. апри- 
ла 1945.

МАРКОВИЋ Петра РАДЕ, рођен у Горњој Добрињи, 1921. 
године, земљорадник, борац 9. бригаде 23. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца, у Грачаници, 12. априла 1945.

МАРКОВИЋ Милојке МОМИР, рођен у Горњој Добрињи,
28. новембра 1924. године, земљорадник, борац 9. бригаде 23. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца, код Добоја, 16. априла
1945.

МИТРОВИЋ Чедомира ДОБРОСАВ, рођен у Горњој Добри 
њи, 1900. године, земљорадник, председник месног НОО, стрељали 
га четници у Горњој Добрињи, 16. јуна 1945.

НИКИТОВИЋ — ИЛИЋ Драгића МИЛКА, рођена у Јанчи- 
ћима, 1928. године, домаћица, живела у Горњој Добрињи, убили 
је Немци у Горњој Добрињи, 15. јула 1943.

ПРОДАНОВИЋ ЕМИЛИЈА МИЦА, рођена у Горњој Добри- 
њи, 1906. године, живела у Ужицу, домаћица, погинула у Ужицу, 
приликом експлозије у трезорима, 22. новембра 1941, заједно са 
своје троје деце: Оливером, Надом и Владом.

РАДОВАНОВИЋ Радована СЛОБОДАН, рођен у Горњој До- 
брињи, 1908. године, опанчарски радник, борац Ужичког НОП од- 
реда, заробили га четници и предали Немцима, који су га стре- 
љали у Ваљеву, 27. новембра 1941.
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СИМИЋ Василија ЖИВОРАД, рођен у селу Чубри код Раж- 
ња, 1914. године, столарски радник, комесар чете у 14. бригади
23. дивизије, погинуо у борби против Немаца, у Горњој Добрињи,
24. новембра 1944.

СОФРОНИЈЕВИЋ Вуја ГОЈКО, рођен у Горњој Добрињи, 
1902. године, земљорадник, стрељали га Немци на Бубњу, код Ни- 
ша, 1941. године.

СРЕТИЋ Маринка МИЈ1УН, рођен у Горњој Добрињи, 1919. 
године, земљорадник, борац 9. бригаде 23 дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца, код Љубовије, 19. децембра 1944.

ЋЕБИЋ ПАЈКА, рођена у Лорету, 1906. године, домаћица. 
живела у Горњој Добрињи, погинула у Горњој Добрињи, прили- 
ком немачког ваздушног напада, 31. октобра 1944.

ЧАРАПИЋ Милије ДРАГУТИН, рођен у Горњој Добрињи, 
23. маја 1924. године, земљорадник, борац 23. дивизије НОВЈ, по- 
гинуо код Цеља, у Словенији, 31. децембра 1945.

ЧАРАПИЋ Миодрага ДРАГИША, рођен у Горњој Добрињи,
1923. године, земљорадник, борац 9. бригаде 23. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца, код Љубовије, децембра 1944.

НАПОМЕНА:

ИЛИЋ Живка ОСТОЈА и СОФРОНИЈЕВИЋ Вуја ГОЈКО, 
пре рата су били осуђени на временске казне, које су издржавали 
у Нишу. После окупације земље, Немци су их извели из затвора 
и стрељали на брду Бубањ, код Ниша.

Г О Р О Б И Љ Е

АНЂЕЛИЋ Младена ЗДРАВКО, рођен у Горобиљу, 15. сеп- 
тембра 1889. године, земљорадник, ухватили а Бугари и отерали 
у логор на Бањицу, где је стрељан, 1 . октобра 1943.

БАБИЋ Гаврила МИЛАН, рођен у Горобиљу, 26. септембра 
1889. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у логор 
на Бањицу, где су га стрељали, 1 . октобра 1943.

БАБИЋ Милисава СРЕТЕН, рођен у Горобиљу, 2. јануара
1892. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у логор 
на Бањицу, где је стрељан, 1 . октобра 1943.

БАБИЋ Петра РАДОВАН, рођен у Горобиљу, 6. јула 1909.
године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у логор на
Бањицу, где је стрељан, 1. октобра 1943.
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БАБИЋ Будимира В0ЈИСЈ1АВ, рођен у Горобиљу, 21. ја- 
нуара 1923. године, земљорадник, несрећним случајем погинуо у 
Горобиљу, 8. септембра 1941.

БАРАЈ1ИЋ Ч. МАТИЈЕ, рођен у Вирову, 17. децембра 1909. 
године, земљорадник, борац Драгачевског батаљона, погинуо у 
борби против Немаца, у Горобиљу, 20. септембра 1941.

БАБИЋ БОЖИДАР БОШКО, рођен у Горобиљу, 1910. годи- 
не, земљорадник, сарадник НОП-а, хапшен и прогањан од четни- 
ка, и, на крају, отеран на присилан рад, у рудник Расна, где је не- 
срећним случајем погинуо, 19. октобра 1942.

БЈЕЈ1ИЧИЋ Здравка СРЕЋКО, рођен у Горобиљу, 7. фебруа- 
ра 1920. године, трговачки помоћник, борац 1. пожешке чете, члан 
КПЈ, ухватили га Немци и интернирали у логор у Француску, где 
му се губи траг.

БОГИЋЕВИЋ Димитрија ЖИВОРАД, рођен у Горобиљу, 23. 
маја 1910. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у 
логор на Бањици, одакле је интерниран у Немачку, умро у логору 
Дахау, 1944. године.

БОГИЋЕВИЋ Живка САВКА, рођена у Горобиљу, 2. новем- 
бра 1914. године, домаћица, убили је Немци у Горобиљу, 20. сеп- 
тембра 1941.

ВАРНИЧИЋ Арсенија ДРАГОСЛАВ, рођен у Горобиљу, 14. 
октобра 1909. године, земљорадник, борац Пожешке чете, отеран 
у логор на Бањици, а затим у Норвешку, где је стрељан, 3. јануара 
1943. године.

ВАРНИЧИЋ Павића МИЛОМИР, рођен у Горобиљу, 13. ав- 
густа 1924. године, земљорадник, борац 1. батаљона 5. бригаде 3. 
дивизије, погинуо у борби против Немаца, код Босанске Крупе, 
23. априла 1945.

ВАРНИЧИЋ Милојка СТАНИЦА, рођена у Пријановићима, 
12. фебруара 1896. године, домаћица, живела у Горобиљу, сарад- 

® ник НОП-а, четници је на зверски начин заклали у Горобиљу, 30. 
марта 1943.

ВАСИЉЕВИЋ Недељка МИЛАН, рођен у Горобиљу, 5. ја- 
нуара 1913. године, земљорадник, водник у Пожешкој чети, хап- 
шен и злостављан од четника, умро у Горобиљу за време рата, од 
последица физичког мучења.

ВИДИЋ Р. МИТАР, рођен у Горобиљу, 9. новембра 1921. 
године, ученик учитељске школе, борац 6. источнобосанске брига- 
де, погинуо у борби против Немаца, код Брчког, почетком 1945.

509



ВУЈОВИЋ С. МИЈ10САВ, рођен у Штедиму код Никшића,
30. октобра 1909. године, судија, члан КПЈ, командир чете у Ариљ- 
ском батаљону, тешко рањен у борби против Немаца у Горобиљу, 
и од задобијених раиа умро у болници у Ивањици, 22. септембра 
1941.

ГАВРИЛОВИЋ Војина МИЛОЈЕ, рођен у Горобиљу, 18. ап- 
рила 1898. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у 
логор на Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

ГАВРИЛОВИЋ Владимира ЈОВАН, рођен у Горобиљу, 23. 
јуна 1904. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у 
логор на Бањици, где је стрељан, 1 . октобра 1943.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Јеремије МЛАДЕН, рођен у Горобиљу,
6. фебруара 1896. године, земљорадник, сарадник НОП-а, стрељан 
у Пожеги, 10. децембра 1941.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Јеремије ОБРЕН, рођен у Горобиљу, 9. 
октобра 1889. године, земљорадник, припадник партизанске стра- 
же, стрељан у Пожеги, 13. децембра 1941.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Обрена ДЕСИМИР, рођен у Горобиљу, 
8. октобра 1905. године, земљорадник, борац Пожешке чете, стре- 
љан у Пожеги, 13. децембра 1941.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Обрена МИЛУТИН, рођен у Горобиљу,
14. октобра 1912. године, молерски радник, члан СКОЈ-а, борац 
Пожешке чете, стрељан у Пожеги, 13. децембра 1941.

ДРАГОВИЋ О. РАДОЈКО, рођен у Богојевићима, 15. септем- 
бра 1909. године, борац Ариљске чете, несрећним случајем поги- 
нуо у Горобиљу, 30. септембра 1941.

ЖУНИЋ Милоша РАДОЈКО, рођен у Горобиљу, 17. јула
1918. године, студент медицине, кандидат за члана КПЈ, партизан- 
ски борац, ухватили га четници и стрељали у Горобиљу, 23. ок- 
тобра 1941.

ЗЕЧЕВИЋ Милића МИЛУН, рођен у Горобиљу, 21 . октобра 
1916. године, земљорадник, члан КПЈ, борац Пожешке чете, за- 
тим заменик политичког комесара чете у 1 . батаљону 2. пролетер- 
ске бригаде, умро 13. јуна 1943. године од рана задобијених на 
Кошуру.

ИЛИЋ Новице СТОЈАН, рођен у Горобиљу, 6. јануара 1905.
године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у логор на
Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.
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ИЛИЋ Радојице МИЛОШ, рођен у Горобиљу, 27. априла
1898. године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали, а по 
том обесили у Пожеги, 11. маја 1941.

ЈАКОВЉЕВИЋ Драгомира ДРАГОЈЕ РАШО, рођен у Горо- 
биљу, 1. октобра 1909. године, земљорадник, ухватили га Бугари 
и отерали у логор на Бањици, одакле је интерниран у Немачку, 
умро у логору Маутхаузен у току рата.

ЈАКОВЉЕВИЋ Илије ВОЈИСЛАВ, рођен у Горобиљу, 15. 
марта 1923. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у 
логор на Бањици, одакле је интерниран у Немачку, умро у лого- 
ру Маутхаузен у току рата.

ЈЕВЕРИЧИЋ Прокопија САВО, рођен у Горобиљу, 14. јану- 
ара 1915. године, земљорадник, борац НОВЈ, разболео се у рату 
и умро на лечењу на Бледу, 1945. године.

КОВАЧЕВИЋ Петка ЉУБИВОЈЕ, рођен у Горобиљу, 12. но- 
вембра 1920. године, шофер, борац Пожешке чете, заробљен и 
спроведен у логор на Бањици, а затим интерниран у Немачку, где 
је умро у логору, 28. септембра 1943.

КОЛАРЕВИЋ Р. ДУШАН, рођен у Горобиљу, 1922. године, 
земљорадник, несрећним случајем рањен од мине заостале из ра- 
та, и од последица рањавања умро у болници у Ужицу, 10. маја
1943.

ЛУКОВИЋ Вуксана ПАВЛЕ, рођен у Миросаљцима, 30. јуна
1922. године, земљорадник, борац 4. санџачке бригаде, ухватили 

°  га четници и на зверски начин заклали у Горобиљу, 21. октоб- 
ра 1944.

МАРИЧИЋ Милана САВО, рођен у Горобиљу, 14. јануара
1899. године, земљорадник, припадник бивше југословенске вој- 
ске, заробили га Немци и отерали у Немачку, погинуо у логору 
приликом ваздушног напада.

МАРИЧИЋ Новице МИЛЕНКО, рођен у Горобиљу, 11. феб- 
руара 1914. године, земљорадник, борац 2. батаљона 5. црногор- 
ске бригаде, рањен у борби против Немаца и од задобијених рана, 
умро у болници у Сарајеву, 21. априла 1945.

МАРКОВИЋ Мирка ДРАГОМИР, рођен у Горобиљу, 9. ав-
густа 1905. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у
логор на Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.
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МАТИЋЕВИЋ Дмитра РАТОМИР РАТКО, рођен у Гороби- 
љу, 3. септембра 1914. године, земљорадник, ухватили га Бугари и 
отерали у логор на Бањици, одакле је интерниран у Немачку, ум- 
ро у логору Маутхаузен у току рата.

МАТИЋЕВИЋ Веселина ДЕСИМИР, рођен у Горобиљу, 9. 
августа 1905. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухвати- 
ли га четници и предали Немцима, стрељан у Ваљеву, новембра 
1941.

МАТИЋЕВИЋ Добросава СТЕВАН, рођен у Горобиљу, 10. 
априла 1921. године, земљорадник, борац 2. батаљона 5. бригаде, 
погинуо у борби против Немаца на Генералском Столу, 1. маја 
1945.

МИЛОВАНОВИЋ Крсте МИЛОМИР, рођен у Горобиљу, 27. 
октобра 1906. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали 
у логор на Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

МИЋОВИЋ Мића ДРАГУТИН, рођен у Горобиљу, 26. сеп- 
тембра 1913. године, земљорадник, борац 1. батаљона 3. крајишке 
бригаде, погинуо у борби против Немаца на Сремском фронту, 12. 
априла 1945.

НЕДЕЉКОВИЋ О. МИЛИЋ, рођен у Ступчевићима, 1924. 
године, земљорадник, борац 4. санџачке бригаде, погинуо у борби 
против четника у Горобиљу, 14. октобра 1944.

НЕОРИЧИЋ Војимира БОШКО, рођен у Горобиљу, 1925. 
године, земљорадник, борац НОВЈ, несрећним случајем погинуо 
у Пожеги, 15. маја 1945.

НОВАКОВИЋ Драгољуба ЂОРЂЕ, рођен у Београду, 1930. 
године, несрећним случајем погинуо у Горобиљу, 18. маја 1941.

ОБРАДОВИЋ Филипа СЛАВКО, рођен у Горобиљу, 1924. го- 
дине, земљорадник, борац НОВЈ, од последица рата умро на опо- 
равку у Горобиљу, после рата.

ПАВЛОВИЋ Глиша СТАНКО, рођен у Горобиљу, 23. марта 
1907. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, стрељан у По- 
жеги, 13. децембра 1941. године.

ПАВЛОВИЋ СТАНИМИР, рођен у Горобиљу, 1941. године, 
несрећним случајем погинуо 5. јуна 1944, у Горобиљу, од бомбе 
заостале из рата.

ПАВЛОВИЋ Срећка МИЛОМИР, рођен у Горобиљу, 1935. 
године, несрећним случајем погинуо 5. јуна 1944, у Горобиљу, од 
бомбе заостале из рата.
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ПАЈОВИЋ Павла МИЈ1Е, рођен у Горобиљу, 27. јануара 1919. 
године, ташнерски радник, борац 19. бригаде 25. српске дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, у Градачцу, априла 1945.

ПЕТРОВИЋ Богољуба ДОБРИВОЈЕ, рођен у Горобиљу, 8. 
фебруара 1926. године, земљорадник, борац 3. батаљона 5. брига- 
де 3. дивизије, погинуо у борби против Немаца на Генералском 
Столу, 30. априла 1945.

ПЕТРОВИЋ Милинка ПАВЈ1Е, рођен у Горобиљу, 1903. го- 
дине, земљорадник, ухватили га четници и стрељали у Сврачкову,
3. јануара 1944.

РАДИВОЈЕВИЋ Милана МИЈ1ИЈАН, рођен у Горобиљу, 7. 
децембра 1920. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, спро- 
веден у логор на Бањици, одакле је интерниран у Норвешку, стра- 
дао у логору, октобра 1942.

РАДИЋ Бранислава РАТКО, рођен у Горобиљу, 1923. године, 
земљорадник, борац НОВЈ, од последица рата умро у Горобиљу, 
по завршетку рата.

РОСИЋ А. МИЈ1ИЈАНКО, рођен у Вранама, 1921. године, 
земљорадник, члан СКОЈ-а, борац Аршмже чете, погинуо у борби 
против Немаца, у Горобиљу, 20. септембра 1941.

САРИЋ Јовића ДРАГОМИР, рођен у Горобиљу, 2. септембра 
1906. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га Нем- 
ци и стрељали на Златибору, децембра 1941.

СМИЉАНИЋ Милића МИЈ1УН, рођен у Горобиљу, 8. сеп- 
тембра 1920. године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали 
у логор на Бањици, одакле је интерниран у Немачку, умро у ло- 
гору Маутхаузен, почетком 1945. године.

СТАМАТОВИЋ Светозара ГАВРИЛО, рођен у Сирогојну, 23. 
септембра 1899. године, учитељ, живео у Горобиљу, ухватили га 
Бугари и отерали у логор на Бањици, где је стрељан, 1. октоб- 
ра 1943.

СТАНИЋ Средоја РАТОМИР, рођен у Горобиљу, 13. априла
1913. године, земљорадник, члан КПЈ, заменик командира 1. по- 
жешке чете, несрећним случајем погинуо на Благаји, у Речицама, 
8. августа 1941.

СТАНИЋ Љубомира Ј1УКИЈАН Ј1УКА, рођен у Горобиљу, 
17. јула 1922. године, трговачки помоћник, члан КПЈ, борац 1. по- 
жешке чете, затим пушкомитраљезац и њен командир у 1 . бата- 
љону 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца, на 
Кошуру (Сутјеска), 5. јуна 1943.



СТАНИЋ Љубомира ДУШАН, рођен у Горобиљу, 6. августа 
1920. године, земљорадник, члан СКОЈ-а, борац 2. пожешке чете, 
ухватили га четници, отеран у логор на Бањици, одакле је интер- 
ниран у Норвешку, где је стрељан у логору, 22. децембра 1942.

СТАНИЋ Владимира МИЛЕНКО, рођен у Горобиљу, 22. сеп- 
тембра 1909. године, земљорадник, кандидат за члана КПЈ, борац 
1. пожешке чете, погинуо у борби против четника, у Глумчу, 2. но- 
вембра 1941.

СТАНИЋ Радомира БОЖИДАР БОЖО, рођен у Горобиљу, 
25. децембра 1901. године, земљорадник, ухватили га Немци и 
стрељали у Пожеги, 20. септембра 1941.

ТОМИЋ Јакова МАРКО, рођен у Горобиљу, 21. септембра 
1914. године, обућарски радник, борац Радничког батаљона Ужич- 
ког НОП одреда, погинуо у борби против Немаца на Кадињачи, 
29. новембра 1941.

ТОМИЋ Јанка ВЛАСТИМИР, рођен у Горобиљу, 1923. го- 
дине, земљорадник, припадник Народне милиције, рањен у борРм  
против четничких банди и, од задобијених рана, умро у болници 
у Ужицу, 30. јануара 1945.

ТОМИЋ Војислава МИХАЈИЛО, рођен у Горобиљу, 2. апри- 
ла 1916. године, учитељ, командир противавионске одбране осло- 
бођеног Ужица, ухватили га четници и стрељали у Пожеги, 11. де- 
цембра 1941.

ТОМИЋ Обрена ГВОЗДЕН, рођен у Горобиљу, 22. јуна 1921. 
године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у логор на 
Бањици, одакле је интерниран у Немачку, умро у логору Маутха- 
узен, 1944. године.

ТОМИЋ Младена ОБРЕН, рођен у Горобиљу, 21. маја 1895. 
године, земљорадник, ухватили га Бугари и отерали у логор на 
Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

ТОПАЛОВИЋ Миленка ДУШАН, рођен у Горобиљу, 14. ја- 
нуара 1920. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, ухваћен 
и отеран у логор на Бањици, а потом интерниран у Норвешку, где 
је стрељан у логору, 22. децембра 1942.

ФИЛИПОВИЋ Милана МИЛУТИН, рођен у Церови, 25. ма- 
ја 1926. године, земљорадник, борац 4. санџачке бригаде, погинуо 
у борби против четника, у Горобиљу, 16. октобра 1944.
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ШЕНДЕКОВИЋ М. СВЕТОЛИК СВЕТО, рођен у Вирову, 5. 
фебруара 1911. године, столарски радник, члан КПЈ, борац Ариљ- 
ске чете, погинуо у борби против Немаца, у Горобиљу, 20. септем- 
бра 1941.

Г У Г А Љ

АНДРИЋ СРЕЋКО, рођен у Гугљу, земљорадник, убили га 
љотићевци, 21. јула 1943.

ДОСТАНИЋ ЉУБИСАВ, рођен у Гугљу, 1924. године, зем- 
љорадник, Немци га приликом повлачења отерали у логор у Ви- 
шеград, где је, због тешких услова живота умро, јануара 1945.

ЈЕВТОВИЋ Ђорђа ДРАГОСЛАВ, рођен у Гугљу, 19. августа
1905. године, борац 19. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, децембра 1944.

МАКСИМОВИЋ —  МАЋИЋ Будимира ЈУЛКА, рођена у Гу- 
гљу, 1917. године, домаћица, живела у Дљину, сарадник НОП-а, 
четници је на зверски начин заклали у Дљину, септембра 1944.

МАКСИМОВИЋ Будимира ПАНТЕЛИЈА, рођен у Гугљу, 23. 
априла 1921. године, земљорадник, борац Пожешке чете, четници 
га стрељали у Гојној Гори, 2. јуна 1943. године.

МАРКОВИЋ ТОМИСЛАВ, рођен у Гугљу, 1931. године, нес- 
рећним случајем погинуо у Гугљу, 12. јуна 1945, од бомбе заоста- 
ле из рата.

МАРКОВИЋ Миленка БРАНКО, рођен у Гугљу, 7. августа
1940. године, несрећним случајем погинуо 16. априла 1947, у Гуг 
љу, од бомбе заостале из рата.

МАРКОВИЋ Александра ФИЛИП, рођен у Гугљу, 1934. го- 
дине, ученик, несрећним случајем погинуо 1. фебруара 1945, у 
Гугљу, од бомбе заостале из рата.

МАРКОВИЋ Обрада САВО, рођен у Гугљу 1905. године, зем- 
љорадник, борац Пожешке чете, од задобијених рана у борби про- 
тив четника умро у болници у Ужицу, 7. октобра 1941.

НИКОЛИЋ Влајисава ИЛИНКА, рођена у Гугљу, 10. сеп- 
тембра 1925. године, домаћица, сарадник НОП-а, четници је на 
зверски начин убили 1943. године, у Ужицу, где се од њих скри- 
вала.

НИКОЛИЋ Влајисава СРЕЋКО, рођен у Гугљу 1920. године, 
земљорадник, борац 2. пожешке чете, ухватили га четници и стре- 
љали у Табановићима, 8. децембра 1941.
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НИКОЈШЋ Сава ВЛАЈИСАВ, рођен у Гугљу, 1885. године, 
земљорадник, сарадник НОП-а, четници га стрељали у Пожеги, 
10. децембра 1941.

НИКОЛИЋ Николе МИЛКА, рођена у Гугљу, 13. марта
1927. године, домаћица, убили је љотићевци на жетви, 21. јула
1943.

НИКОЛИЋ Ђура САВО, рођен у Гугљу, 14. јула 1926. годи- 
не, земљорадник, убили га љотићевци на жетви, у Гугљу, 21. ју- 
ла 1943.

НИКОЛИЋ Добросава МИЛУН, рођен у Гугљу, 1910. годи- 
не, земљорадник, убили га љотићевци у Гугљу, на жетви, 21. ју- 
ла 1943.

ПРОКОПИЈЕВИЋ Радоја СТОЈАН, рођен у Гугљу, 13. маја 
1897. године, земљорадник, приликом повлачења, Немци га оте- 
рали у логор у Вишеград; због тешких услова живота у логору, 
умро јануара 1945.

РАДОВАНОВИЋ Томе МИРОСЛАВ, рођен у Гугљу, 1921. 
године, шофер, борац Пожешке чете, затим Друге пролетерске 
бригаде; погинуо у борби против Немаца, у Благају код Купреса, 
12. августа 1942.

ТОДОРОВИЋ Тодора РАДЕНКО, рођен у Гугљу, 5 септембра
1909. године, кројачки радник, живео у Београду, сарадник НОП-а, 
злостављан од непријатеља, од ратних последица умро у болници 
у Београду, 5. марта 1945.

Д О Њ А  Д О Б Р И Њ А

ЂОРЂЕВИЋ Богомира МИРОСЛАВ, рођен у селу Орешцу 
код Књажевца, 1923. године, борац 9. бригаде 23. дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца, у Доњој Добрињи, новембра 1944.

ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен у Доњој Добрињи, 1924. го- 
дине, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га љотићевци 
и затворили у Пожеги, затим у Чачку, где су га стрељали, 23. ок- 
тобра 1943.

ЈАНКОВИЋ Саве ДРАГУТИН, рођен у селу Мађеру, 1925. 
године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против 
Немаца, у Доњој Добрињи, 23. новембра 1944.

ЈОВАНОВИЋ Јована МИЛАН, рођен у Доњој Добрињи, 
1912. године, земљорадник, припадник бивше југословенске војске, 
заробљен и отеран у Немачку, где је погинуо приликом ваздуш- 
ног напада.
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К0Ј1АРЕВИЋ Милосава МИЈ10МИР, рођен у Доњој Добри- 
њи, 1904. године, службеник, живео у Београду, погинуо прили- 
ком ваздушног напада, 6. априла 1941.

МИШИЋ Драгољуба ЖИВОЈИН, рођен у Рујишту код Бо- 
љевца, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Не- 
маца, у Доњој Добрињи, 23. новембра 1944.

ПАВЈ10ВИЋ Игњата МИОДРАГ, рођен у Књажевцу, 1919. 
године, борац 9. бригаде 23. дивизије, погинуо у борби против Не- 
маца, у Доњој Добрињи, новембра 1944.

СИБИНОВИЋ Живана БОЖИДАР, рођен у Рујишту код Бо- 
љевца, 1924. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца, у Доњој Добрињи, 23. новембра 1944.

СТЕВАНОВИЋ СТАНИМИР, рођен у Доњој Добрињи, 1916. 
године, опанчарски радник, живео у Краљеву, стрељали га Немци 
у Краљеву, октобра 1941.

СТЕВАНОВИЋ Драгоја ЉУБИВОЈЕ, рођен у Доњој Добри- 
њи, 1912. године, воскарски радник, живео у Краљеву, стрељали 
га Немци у Краљеву, октобра 1941.

СТОЈАНОВИЋ Томе СВЕТОЗАР, рођен у Књажевцу, 1923. 
године, борац 7. бригаде 23. дивизије, погинуо у борби против 
Немаца, у Доњој Добрињи, новембра 1944.

СТОЈАНОВИЋ Марјана ЈОВАНКА, рођена 1900. године, до- 
маћица, погинула у току борби у Доњој Добрињи, 2. децембра
1944.

СТОЈЧИЋ Величка М0МЧИЈ10, рођен у Доњој Добрињи, 
15. септембра 1920. године, радник, члан СКОЈ-а, борац Пожешке 
чете, 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца, код 
Тузле, 26. јула 1943.

Д Р А Ж И Н О В И Ћ И

БОЈАНИЋ Живка РАДОСАВ, рођен у Дражиновићима, 1912. 
године, земљорадник, припадник Народне милиције, несрећним 
случајем рањен, и од задобијених рана умро у болници у Ужицу, 
12. априла 1945. године.

ВУЧИЋЕВИЋ Добривоја МИЛЕТА, рођен у Дражиновићима,
1921. године, грађевински радник, борац Ужичког НОП одреда, 
погинуо у борби против четника, у Кокином Броду, 25. децембра
1941.
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ВУЧИЋЕВИЋ Обрада РАД0ЈЈ1Е, рођен у Дражиновићима,
1921. године, земљорадник, борац 9. бригаде 3. дивизије, рањен у 
борби против Немаца код Босанске Крупе, и од задобијених рана 
умро у болници у Сарајеву, 22. маја 1945.

ВУЧИЋЕВИЋ Велимира ДОБРИВОЈЕ, рођен у Дражинови- 
ћима, 13. јула 1902. године, земљорадник, злостављан од четника
и, услед тога, умро у Дражиновићима, 10. јула 1943.

ЈОКОВИЋ Миљка МИЛОВАН, рођен у Дражиновићима,
1906. године, земљорадник, припадник бивше југословенске вој- 
ске, погинуо у борби против Немаца, код Лапова, 9. априла 1941.

ЛУЧИЋ Предрага МИЈО, рођен у Дражиновићима, 1932. го- 
дине, ученик, несрећним случајем погинуо у Дражиновићима, 20. 
октобра 1944, од бомбе заостале из рата.

МАЛИШИЋ Станимира МИЛОРАД, рођен у Дражиновићи- 
ма, 1924. године, земљорадник, борац, несрећним случајем поги- 
нуо код Лапова, 29. августа 1945.

МАРКОВИЋ Сретена МИЛОСАВ, рођен у Дражиновићима,
1924. године, земљорадник, борац 5. пролетерске бригаде 3. диви- 
зије, погинуо у борби против Немаца, код Дуге Ресе, 30. априла
1945.

МИЛОШЕВИЋ Стевана РАДЕНКО, рођен у Дражиновићима,
1914. године, земљорадник, борац 5. пролетерске бригаде 3. диви- 
зије, од задобијених рана у борби против Немаца, код Босанске 
Крупе, умро у болници у Санском Мосту, 26. априла 1945.

САВИЋ Вукадина МОМЧИЛО, рођен у Дражиновићима,
1924. године, земљорадник, убили га четници у Душковцима, 21 . 
августа 1943.

СТЈЕПАНИЋ Стевана РАДОМИР, рођен у Дражиновићима.
1923. године, земљорадник, борац 4. батаљона 5. пролетерске бри- 
гаде, погинуо у борби против Немаца, на Перишића Зиду код Бо- 
санске Крупе, 23. априла 1945.

Д Р У Ж Е Т И Ћ И

БАБИЋ Мирка ДОБРИВОЈЕ, рођен у Дружетићима, 1898. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на Ба- 
њици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

ВЛАШКОВИЋ Радована СТОЈАН, рођен у Дружетићима,
1893. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор
на Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.
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ВУКОВИЋ Милосава ВЕСЕЈ1ИН, рођен у Дружетићима, 1923 
године, земљорадник, борац, секретар Среског комитета СКОЈ-а 
у Пожеги, погинуо од остатака четничких банди у Дружетићима,
10. марта 1945.

ВУКОВИЋ Никифора ВЈ1АСТИМИР, рођен у Дружетићима, 
1897. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

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

ВУКОВИЋ Цмиљка ЉУБИСАВ, рођен у Дружетићима, 1895. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухватили га четници и 
стрељали у Великој Јежевици, 20. септембра 1943.

ВУКОВИЋ Драгослава МИЈ1ЕНКО, рођен у Дражиновићима, 
1897. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где су га стрељали, 25. септембра 1943.

ВУКОВИЋ Добросава МИЈ10ЉУБ, рођен у Дружетићима,
1924. године, земљорадник, борац Љубићког батаљона, ухватили 
га Немци, отерали у логор на Бањици, и стрељали 25. септембра
1943.

ВУКОВИЋ Драгомира МИЈ1УН, рођен у Дружетићима, 1924. 
године, земљорадник, члан СКОЈ-а, борац, затим припадник сеос- 
ке милиције, ухватили га четници и заклали на Дичини, у ноћи 
између 16. и 17. септембра 1945.

ВУКОВИЋ Миленка МИОДРАГ, рођен у Дружетићима, 1924. 
године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њици и стрељали, 25. септембра 1943.

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

ВУКОВИЋ Вучића РАДОЈЕ, рођен у Дружетићима, 1898. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци отерали у логор на Бањи- 
ци и стрељали 25. септембра 1943.

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

ВУЛИЋЕВИЋ —  МИНИЋ Филипа ЉУБИЦА, рођена у При- 
јевору, 1915. године, кројачка радница, живела у Каменици, рад- 
ница партизанске радионице војне опреме, ухватили је четници и 
стрељали у Јежевици, 24. авгуета 1944.
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ГАЈОВИЋ Љубомира ПЕТАР, рођен у Дружетићима, 1903. 
године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њици, и стрељали, 1. октобра 1943.

ГАЈОВИЋ Петра ПЕТКО, рођен у Дружетићима, 1924. годи- 
не, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Дружетићима,
15. јула 1943.

ЂУРЂИЋ Риста ДОБРИВОЈЕ, рођен у Дружетићима, 1904. 
године, кафеџија, живео у Чачку, ухватили га Немци и стрељали 
у Чачку, 5. октобра 1943.

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

ЈАКОВЉЕВИЋ Драгутина ЉУБИВОЈЕ ЉУБИСАВ, рођен у 
Дружетићима, 1903. године, земљорадник, ухватили га Немци и 
отерали у логор на Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

ЈАКОВЉЕВИЋ Милијана МИЈ10ЉУБ, рођен у Дружетићима,
1930. године, ухватили га Немци, отерали у логор на Бањици и 
стрељали, 25. септембра 1943.

ЈЕВТОВИЋ Рајка ВЛАСТИМИР, рођен у Дружетићима, 1901. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на Ба- 
њици, где су га стрељали, 25. септембра 1943.

ЈЕЛИЋ Милуна ДРАГИША, рођен у Дружетићима, 1912. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Бањи- 
ци и стрељали, 1. октобра 1943.

КРУНИЋ Јована ВЛАДИСЛАВ, рођен у Дружетићима, 1895. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на 
Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

КРУНИЋ Милића НОВКО, рођен у Дружетићима, 1902. го- 
дине, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на Ба- 
њици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

МАРЈАНОВИЋ Лазара МИЛУН, рођен у Дружетићима, 1900. 
године, живео у Прањанима, ковач, припадник бивше југословен- 
ске војске, заробљен и отеран у логор у Немачку, где је умро
1944. године.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Миљка ВЛАДИСЛАВ, рођен у Дружети- 
ћима, 1883. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у 
логор на Бањици и стрељали, 25. септембра 1943.
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МИЈ10САВЉЕВИЋ Радисава МИЈ1ЕТА, рођен у Дружетићи- 
ма, 1923. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у ло- 
гор на Бањици и стрељали, 1. октобра 1943.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Здравка МИЛОЉУБ, рођен у Дружети- 
ћима, 1923. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у 
логор на Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943.

МИЋОВИЋ Сима ГЛИГОРИЈЕ, рођен у Дружетићима, 1897. 
године, земљорадник, носилац „Албанске споменице” , ухватили 
га Немци и отерали у логор на Бањици, где су га стрељали, 1. ок- 
тобра 1943.

МИЋОВИЋ Александра ЗАХАРИЈЕ, рођен у Дружетићима,
1922. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где су га стрељали, 1. октобра 1943.

НЕДИЋ Рајка МИЛОШ, рођен у Рутошима, 1925. године, 
ученик гимназије, живео у Дружетићима, ухватили га Немци л  
отерали у логор на Бањици и сгрељали, 25. септембра 1943.

НЕДИЋ Јанка РАЈКО, рођен у Негбини, 1901. године, свеш- 
теник, живео у Дружетићима, ухватили га Немци и отерали у ло- 
гор на Бањици, где су га -стрељали, 25. септембра 1943.

ОБРАДОВИЋ Бранимира ЉУБИВОЈЕ, рођен у Дружетићи- 
ма, 1920. године, земљорадник, борац 15. мајевичке бригаде, по- 
гинуо у борби против непријатеља, код Тузле, 25. марта 1945.

ОБРАДОВИЋ Миљка ОБРАД, рођен у Дружетићима, 1892. 
године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њици и стрељали, 1. октобра 1943.

ОБРАДОВИЋ Аксентија СТАНИМИР, рођен у Дружетићима,
1906. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943. године.

ПЕТРОВИЋ Миленка ВАСИЛИЈЕ, рођен у Дружетићима, 
1892. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор 
на Бањици и стрељали, 25. септембра 1943.

ПЕТРОВИЋ Војина ВЕСКО, рођен у Дружетићима, 1925. го- 
дине, земљорадник, борац 15. мајевичке бригаде, погинуо у борби 
против непријатеља код Бијељине, јануара 1945.

ПЕТРОВИЋ Светозара ДРАГАН, рођен у Дружетићима, 1905. 
године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њици и стрељали, 25. септембра 1943.
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ПЕТРОВИЋ Радојка МИЈ1ЕТА, рођен у Дружетићима, 1927. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор на 
Бањици, где је стрељан, 25. септембра 1943. године.

ПЕТРОВИЋ Миленка МИЛОШ, рођен у Дружетићима, 1912. 
године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Дружети- 
ћима, 12. јула 1943.

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

РАЈЧЕВИЋ Милорада ВАСИЛИЈЕ, рођен у Дружетићима.
1919. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор 
на Бањици и стрељали, 25. септембра 1943.

РАЈЧЕВИЋ Светозара ДРАГАН, рођен у Дружетићима 1902. 
године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор на Ба- 
њици и стрељали, 25. септембра 1943.

РАЈЧЕВИЋ Светозара ЖИВОРАД, рођен у Дружетићима,
1920. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици, где су га стрељали, 1. октобра 1943.

РАЈЧЕВИЋ Јелесија МИЛОШ, рођен у Дружетићима, 1882. 
године, кафеџија, ухватили га Немци, отерали у логор на Бањи- 
ци и стрељали, 25. септембра 1943.

СИМОВИЋ Миленка БОШКО, рођен у Дружетићима, 1925. 
године, земљорадник, борац 15. мајевичке бригаде, погинуо у бор- 
би против непријатеља, код Зворника, децембра 1944.

СИМОВИЋ Владислава МИЛЕНКО, рођен у Дружетићима,
1902. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор 
на Бањици и стрељали, 25. септембра 1943.

СИМОВИЋ Божидара МИЛУТИН, рођен у Дружетићима,
1907. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у логор 
на Бањици и стрељали, 25. септембра 1943.

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

СТОЈАНОВИЋ Велимира ДРАГОМИР, рођен у Дружетићи-
ма, 1895. године, земљорадник, ухватили га Немци, отерали у ло-
гор на Бањици и стрељали, 1. октобра 1943.
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СТОЈАНОВИЋ Велимира МИЈ1ИЈА, рођен у Дружетићима,
1892. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у логор 
на Бањици и стрељали, 25. септембра 1943.

ЧАРДАЧАНИН Веселина ДРАГОЉУБ, рођен у Дружетићи- 
ма, 1913. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у 
логор на Бањици, где су га стрељали, 25. септембра 1943.

ЧАРДАЧАНИН Веселина МИЛОМИР, рођен у Дружетићи- 
ма, 1905. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали у 
логор на Бањици, где су га стрељали, 1. октобра 1943.

ЧОЈТОВИЋ Драгољуба ЉУБИНКА, рођена у Дружетићима,
1922. године, домаћица, ухватили је Немци и стрељали у Богда- 
ници, 27. септембра 1943.

Д У Ш К О В Ц И

АНДРИЋ Винке МОМИР, рођен у Душковцима, службеник, 
живео у Новом Саду, погинуо приликом експлозије у Смедереву, 
5. јуна 1941.

АДАМОВИЋ Радомира РАДОЈКО, рођен у Врнчанима, 1925. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухваћен од непријатеља и 
стрељан у Душковцима, 5. октобра 1943.

АДАМОВИЋ Милосава РАДОМИР, рођен у Врнчанима, 1898. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухваћен сд непријатеља и 
стрељан у Душковцима, 5. октобра 1943.

ВАРАГИЋ Остоје ДРАГОЉУБ, рођен у Душковцима, 1923. 
године, земљорадник, борац 9. српске бригаде 23. ударне дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, у Миоковцима, 5. децембра 1944

КЉАЈИЋ БОГДАН, рођен у Српским Моравци1у1а, курир 
НОВЈ, ухватили га четници и стрељали у Душковцима, 6. маја
1944.

ОРБОВИЋ ТРИПКО, рођен у селу Сомина у Црној Гори, 
радник, члан КПЈ, командир чете Тамнавског НОП одреда, ухва- 
ћен од непријатеља и стрељан у Душковцима, априла 1942.

ТОМОВИЋ Обрада СРЕТЕН, рођен у Коштунићима, 1917. 
године, земљорадник, члан КПЈ, борац Таковског батаљона, чет- 
ници га стрељали у Душковцима, 5. децембра 1941.

ФИЈ1ИПОВИЋ Велимира МИЛОШ, рођен у Душковцима,
1922. године, земљорадник, убили га четници на зверски начин у 
Душковцима, 1. априла 1944.
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ФИЛИПОВИЋ Илинке МИЛОРАД, рођен у Душковцима 7. 
марта 1919. године, трговачки помоћник, сарадник НОП-а, четни- 
ци га стрељали у Душковцима, 6. маја 1944.

ФИЛИПОВИЋ Тихомира БОГИЋ, рођен у Душковцима, 15. 
фебруара 1915. године, столарски радник, стрељали га четници у 
Душковцима, 17. маја 1944.

ФИЛИПОВИЋ Тихомира МИЛУТИН, рођен у Душковцима,
1905. године, земљорадник, стрељали га четници у Душковцима,
17. маја 1944. године.

ФИЛИПОВИЋ Глигорија СЛОБОДАН, рођен у Душковцима,
1922. године, земљорадник, борац 2. чете Саобраћајног одељења
2. армије, умро на лечењу у Бањи Ковиљачи, марта 1945.

ЦИЦОВИЋ Владислава ЈЕЛКА, рођена у Душковцима, до- 
маћица, борац 23. ударне дивизије, погинула у борби против не- 
пријатеља код Марибора, крајем рата.

ЦИЦОВИЋ Рафајила МИЛОМИР, рођен у Душковцима,
1893. године, земљорадник, Немци га отерали у логор на Бањици, 
где је стрељан, 1. октобра 1943.

3 А С Е Љ Е

БОГДАНОВИЋ Мирка ВЛАДИМИР, рођен у Засељу, 1918. 
године, земљорадник, борац 2. допунског батаљона 2. армије, ум- 
ро од последица рата у болници, 19. августа 1945.

ВУЈКИЋ Анте РАДОВАН, рођен 1927. године, борац 20. бри- 
гаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца, у Засељу, 6. 
децембра 1944.

ЂОЛИЋ Милоја МИЛОШ, рођен у Засељу, 1923. године, 
земљорадник, борац 3. батаљона 5. пролетерске бригаде, погинуо 
У борби против Немаца, код Дуге Ресе, 3. маја 1945.

ИЛИЋ Милића МИЛОВАН, рођен у Засељу, 1926. године, 
земљорадник, борац 1. батаљона 5. пролетерске бригаде 3. диви- 
зије, погинуо у борби против Немаца, на Генералском Столу, 5. 
м а ја  1945.

ЗЕЛЕНОВИЋ Митра ЗАГОРКА, рођена у Засељу, 22. сеп- 
тембраа 1 9 1 5 . године, домаћица, борац НОВЈ, погинула у селу Гра- 
чаница, под Мајевицом, 16. фебруара 1945. године.

ЈОВАНОВИЋ Новице МИЉКО, рођен у Засељу, 1923. годи-
Не- Земљорадник, убили га Немци у Засељу, 28. новембра 1944.
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ЈОВАНОВИЋ Новице МАТИЈЕ, рођен у Засељу, 1926. годи- 
не, земљорадник, убили га Немци у Засељу, 28. новембра 1944.

МАКСИМОВИЋ Војислава ДЕСИМИР, рођен у Засељу, 1923. 
године, земљорадник, као водич партизана за време борбе поги- 
нуо од Немаца у Засељу, 28. новембра 1944.

МАКСИМОВИЋ Петра ВОЈИСЛАВ, рођен у Засељу, 1892. 
године, земљорадник, стрељали га Немци, као таоца, у Чачку, ок- 
тобра 1942.

МАРКОВИЋ Ратка БРАНКО, рођен у Засељу, 1926. године, 
земљорадник, стрељали га Немци на Буковима, јула 1941.

МАРКОВИЋ Петра ЂОРЂЕ, рођен у Засељу, 1882. године, 
земљорадник, као водич партизана за време борбе погинуо од Не- 
маца у Заеељу, 28. новембра 1944.

МАРКОВИЋ Ђорђа ВУКОМАН, рођен у Засељу, 1918. годи- 
не, земљорадник, стрељали га Немци у Ужицу, 20. јула 1941.

МАРКОВИЋ Радомира БРАНИСЛАВ, рођен 1926. године, 
борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца, 
у Засељу, 30. новембра 1944.

МАРИНКОВИЋ Гаврила ТИХОМИР, рођен у селу Читлуку 
код Соко Бање, 1920. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца у Засељу, 20. новембра 1944.

МИЛИВОЈЕВИЋ Љубомира ДРАГОМИР, рођен у Врелима 
код Алексинца, 1914. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца у Засељу, 30. новембра 1944.

МИЛОВИЋ Луке РАДОСАВ, рођен у Витошевцу код Ражња,
1923. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца у Заеељу, 19. новембра 1944.

МИЛОЈКОВИЋ Драгутина РАДОСАВ, рођен у селу Четки 
код Ражња, 1926. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца у Засељу, 24. новембра 
1944.

МИЛОВАНОВИЋ МИЛОВАН, рођен у Мокрој Гори, 1921. 
године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца у Засељу, 24. новембра 1944.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Обрена МИЛОВАН, рођен у Засељу, 
1909. године, земљорадник, стрељали га Немци на Буковима, ју- 
ла 1941.
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МИЛОСАВЉЕВИЋ ИЈ1ИЈА, рођен у Ћуприји, 1922. године, 
борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца 
у Засељу, 28. новембра 1944.

МИТИЋ К. РАДОМИР, рођен у Горњем Комрену код Ни- 
ша, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Не- 
маца у Засељу, 28. новембра 1944.

МИХАЈЈ10ВИЋ Р. САВА, рођен у Батинцу, 1922. године, бо- 
рац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца у 
Засељу, 25. новембра 1944.

НЕНАДИЋ Рафајила НЕНАД, рођен у Засељу, 1905. године, 
земљорадник, стрељали га Немци у Нишу, 5. марта 1942.

НИКОЈ1ИЋ Недељка БЈ1АГОЈЕ, рођен у Засељу, 1902. годи- 
не, земљорадник, сарадник НОП-а, стрељали га Немци у Засељу, 
15. новембра 1944.

НИКОЈ1ИЋ Тихомира НИКОЈ1А, рођен у селу Богдинцу 
код Соко Бање, 1923. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. 
дивизије, погинуо у борби против Немаца у Засељу, 28. новембра 
1944.

ПЕТРОВИЋ Чедомира ПЕТАР, рођен у селу Левовику код 
Соко Бање, 1926. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца у Засељу, 1. децембра 1944.

РАКИЋ БЛАГОЈЕ, рођен у Засељу, пекарски радник, борац 
Радничког батаљона Ужичког НОП одреда, погинуо у борби про- 
тив Немаца на Кадињачи, 29. новембра 1941.

РАКИЋ Танасија ЧЕДОМИР, рођен у Засељу, 1913. године, 
земљорадник, припадник бивше југословенске војске, заробљен и 
отеран у Немачку, страдао у логору, 19. априла 1945.

СПАСИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен у Батинцу, 1926. године, бо- 
рац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Немаца у 
Засељу, 27. новембра 1944.

СТАМЕНКОВИЋ Драгољуба КОСТА, рођен 1925. године у 
Сеселцу код Соко Бање, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца у Засељу, 24. новембра 1944.

СТАНОЈЕВИЋ Р. МИЛОСАВ, рођен у селу Смилевцу код 
Ражња, 1920. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца у Засељу, 23. новембра 1944.

СТЕФАНОВИЋ Љубомира ВИТОМИР, рођен у Сеселцу код 
Соко Бање, 1926. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца у Засељу, 23. новембра 1944.
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СТЕФАНОВИЋ Николе ЖИВОТА, рођен у Скорици, 1920. 
године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против 
Немаца у Засељу, 24. новембра 1944.

ТАНКОСИЋ Милуна МИЈ10ВАН, рођен у Засељу, 1925. го- 
дине, земљорадник, борац 3. батаљона 9. бригаде 3. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца, код Карловца, 3. маја 1945.

ТАНКОСИЋ Драгоја ПЕТАР, рођен у Засељу, 1927. године 
земљорадник, борац 5. пролетерске бригаде 3. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца, код Дуге Ресе, 1. маја 1945.

ТЕШИЋ Косте ЂОРЂЕ, рођен у Засељу, 1911. године, земљо- 
радник, стрељали га Немци у Нишу, 5. марта 1942.

ТЕШИЋ Радоја БЈ1АГОЈЕ, рођен у Засељу, 1913. године, зем- 
љорадник, стрељали га Немци у Нишу, 5. марта 1942.

ТЕШИЋ Косте МИЛОРАД, рођен у Засељу, 1913. године, 
земљорадник, припадник бивше југословенске војске, заробљен и 
отеран у Немачку, умро у логору Санд Бостен у Немачкој, 1942. 
године.

ТАНКОСИЋ Добросава МИЛИЈА, рођен у Засељу, 1909. го- 
дине, земљорадник, припадник бивше југословенске војске, зароб- 
љен и отеран у Немачку, погинуо у Хамбургу, 28. јуна 1943, при- 
ликом ваздушног напада.

ПЕТКОВИЋ Драгомира ВЛАДА, рођен 1926. године у Сесел- 
цу код Соко Бање, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца у Засељу, 1. децембра 1944.

З Д Р А В Ч И Ћ И

ВЕРГОВИЋ М. МИРЈАНА, рођена у Здравчићима, 7. јула
1923. године, ученица учитељске школе, погинула у Ужицу, при- 
ликом експлозије у трезорима, 22. новембра 1941.

ВИДАКОВИЋ Миливоја МИЛУТИН, рођен у Здравчићима,
1924. године, живео у Краљеву, ученик гимназије, сарадник НОП-а, 
стрељан у Краљеву, октобра 1941.

ЖАРКОВИЋ Илије ЈОВАН, рођен у Црној Гори, 20. јула
1920. године, пољопривредни техничар, погинуо у Здравчићима, 
као припадник бивше југословенске војске, 16. априла 1941.

ЖИВКОВИЋ Н. МИЛИЈА, рођен у Здравчићима, 1911. го- 
дине, радник партизанске фабрике оружја, погинуо приликом екс- 
плозије у трезорима у Ужицу, 22. новембра 1941.
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ЈОВАНОВИЋ Велисава МИЈ1УТИН, рођен у Здравчићима,
17. септембра 1920. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, 
стрељали га четници у Здравчићима, 12. децембра 1941.

ЈОВАНОВИЋ Велисава ВОЈИМИР, рођен у Здравчићима,
1927. године, земљорадник, погинуо несрећним случајем у Здрав- 
чићима, 23. маја 1945, од бомбе заостале из рата.

ЈОКСОВИЋ Миломира МИОДРАГ, рођен у Здравчићима, 7. 
фебруара 1922. године, ученик железничке школе у Нишу, члан 
КПЈ, борац у Сврљишком НОП одреду, заробљен у борби, стре- 
љали га Немци на Бубњу код Ниша, 21. септембра 1942.

ЈОКСОВИЋ В. ЉУБИША, рођен у Здравчићима, 2. новембра
1916. године, земљорадник, борац, нестао у току прве непријатељ- 
ске офанзиве.

КРЕЧКОВИЋ Миленка ДРАГОСЈ1АВ, рођен у Здравчићима,
1. марта 1922. године, браварски радник, члан КПЈ, борац Ужич- 
ког НОП одреда, заменик политичког комесара 2. чете, 4. бата- 
љона 2. пролетерске бригаде, рањен у борби против четника на 
Гату и од задобијених рана, умро у селу Изгори, 11. јуна 1942.

КРЕЧКОВИЋ Љубомира МИЈ10РАД, рођен у Здравчићима,
10. марта 1914. године, апсолвент права, помоћник нишанџије на 
митраљезу у Пожешкој партизанској чети, заробили га четници и 
предали Немцима, стрељан у Ваљеву, 27. новембра 1941.

ПЕТРОВИЋ Милије МИЈ1ИВОЈЕ, рођен у Здравчићима, 18. 
септембра 1925. године, земљорадник, борац 5. пролетерске бри- 
гаде 3. црногорске дивизије, погинуо у борби против Немаца, код 
Дуге Ресе, 7. маја 1945.

ПЕТРОВИЋ Петра МИЈ1УТИН, рођен у Добродолу, 1907. го- 
дине, шофер, борац Ужичког НОП одреда, ухватили га четници, 
зверски мучили и потом стрељали у Здравчићима, 13. децембра 
1941.

РАЦКОВИЋ Радисава БОЖИДАР, рођен у Здравчићима, 6. 
јануара 1922. године, подофицир бивше југословенске војске, за- 
робљен и отеран у Немачку, умро у логору 23. децембра 1944. 
године.

СИМАНОВИЋ Страјина РАДОСАВ, рођен у Здравчићима,
1. фебруара 1917. године, радник, борац 2. пожешке чете, ухвати- 
ли га четници и стрељали у Здравчићима, 12. децембра 1941.

СОВРОВИЋ Добросава РАТОМИР, рођен у Здравчићима, 23.
јануара 1917. године, земљорадник, злостављан од четника, и због
тога умро у Здравчићима, 6. новембра 1941.
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СПАСОЈЕВИЋ Петра МИЛЕНА, рођена у Здравчићима, 7. 
октобра 1922. године, ученица учитељске школе, члан КПЈ и члан 
Среског комитета СКОЈ-а за срез пожешки, борац 1. пожешке че- 
те, заробили је четници и стрељали у селу Лопижама, код Нове 
Вароши, 5. фебруара 1942.

СПАСОЈЕВИЋ Милорада ДОБРИЛО, рођен у Здравчићима,
11. фебруара 1924. године, браварски радник, Немци га отерали 
у логор у Сарајево, где је умро, 20. фебруара 1945.

ТОДОРИЋ —  ГАЧИЋ ПЛАНКА, рођена 1886. године, до- 
маћица, погинула у Ужицу, приликом ваздушног напада, 23. но- 
вембра 1944.

ТОМИЋ Свела ДЕСИМИР, рођен у Здравчићима, 1904. годи- 
не, болничар, настрадао од опекотина у ужичкој војној болници, 
при крају рата.

ТОМИЋ Косте ЗДРАВКО, рођен у Здравчићима, 1924. годи- 
не, земљорадник, борац 2. пожешке чете, четници га стрељали у 
Здравчићима, 12. децембра 1941.

ЏИНОВИЋ Велимира ЉУБИНКО, рођен у Здравчићима, 10. 
априла 1922. године, подофицир бивше југословенске војске, бо- 
рац Ужичког НОП одреда, ухватили га четници и предали Немци- 
ма, који су га стрељали у Ваљеву, 27. новембра 1941.

ЏИНОВИЋ Велимира ДРАГАН, рођен у Здравчићима, 27. 
маја 1925. године, ученик учитељске школе, борац Радничког ба- 
таљона Ужичког НОП одреда, погинуо у борби против Немаца на 
Кадињачи, 29. новембра 1941.

ШИБАЛИЋ В. МИЛОЈКО, рођен у Горјанима, 1910. године, 
земљорадник, погинуо у борби у Здравчићима, 2. новембра 1944.

Ј Е Л Е Н - Д О

ВУКАДИНОВИЋ Милоја РАДОСАВ —  РАДЕ, рођен у Је- 
лен-Долу, 23. децембра 1912. године, пекарски радник, борац 
Ужичког НОП одреда, отеран у логор на Бањици одакле је интер- 
ниран у Норвешку и стрељан у логору, крајем 1942. године.

ЈОВАНОВИЋ К. РАДОСАВ —  РАДЕ „СПИРИДОН", рођен 
у Јелен-Долу, 1911. године, обућарски радник, борац Радничког 
батаљона Ужичког НОП одреда, погинуо у борби против Немаца 
на Кадињачи, 29. новембра 1941.

ЈОКИЋ В. БОРИВОЈЕ, рођен у Качеру, 1905. године, земљо
радник, убили га четници у Јелен-Долу, 20. новембра 1941.
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МАСЈ1АЋ Милуна МИЛОЈКО, рођен у Јелен-Долу, 12. феб- 
руара 1923. године, матурант гимназије, члан КПЈ, борац Пожеш- 
ке чете, затим 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против 
Италијана, код Чајнича, 1. маја 1942.

ТИМОТИЈЕВИЋ Милете МОМЧИЛО, рођен у Јелен-Долу, 
15. фебруара 1926. године, ученик, рањен приликом напада Буга- 
ра на воз у Овчар-Бањи и, од задобијених рана, умро у болници 
у Чачку, 8. октобра 1943.

ТИМОТИЈЕВИЋ Тимотија МАНОЈЛЕ, рођен у Јелен-Долу,
19. октобра 1888. године, земљорадник, симпатизер НОП-а, ухва- 
тили га четници и убили у Дљину, 26. априла 1943.

ТОЉИЋ Михајила МИЛАН, рођен у Чачку, 1928. године, 
ученик на занату, борац Чачанског НОП одреда, погинуо у борбч 
против непријатеља код Јелен-Дола, 29. новембра 1941.

ШТАВЉАНИН Адама ДРАГОМИРКА, рођена у Толишници, 
1925. године, домаћица, ухватили је Бугари и убили у Јелен-Долу, 
10. августа 1943.

К А Л Е Н И Ћ И

АЛЕКСИЋ Добросава ВЕСЕЛИН, рођен у Каленићима, 1923. 
године, земљорадник, борац 5. пролетерске бригаде 3. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, код Дуге Ресе, маја 1945.

БОНЏУЛИЋ Радована ЉУБОМИР, рођен у Каленићима,
1921. године, земљорадник, борац 5. пролетерске бригаде 3. диви- 
зије, погинуо у борби против Немаца, код Карловца, 6. маја 1945.

ВЕЉКОВИЋ Ј. РАДОМИР, рођен у Соко Бањи, 1913. годи- 
не, берберски радник, борац 20. бригаде 45. дивизије, рањен у бор- 
би против Немаца, у Каленићима, од задобијених рана умро у 
Косјерићу, 29. новембра 1944.

ВУКАДИНОВИЋ МИРКО, рођен у Туларима, срез јабла- 
нички, заменик командира чете у 3. српској бригади 2. дивизије, 
погинуо у борби против непријатеља, у Каленићима, 28. априла 
1944.

ВУЧИЋЕВИЋ Станимира ПЕТАР, рођен у Каленићима, 1925. 
године, земљорадник, припадник Народне милиције, несрећним 
случајем утопио се у Дрини по завршетку рата.

ДРАГУТИНОВИЋ Милосава ИВАН, рођен у Каленићима,
1925. године, земљорадник, борац 5. пролетерске бригаде 3. диви- 
зије, рањен у борби против Немаца, на Кобиљој глави, од задоби- 
јених рана, умро у Трнову, код Сарајева, 16. априла 1945.
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ЖИВАНОВИЋ Драгутина ВАСИЈШЈЕ, рођен у Реснику, код 
Соко Бање, 1917. године, земљорадник, борац 20. бригаде, 45. ди- 
визије, погинуо у борби против' Немаца, у Каленићима, 6. децем- 
бра 1944.

ЈАКШИЋ Љ. МИЈ1АН, рођен у Каленићима, 1899. године, 
земљорадник, Немци га стрељали у Ужицу, 20. јула 1941.

ЈАКШИЋ В. МИРКО, рођен у Каленићима, 1900. године, 
земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Ужицу, 20. јула
1941.

МАРКОВИЋ Добривоја МИЈ1АН, рођен у Каленићима, 1923. 
године, земљорадник, борац, погинуо у борби против Немаца, на 
Генералском Столу, 30. априла 1944. године.

МИЛОВАНОВИЋ БРАНКО, рођен у Скорицама, 1921. годи- 
не, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби против Нема- 
ца, у Каленићима, 6. децембра 1944.

НОЖ ИЦА МИЛИЦА —  СЕКА, рођена 19. августа 1923. го- 
дине, члан КПЈ и члан Окружног комитета СКОЈ-а у Ваљеву, бо- 
рац 3. српске бригаде 2. пролетерске дивизије, погинула у борби 
против непријатеља, у Каленићима, 28. априла 1944.

РИСТИЋ Драгољуба РАДАН, рођен у Малетини код Ражња,
1919. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, рањен у борби про- 
тив Немаца, у Каленићима, од задобијених рана умро у болници 
у Косјерићу, 6. децембра 1944.

САВИЋ Драгутина САВА, рођен у Дугом Пољу код Соко Ба- 
ње, 28. децембра 1912. године, борац НОВЈ, погинуо у борби про- 
тив Немаца, у Каленићима, новембра 1944.

ФИЛИПОВИЋ Стаменка ЛАЗАР, рођен у Каленићима, 1938. 
године, погинуо за време борбе у Каленићима, 6. новембра 1944.

ФИЛИПОВИЋ Стаменка МИЛОМИР, рођен у Каленићима, 
1934. године, ученик, ухватили га Бугари и убили у Каленићима,
25. августа 1944.

ФИЛИПОВИЋ Миленка ДРАГОЈЕ, рођен у Каленићима, 15. 
марта 1921. године, живео у Београду, борац Космајског НОП од- 
реда погинуо у борби против' непријатеља у Белановици, 20. маја 
1944.

ШТУЛОВИЋ Недељка ПАВЛЕ, рођен у Каленићима, 1916. 
године, припадник бивше југословенске војске, погинуо у борби 
против Немаца, у Дугој Пољани, 16. априла 1941.
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ШТУЈ10ВИЋ Д. МИЛОШ, рођен у Каленићима, 1920. годи- 
не, грађевински радник, жквео у Пониковици, Немци га отерали 
у логор на Бањици, где је стрељан, 9. маја 1942.

К А М Е Н И Ц А

ОСТОЈИЋ Уроша МИЛАН, рођен у Каменици, 1901. године. 
трговац, Немци га стрељали у Ужицу, 1941. године.

ОСТОЈИЋ Уроша МИОДРАГ, рођен у Каменици, 1903. го- 
дине, земљорадник, Немци га отерали у логор на Бањици, где је 
стрељан, 1. октобра 1943.

ОСТОЈИЋ Милана СЛОБОДАН, рођен у Каменици, 1925. го- 
дине, земљорадник, борац, погинуо у борби против непријатеља, 
код Брчког, марта 1945.

ПОЗНАНОВИЋ Марка МИЛИСАВ, рођен у Гостиници, 1895. 
године, живео у Каменици, кафеџија, Немци га отерали у логор 
на Бањици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

ПОЗНАНОВИЋ Милисава МИОДРАГ, рођен у Каменици,
1925. године, ученик гимназије, Немци га отерали у логор на Ба- 
њици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

ТОДОСИЈЕВИЋ Вилимана ЉУБИВОЈЕ, рођен у Горњој До- 
брињи, 1903. године, земљорадник, живео у Каменици, Немци га 
отерали у логор на Бањици, где је стрељан 26. децембра 1942.

Л О П  А Ш

БОЈИЋ МИРОНИЈЕ, рођен у Лопашу, 1895. године, земљо- 
радник, борац 23. дивизије, убили га Немци у Лопашу, 4. децем- 
бра 1944.

БОЈИЋ Ивка МИЛАН, рођен у Лопашу, 1898. године, зем- 
љорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. децембра 1944.

БОЈИЋ Младена САВКО, рођен у Лопашу, 20. априла 1892. 
године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. децембра 1944.

БУЛИЋ Николе ВЕСЕЛИН, рођен у Лопашу, 26. фебруара
1908. године, земљорадник, погинуо у борби против Немаца, код 
Краљева, 21. октобра 1941.

ГРКОВИЋ Миленка СВЕТИСЛАВ, рођен у Лопашу, 5. јануа-
ра 1914. године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. де-
цембра 1944.
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ГРКОВИЋ ДРАГОМИР, рођен у Лопашу, 20. октобра 1878. 
године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. децембра 
1944.

ГРКОВИЋ Драгомира ГЕОРГИНА, рођена у Лопашу, 14. ју- 
на 1925. године, домаћица, убили је Немци у Лопашу, 6. децембра
1944.

ГРКОВИЋ Чедомира БЛАГОЈЕ, рођен у Лопашу, 24. маја
1901. године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. децем- 
бра 1944.

ЂОРЂЕВИЋ СВЕТОЗАР, рођен у Лопашу, 8. априла 1908. го- 
дине, трговачки помоћник, борац Драгачевског батаљона, четници 
га на зверски начин заклали у Лопашу, 7. новембра 1942.

ЈОВАНОВИЋ Војислава СТРАЈИН, рођен у Лопашу, 21. ап- 
рила 1903. године, земљорадник, погинуо у борби против Нема- 
ца, у Краљеву, 21. октобра 1944. године.

ЈАНКОВИЋ СТОЈКА, рођена у Лопашу, 16. новембра 1881. 
године, домаћица, убили је Немци у Лопашу, 4. децембра 1944.

ЉУБИЧИЋ П. ЖИВКА, рођена у Лопашу, 4. јануара 1901. 
године, домаћица, убили је Немци у Лопашу, 4. децембра 1944.

МИРЧЕТИЋ Радише МИЛЕНКО, рођен у Лопашу, 16. сеп- 
тембра 1924. године, ученик, борац 7. црногорске бригаде 3. диви- 
зије, погинуо у борби против Немаца, у Стативама код Карловца,
5. маја 1945.

МИЈАЈЛОВИЋ Саве ПЕТАР, рођен у Лопашу, 14. априла
1899. године, земљорадник, погинуо у борби против Немаца, код 
Краљева, 21. октобра 1941.

МИЈАЈЛОВИЋ Милића ВОЈИМИР, рођен у Лопашу, 1923. 
године, бојаџија, борац Драгачевског батаљона, од последица ра- 
та умро у Лопашу, 2. децембра 1942.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Милана ЖИВОРАД, рођен у Лопашу, 30. 
јула 1920. године, земљорадник, сарадник НОП-а, четници га на 
зверски начин убили у Крстацу, 2. октобра 1942.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН, рођен у Лопашу, 2. новембра
1893. године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. децем- 
бра 1944.

ПЕРИШИЋ Никифора ОБРАД, рођен у Лопашу, 31. авгу- 
ста 1922. године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. де- 
цембра 1944. године.
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РАДИЧЕВИЋ Велимира ДУШАН, рођен у Лопашу, 14. сеп- 
тембра 1929. године, угоститељски радник, борац Ужичког одреда, 
заробили га четници и стрељали у Пожеги, 13. октобра 1944.

РОСИЋ Драгојла ЖИВОРАД, рођен у Лопашу, 10. фебруара 
1904. године, земљорадник, припадник бивше југословенске војске, 
заробљен и отеран у Немачку, умро у логору Шлезвиг.

РОСИЋ Вукадина ДУШАН, рођен у Лопашу, 3. априла 1923. 
године, земљорадник, борац 2. допунског батаљона НОВЈ, поги- 
нуо у борби против Немаца, код Сарајева, априла 1945.

РОСИЋ Здравка МИЛУТИН, рођен у Лопашу, 20. септембра
1926. године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. децем- 
бра 1944.

РОСИЋ Николе ЗДРАВКО, рођен у Лопашу, 16. августа 1888. 
године, земљорадник, убили га Немци у Лопашу, 4. децембра 1944.

САВИЋ ХРАНИСЛАВ, рођен у селу Дединама код Крушев- 
ца, 1923. године, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца у Лопашу, 5. децембра 1944.

ТАНАСИЈЕВИЋ Милутина РАДИША, рођен у Лопашу, 3. 
августа 1906. године, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије 
НОВЈ, рањен у борби против Немаца, од задобијених рана умро 
у болници у Чачку, 29. децембра 1944.

ЧВОРОВИЋ Максима БЛАГОЈЕ, рођен у Лопашу, 1901. го- 
дине, земљорадник, погинуо у борби против Немаца, код Краље- 
ва, 21. октобра 1941.

НАПОМЕНА:

Кратко време, октобра 1941, г., четници су, у сарадњи са пар- 
тизанским одредима учествовали у нападима на немачки гарнизон 
у Краљеву.

Л О Р Е Т

БАБИЋ С. МИЛУТИН, рођен у селу Вољавче, 1912. године, 
земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, у Лорету, 23. новембра 1944.

БОЛОВИЋ Тијосава МИОДРАГ, рођен у Лорету, 16. јануара
1922. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, четници га 
стрељали у Душковцима, 6. новембра 1941.

БОЛОВИЋ Драгића ПРЕДРАГ, рођен у Лорету, земљорад- 
ник, Немци га отерали у Чачак и стрељали 1943. године.
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ВАСОВИЋ Благоја РАНКО, рођен у Лорету, 1929. године, 
земљорадник, несрећним случајем погинуо у Лорету, 27. марта
1945, од бомбе заостале из рата.

ВУЈИЧИЋ Милана ВИДОЈЕ, рођен у Великој Плани, 1920. 
године, борац 14. бригаде 23. дивизије, погинуо у борби против 
Немаца, у Лорету, 26. новембра 1944.

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ ГЕОРГИНА, рођена у Горобиљу, 1914, годи- 
не, домаћица, живела у Лорету, погинула у току борбе у Лорету, 
21. новембра 1944.

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ Јанка СТЕВАН, рођен у Лорету, 1879. годи- 
не, земљорадник, погинуо у току борби у Лорету, 21. новембра 
1944.

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ Љубинка МИЛОМИР, рођен у Лорету, 5. 
фебруара 1931. године, земљорадник, погинуо несрећним случајем 
у Лорету, 25. марта 1945, од бомбе заостале из рата.

ЈОВАНОВИЋ Илије МАКСИМ, рођен у Сиги, 1925. године, 
борац 14. бригаде 23. дивизије, погинуо у борби против Немаца, 
у Лорету, 20. новембра 1944.

ЈОВАНОВИЋ Љубомира БУДИМИР, рођен у Милошевцу, 
1909. године, земљорадник, борац 14. бригаде 23. дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца, у Лорету, 20. новембра 1943.

ЈОВИЋЕВИЋ Чедомира СРЕТЕН, рођен у Лорету, 9. јануара
1912. године, земљорадник, припадник бивше југословенске војске 
погинуо у борби против Немаца, у Жабарима код Тополе, 10. ап- 
рила 1941.

ЈОВИЋЕВИЋ Вуја ВИДА, рођена у Доњој Добрињи, 6. ја- 
нуара 1906. године, домаћица, живела у Лорету, убили је љотићев- 
ци у Гугљу, 21. јула 1943.

ЈОВИЋЕВИЋ Вуја ЈАНКО, рођен у Лорету, 10. августа 1925. 
године, земљорадник, убили га љотићевци у Гугљу, 21. јула 1943.

ЈОВИЧИЋ Витомира МИОДРАГ, рођен у Лорету, 10. маја
1922. године, земљорадник, борац 7. батаљона Ужичког одреда, 
погинуо у борби против Немаца код Шида, октобра 1944.

КРАЧУНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен у Савинцу код Бољев- 
ца, 1924. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца, у Лорету, 3. децембра 1944.
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КРШЉАК Димитрија НЕГОВАН, рођен у Лорету, 28. сеп- 
тембра 1901. године, земљорадник, несрећним случајем рањен од 
мине заостале из рата, од задобијених повреда умро у ужичкој 
болници, крајем рата.

МАКСИЋ Станоја ДРАГУТИН, рођен у Лорету, 1886. годи- 
не, земљорадник, рањен у току борбе, од задобијених рана умро 
у Лорету, 4. фебруара 1945.

МАКСИЋ МИЛЕВА, рођена у Рупељеву, 18. априла 1920. го- 
дине, домаћица, живела у Лорету, убили је Немци у Лорету, за- 
једно са дететом, 20. новембра 1944.

МАКСИЋ Драгутина БОРИВОЈЕ, рођен у Лорету, 7. августа
1909. године, земљорадник, погинуо за време борбе у Лорету, 29. 
новембра 1944.

МАКСИЋ Боривоја ВОЈИМИР, рођен у Лорету, 22. децемба
1943. године, дете, убили га Немци, заједно са мајком, у Лорету,
20. новембра 1944.

НИКОЛИЋ Страјина МИЛОШ ЧЕЛИК, рођен у Лорету, 10. 
јануара 1922. године, кројачки радник, члан СКОЈ-а, борац По- 
жешке чете, 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби на Кошуру 
(Сутјеска), 5. јуна 1943. године.

НОВАКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен у Оснићу код Бољевца,
1920. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, у Лорету, 23. новембра 1944.

ОБРЕНОВИЋ Танасија БОЖИДАР, рођен у Лорету, 1890. 
године, земљорадник, погинуо у току борбе у Лорету, 26. новем- 
бра 1944.

ОБРЕНОВИЋ Димитрија МАРИЦА, рођена у Лорету, 1907. 
године, домаћица, убили је Немци у Лорету, 20. новембра 1944.

ОБРЕНОВИЋ Велимира СПАСОЈЕ, рођен у Лорету, 19. ав- 
густа 1907. године, земљорадник, убили га четници на Морави, 
29. септембра 1942. године.

ОБРЕНОВИЋ Чедомира МИЛОВАН, рођен у Лорету, 4. 
фебруара 1891. године, земљорадник, погинуо у току борбе у Ло- 
рету, 21. новембра 1944.

ПЕТРОВИЋ Данила БУДИМИР, рођен у Рујишту код Раж- 
ња, 1921. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, у Лорету, новембра 1944.
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ПАУНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ, борац 20. бригаде 45. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, у Лорету, 22. новембра 1944.

ПАВЛОВИЋ Благоја СЕРАФИМ, рођен у Рујишту код Раж- 
ња, 1919. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца, у Лорету, 25. новембра 1944.

ПАВЛОВИЋ М. СВЕТИСЛАВ, рођен у Вољавчу код Смеде- 
рева, 1923. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца, у Лорету, 25. новембра 1944.

РАДОВАНОВИЋ В. ЖИВКО, рођен у Орешцу код Соко Ба- 
ње, 18. новембра 1926. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца, у Лорету, 25. новембра 1944.

РАДОВАНОВИЋ А. ЉУБОМИР, рођен у Горњем Комрену 
код Ниша, 1922. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца, у Лорету, 30. новембра 1944.

САВИЋ МИЛОРАД, рођен 1926. године, борац 20. бригаде 
45. дивизије, погинуо у борби против Немаца, у Лорету, 25. но- 
вембра 1944.

СТОКОВИЋ Алексија МИЛУН, рођен у Лорету, 23. јуна 1897. 
године, земљорадник, погинуо у току борбе у Лорету, 25. новем- 
бра 1944. године.

СТОКОВИЋ ДРАГАНА, рођена у Глумчу, 1917. године, до- 
маћица, живела у Лорету, убили је Немци, заједно са дететом,
26. новембра 1944.

СТОКОВИЋ Милића ВЕРИЦА, рођена у Лорету, 18. новем- 
бра 1943. године, дете, убили је Немци, заједно са мајком, 26. но- 
вембра 1944.

ТРАИЛОВИЋ Саве БОРИСАВ, рођен у Вучју код Бора,
24. новембра 1927. године, земљорадник, борац 14. бригаде 23. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца, у Лорету, 24. новембра 
1944.

ТРАИЛОВИЋ Јована ФИЛИП, рођен у Оснићу код Бољевца,
1921. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца, у Лорету, 23. новембра 1944.

ЦВЕТКОВИЋ БОЖИДАР, рођен у Великој Плани, 1921. го- 
дине, борац 14. бригаде 23. дивизије, погинуо у борби против Не- 
маца, у Лорету, 20. новембра 1944.
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Љ У Т И Ц Е

ВАСОВИЋ Раденка ЈЕРЕМИЈА, рођен у Љутицама, 1922. го- 
дине, земљорадник, борац 3. чете 7. батаљона ужичког НОПО, по- 
гинуо у борби против непријатеља, у Рибашевини, 9. новембра
1944.

ВАСОВИЋ Младенка БОЖИМИР, рођен у Љутицама, 1921. 
године, земљорадник, борац 7. батаљона ужичког одреда, погинуо 
у борби против непријатеља у Рибашевини, 28. новембра 1944.

ДИВНИЋ Ђура НЕНАД, рођен у Мионици, 1907. године, ко- 
вач, живео у Љутицама, припадник бивше југословенске војске, 
заробљен и отеран у Немачку, умро у логору Санд Бостен, 5. ап- 
рила 1943.

ИВАНОВИЋ Саватија МИЈ10САВ, рођен у Љутицама, 1903. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, четници га на зверски на- 
чин убили у Љутицама, 17, априла 1943.

ИВАНОВИЋ МИЛОРАД, рођен у Љутицама, 1905. године, 
земљорадник, симпатизер НОП-а, убили га четници у Брежђу, 17. 
априла 1943.

ЈОКСИМОВИЋ Вукомана МОМЧИЛО, рођен у Љутицама,
1923. године, земљорадник, борац, погинуо у борби против Нема- 
ца, код Босанске Крупе, 24. априла 1945.

КОСТИЋ Милоша ВОЈИН, рођен у Љутицама, земљорадник, 
борац 1. батаљона 5. пролетерске бригаде, погинуо у борби про- 
тив Немаца, код Карловца, 29. априла 1945.

НИКОЛИЋ Љубомира ДОБРИВОЈЕ, рођен у Љутицама,
1926. године, земљорадник, борац, погинуо у борби против Нема- 
ца код Сарајева, априла 1945.

НИКОЛИЋ Божа МИЈ1ЕТА, рођен у Љутицама, обућарски 
радник, борац Космајског одреда, погинуо у борби против непри- 
јатеља, 1941. године.

ПАВЛОВИЋ Примислава МИЛОРАД, рођен у Љутицама, 
1925. године, земљорадник, борац 2. крајишке бригаде 17. диви- 
зије, рањен у борби против непријатеља, од задобијених рана ум- 
ро у Бањи Ковиљачи, 17. априла 1945.

ПАВЛОВИЋ Примислава МИЛИВОЈЕ, рођен у Љутицама,
1927. године, земљорадник, борац 9. бригаде 23. ударне дивизије, 
разболео се у рату, умро у болници у Тузли, 1945. године.
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ПАВЈ10ВИЋ Ивана ВУЈ1ЕТА, рођен у Љутицама, 1922. годи- 
не, опанчарски радник, отеран у логор на Бањици, где је стрељан, 
1. октобра 1943.

ПАВЛОВИЋ Ивана МИЛЕ, рођен у Љутицама, 1924. године, 
земљорадник, спроведен у логор на Бањици, стрељан 1. октобра
1943.

ПАВЛОВИЋ ИВАН, рођен у ЈБутицама, 1892. године, зем- 
љорадник, спроведен у логор на Бањици, где је стрељан, 1. ок- 
тобра 1943.

СИМОВИЋ Николе САВО, рођен у Љутицама, земљорадник, 
сарадник НОП-а, убили га четници у Љутицама, 8. новембра 1941.

ЧОЛОВИЋ Драга РАДОЈИЦА, рођен у Љутицама, 1904. го- 
дине, земљорадник, отеран у логор на Бањици, где је стрељан, 1. 
октобра 1943.

ЧОЛОВИЋ Гаја РАТКО, рођен у Љутицама, 1882. године, 
опанчарски радник, живео у Косјерићу, ухватили га Немци и стре- 
љали на Буковима, 28. јула 1941.

М А Ђ Е Р

МИХАЈИЛОВИЋ Грујице ВЛАДЕТА, рођен у Мађеру, 15. 
маја 1925. године, земљорадник, рањен у току борбе у Глумчу, од 
задобијених рана умро у Мађеру, 6. децембра 1941.

ПЕТРОВИЋ Миленка ДРАГОМИР КОКИЦА, рођен у Ма- 
ђеру, 30. септембра 1923. године, ученик учитељске школе, борац 
Ужичког одреда, затим Ужичке чете 1. пролетерске бригаде и 4. 
батаљона 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против усташа 
у Благају код Купреса 12. августа 1942.

ПЕТРОВИЋ ДОБРИВОЈЕ, рођен у Мађеру, 12. фебруара
1921. године, земљорадник, Немци га стрељали па обесили у По- 
жеги, 11. маја 1941.

ЋУРЧИЋ Димитрија МИЛУТИН, рођен у Мађеру, 5. јануара 
1920. године, земљорадник, борац, погинуо у борби против непри- 
јатеља, код Бијеле, 13. јануара 1945.

М А Л А  Ј Е Ж Е В И Ц А

МАТОВИЋ СТАНИША, рођен у Малој Јежевици, 1. августа
1906. године, земљорадник, четници га стрељали у Душковцима,
6. маја 1944.
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МАТОВИЋ Миленка МИРКО, рођен у Малој Јежевици, 10. 
јуна 1924. године, земљорадник, Немци га отерали у логор на Ба- 
њици, где је стрељан, 1. октобра 1943.

МАТОВИЋ Радомира ДРАГОШ, рођен у Малој Јежевици, 
15. фебруара 1925. године, земљорадник, борац 2. крајишке бри- 
гаде 17. дивизије, рањен у борби против непријатеља, у Шобићу, 
од задобијених рана умро у Бијељини, 6. новембра 1944.

МИЈ1ИВОЈЕВИЋ Милије ЖАРКО, рођен у Малој Јежевици,
1. августа 1907. године, трговац, погинуо за време немачког ваз- 
душног напада на Горњу Добрињу, 28. октобра 1944.

ЈОВИЧИЋ Вучка РАДИША, рођен у Малој Јежевици, 1939. 
године, несрећним случајем погинуо 22. априла 1945, у Малој Је- 
жевици, од бомбе заостале из рата.

СТОЈКОВИЋ Рада СТАМЕНКО, рођен у Малој Јежевици, 
15. марта 1922. године, земљорадник, борац 1. батаљона 5. проле- 
терске бригаде, погинуо у борби против Немаца у Катићима, код 
Карловца, 30. априла 1945.

М И Л И Ћ Е В О  С Е Л О

АНТОНИЈЕВИЋ Јулка МИЛОМИР ГОЛАЋ, рођен у Мили- 
ћевом Селу, 9. маја 1920. године, шофер, члан КПЈ, борац Мора- 
вичке партизанске чете, погинуо у борби против балиста, код Сје- 
нице, 22. децембра 1941. године.

ВИДАКОВИЋ Светозара МИХАЈИЛО, рођен у Милићевом 
Селу, 21. маја 1920. године, радник, борац 4. батаљона 2. проле- 
терске бригаде, погинуо у борби против Немаца између Врбничке 
реке и катуна Ратковац, 11. јуна 1943.

ВЕЉКОВИЋ Милорада ДРАГАН, рођен у Текији код Кру- 
шевца, 6. септембра 1925. године, земљорадник, борац НОВЈ, уби- 
ли га четници у Милићевом Селу, крајем 1944. године.

ЗАРИЋ Крстомира ДРАГАН, рођен у Милићевом Селу, 16. 
марта 1925. године, ученик пољопривредне школе, борац 3. бри- 
гаде 6. личке дивизије, погинуо у борби против Немаца на Срем- 
ском фронту, 21. фебруара 1945.

ЈЕВЕРИЧИЋ Павла МИЛОМИР, рођен у Милићевом Селу, 
19. априла 1919. године, земљорадник, припадник бивше југосло- 
венеке војске, заробљен и отеран у Немачку, где је умро крајем 
рата.
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ЈОКОВИЋ —  МИЛОСАВЉЕВИЋ Чедомира ОЛГА, рођена у 
Милићевом Селу, 26. априла 1921. године, домаћица, живела у Ло- 
пашу, сарадник НОП-а, ухватили је четници и на зверски начин 
заклали у Милићевом Селу, 12. септембра 1943.

КРСТОНИЋ Милоја МИХАЈИЛО, рођен у Милићевом Селу,
1923. године, земљорадник, борац 9. бригаде 3. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца, код Дуге Ресе, 3. маја 1945.

ОСТОЈИЋ Недељка МИЛОРАД, рођен у Пушањском Долу 
(СР Црна Гора), 1925. године, борац 5. санџачке бригаде 37. диви- 
зије, несрећним случајем погинуо у Милићевом Селу, 16. септем- 
бра 1944.

САВИЋ Јована ДРАГОЉУБ ЉУБО, рођен у Милићевом Се- 
лу, 15. маја 1894. године, борац 1. пожешке партизанске чете, ухва- 
тили га четници и стрељали у Крушчици, 21. децембра 1941.

СИМОВИЋ Косте ЈЕВРЕМ, рођен у Милићевом Селу, 3. ма- 
ја 1888. године, земљорадник, члан месног НОО у Годовику, ухва- 
тили га четници и стрељали у Крушчици, 21 децембра 1941.

СИМОВИЋ Јеврема РАДИЧ, рођен у Милићевом Селу, 5. ап- 
рила 1921. године, земљорадник, борац 1. пожешке партизанске 
чете, ухватили га четници и стрељали у Крушчици, 21. децембра
1941.

М Р Ш Е Љ И

ЛУБИНИЋ Митра СТАНИМИР, рођен у Мршељима, 1894. 
године, земљорадник, отеран у логор на Бањици, где је стрељан,.
1. октобра 1943.

ЛУБИНИЋ Велисава ЉУБОМИР, рођен у Мршељима, 1906. 
године земљорадник, припадник бивше југословенске војске, за- 
робљен, погинуо од бомбардовања у логору у Немачкој, 1944. го- 
дине.

МАРКОВИЋ Милована МИЛОМИР, рођен у Мршељима,
1924. године, земљорадник, борац 14. бригаде 23. дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца, код Босанског Новог, априла 1945.

МИТРОВИЋ Миломира БОЖИМИР, рођен у Мршељима,
1923. године, земљорадник, отеран у логор на Бањици, где је стре- 
љан 1. октобра 1943.

НЕШОВИЋ Тијосава МИЛОЈКО, рођен у Мршељима, 1921. 
године, земљорадник, борац 5. бригаде 3. црногорске ударне ди- 
визије, погинуо у борби против непријатеља, код Цеља, 10. маја
1945.
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НЕШОВИЋ Неша ДРАГАН, рођен у Мршељима, 1920. го- 
дине, земљорадник, борац 5. бригаде 3. црногорске ударне диви- 
зије, погинуо у борби против Немаца, код Карловца, 3. маја 1945.

НИКОЈ1ИЋ Миленка СТАНОЈЕ, рођен у Мршељима, 1895. 
године, службеник, живео у Новом Саду, сарадник НОП-а, четни- 
ци га стрељали у Пожеги, 22. децембра 1941. године.

СТОЈКОВИЋ Милоша МИЈТАН, рођен у Мршељима, 1919. 
године, земљорадник, припадник бивше југословенске војске, за- 
робљен и спроведен у Немачку, умро у логору.

СТОЈКОВИЋ Милоша Ј1УКА, рођен у Мршељима, 1921. го- 
дине, земљорадник, отеран у логор на Бањици и стрељан, 1. ок- 
тобра 1943.

ТЕРЗИЋ МИЛУН, рођен у Мршељима, 1894. године, земљо- 
радник, отеран у логор на Бањици и стрељан, 1. октобра 1943.

ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ, рођен у Мршељима, 1893. годи- 
не, земљорадник, отеран у логор на Бањици и стрељан, 1. октоб- 
ра 1943.

ТОДОРОВИЋ Драгољуба МИЈ1ЕТА, рођен у Мршељима,
1924. године, земљорадник, отеран у логор на Бањици, где је стре- 
љан, 1. октобра 1943.

ТОМИЋ Јовице СВЕТОЈ1ИК, рођен у Мршељима, 1902. го- 
дине, земљорадник, отеран у логор на Бањици и стрељан, 1. ок- 
тобра 1943.

ТОМИЋ Михајила ЈОРДАН, рођен у Мршељима, 1903. го- 
дине, земљорадник, отеран у логор на Бањици и стрељан, 1. ок- 
тобра 1943.

ТРНАВАЦ ЈЕВТО, рођен у Гојно Гори, 1905. године, земљо- 
радник, живео у Мршељима, отеран у логор на Бањици и стрељан,
1. октобра 1943.
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О Т  А Њ

МИЛОРАД БОНЏУЛИЋ БОНЏУЛА

Рођен је 12. октобра 1917. године, у Отњу, у сиромашној се- 
љачкој породици. Родитељи, Миломирка и Спасоје, имали су чет- 
воро деце. Отац је од детињства био болешљив и неспособан за

рад, па је и умро, доста 
млад, 1932. године —  у 
39. години живота. После 
очеве смрти, на петнаес- 
тогодишњег Милорада и 
мајку Миломирку пао је 
тежак терет старања о по- 
родици.

Милорад је основну 
школу завршио у Глумчу, 
па се посветио изучавању 
пекарског заната. Као пе- 
карски радник, радио је 
краће време у Пожеги, 
затим је прешао на рад 
у Чачак. Пред рат је ра- 
дио као угоститељски рад- 
ник у хотелу „Касина" V 
Чачку.

Тежину мукотрпног ра- 
да и тешког живота осе- 
тио је у најранијим годи- 
нама живота, а то је би- 
ло од великог утицаја да 

се, као млад, определи за напредни раднички покрет. Радећи у 
Чачку, организационо се повезао са напредним покретом и постао 
члан УРС-ових синдиката. Његов деда Јевто био је један од истак- 
нутих првака социјалистичког покрета тога краја, тако да Мило- 
рад, приступајући напредном радничком покрету, у ствари, одр- 
жава континуитет идеје за коју се његов деда борио до краја жи- 
вота.

Бившу југословенску војску служио је 1938— 1939. године у 
Првом планинском батаљону, у Љубљани. Пред априлски рат био 
је мобилисан у Планински батаљон, који је активиран у околини 
Пожеге. Са њим је стигао до Ваљева, одакле се вратио кући.
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У 1. пожешку партизанску чету ступио је са комплетном вој- 
ном опремом, коју је сачувао из априлског рата. Учествовао је у 
свим борбама које је чета водила у 1941. години: у Горобиљу, 
Субјелу, Прањанима и другим местима. У свим борбама и акци- 
јама истицао се иницијативом и личном храброшћу. Краће време 
био је и телефониста у Врховном штабу, у Ужицу.

У КПЈ је примљен новембра 1941. године.
Од формирања 2. пролетерске бригаде, заједно са борцима 

из пожешког краја, Бонџулић се борио у саставу 1. чете 1. бата- 
љона. У свим борбама 2. пролетерске увек се истицао као врло 
храбар и сналажљив борац и бомбаш. Знао је брзо да успоставља 
контакт са људима. Због израженог осећања за другарство био је 
врло омиљен међу борцима. На састанцима је био отворен и по- 
стављао је питања о свему што га је интересовало. Као старешина, 
још се више истицао личном храброшћу. Понекад је предузимао 
акције и на своју руку. У извођењу напада на бункере непријатеља 
дејствовао је брзо и прецизно. Нарочито се истакао у ноћним 
борбама код Купреса и у борбама за ослобођење Јајца, августа
1942. године. У биткама на Неретви и Сутјесци сналажљиво и 
хладнокрвно је извршавао све задатке које је даноноћно наметала 
драматична ситуација, испољавајући при томе крајњи самопрегор 
и пожртвовање. Јуна 1943. године одређен је за команданта 3. ба- 
таљона 2. пролетерске бригаде.

Несрећним случајем, утопио се у реци Криваји, 10. августа
1943. године.

За народног хероја Југославије проглашен је 13. марта 1945. 
године.

ГАВРИЛОВИЋ Илије МИЛУН, рођен у Отњу, 6. априла 
1920. године, земљорадник, борац, погинуо у борби против Нема- 
ца на Млиништу, у Срему, 1945.

ДРАГИЋЕВИЋ Веселина ВЛАДИМИР, рођен у Отњу, 1917. 
године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, погинуо у борби 
против Немаца код Пожеге, 29. новембра 1941.

ДРАГИЋЕВИЋ Веселина МИЛОРАД, рођен у Отњу, 1921. 
године, службеник, борац Пожешке чете, убили га четници у От- 
њу, фебруара 1942. године.

ЈЕРЕМИЋ Иванке МИРКО, рођен у Отњу, 1927. године, ме- 
талски радник, борац, погинуо у борби против непријатеља, код 
Пљеваља, крајем рата.

МИЛИВОЈЕВИЋ Милоја МИЛОШ, рођен у Отњу, 1934. го- 
дине, ученик, несрећним случајем у Отњу априла 1945, погинуо 
од бомбе заостале из рата.
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МИНИЋ РАДОЉУБ, рођен у Јасену код Алексинца, борац
14. српске бригаде 23. дивизије, погинуо у борби против Немаца, 
у Отњу, 27. новембра 1944.

НИНИЋ Тихомира СВЕТОМИР, рођен у Сеселцу код Соко 
Бање, 23. марта 1922. године, борац 20. бригаде 45. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца, у Отњу, 27. новембра 1944.

ПЕРИШИЋ Видосава МИЛИЈАН, рођен у Отњу, 1908. го- 
дине, земљорадник, припадник бивше југословенске војске, зароб- 
љен у борби против Немаца и спроведен у Немачку; као болестан, 
ослобођен је да се врати кући, где је, по повратку, умро 1942. го- 
дине.

ГАВРИЛОВИЋ Здравка МИЛОСАВ, рођен у Отњу, 1912. го- 
дине, земљорадник, борац, погинуо у борби против Немаца, код 
Шаренграда, 12. априла 1945.

П А П Р  А Т И Ш Т Е

АДЕМИ АЛИЈА —  борац 1. чете 1. батаљона 2. крајишке 
бригаде 17. дивизије, погинуо у борби против непријатеља, у Па- 
пратишту, новембра 1944.

ДАВИДОВИЋ Милића ВИНКА, рођена у Папратишту, 1883. 
године, домаћица, живела у Лисицама, стрељали је Немци у Ли- 
сицама, 10. јула 1943.

ЗАГОРАЦ Мила БРАНКО, рођен у Рудопољу —  Врховине, 
код Оточца, 1921. године, десетар у 6. личкој дивизији, погинуо 
у борби против четника у Папратишту, 4. септембра 1944.

ИВАНИШЕВИЋ РАДЕ, рођен у Рудопољу код Оточца, зем- 
љорадник, десетар у 6. личкој дивизији, погинуо у борби против 
четника у Папратишту, 4. септембра 1944.

ИЛИЋ Миленка САВО, рођен у Папратишту, 1911. године, 
земљорадник, погинуо у Папратишту, од немачке заседе, 22. но- 
вембра 1944.

ЈЕРЕМИЋ Гвоздена МИЛУТИН, рођен у Папратишту, 1921. 
године, земљорадник, борац 2. батаљона 9. српеке бригаде, поги- 
нуо у борби против Немаца, код Карловца, 5. маја 1945.

ЛАЗИЋ БРАНКО, рођен у селу Поповићу код Госпића, 1920. 
године, земљорадник, десетар у 6. личкој дивизији, погинуо у бор- 
би против четника у Папратишту, 4. септембра 1944.
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ЛАРИЋ ДАНЕ, рођен у Поповићу код Госића, земљорадник, 
десетар у 6. личкој дивизији, погинуо у борби против четника у 
Папратишту, 5. септембра 1944.

МАГАШ АНТЕ, рођен у селу Вињерцу код Бенковца, ветери- 
нарски болничар, борац 6. личке дивизије, погинуо у борби против 
четника у Папратишту, 5. септембра 1944.

МАЈСТОРОВИЋ Страјина МИЛУТИН, рођен у Папратишту,
9. септембра 1909. године, земљорадник, борац 17. ударне дивизи- 
је, погинуо у борби против непријатеља у Обрадовом Брду (СР 
БиХ), 27. јануара 1945.

МАРИЋ ФИЛИП, рођен у Папратишту, 1912. године, земљо- 
радник, сарадник НОП-а, стрељали га четници у Јеловику 1944. 
године.

МАСЛАЋ Божидара МИЛЕНКО, рођен у Папратишту, 1926. 
године, земљорадник, погинуо несрећним случајем у Папратишту,
10. новембра 1944, од бомбе заостале из рата.

МАСЛАЋ Луке ИВАН, рођен у Папратишту, 1886. године, 
земљорадник, погинуо у току борбе у Папратишту, септембра 
1944.

МАСЛАЋ Драгутина БОЖИДАР, рођен у Папратишту, 1904. 
године, земљорадник, симпатизер НОП-а стрељали га четници у 
Папратишту, 20. новембра 1943.

МАЋИЋ Радована ВЕЛИМИР, рођен у Папратишту 7. децем- 
мбра 1895. године, радник, члан КПЈ, борац Пожешке чете, стре- 
љали га четници у Табановићима, 8. децембра 1941.

МАЋИЋ Живка ТРИФУН, рођен у Папратишту, 1912. годи- 
не, столарски радник, живео у Чачку, борац Чачанског НОП одре- 
да, стрељали га Немци у Чачку, 22. децембра 1941.

МИЛОЈЕВИЋ Сава МИЛОРАД, рођен у Коштунићима, 1923. 
године, земљорадник, борац 23. ударне дивизије, погинуо у борби 
против Немаца, у Папратишту, новембра 1944.

МОХАРЧИЋ ЉУШТО, рођен у Трсту, 1902. године, земљо- 
радник, борац 6. личке дивизије, погинуо у борби против четника, 
у Папратишту, 6. септембра 1944.

МИЈАЈИЛОВИЋ Новице ДРАГОЉУБ, рођен у Папратишту,
1924. године, земљорадник, погинуо у току борбе у Папратишту,
21. новембра 1944.
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МИЈАЈИЈ10ВИЋ Вукашина ЉУБИША, рођен у Папратишту,
1919. године, земљорадник, погинуо у току борбе у Папратишту, 
9. новембра 1944.

МИЈАЈИЈ10ВИЋ Војислава ТОМИСЛАВ, рођен у Папратиш- 
ту, 1936. године, дете, погинуо у Папратишту, 22. марта 1945, од 
бомбе заостале из рата.

ПЕЈОВИЋ Милана ДРАГУТИН, рођен у Папратишту, 1889. 
године, земљорадник, погинуо од Немаца у Папратишту, прили- 
ком превоза рањених бораца, 6. новембра 1944.

СИМЕУНОВИЋ Јевта ЂУРЂЕ, рођен у Папратишту, 27. ап- 
рила 1911. године, радник, симпатизер НОП-а, убили га љотићев- 
ци у Јелен-Долу, 16. јула 1942.

СИНЂЕЛИЋ Милутина МИЛИЈАН, рођен у Папратишту,
1920. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, ухватили га 
Немци и стрељали у Табановићима, 9. децембра 1941.

СИНЂЕЛИЋ Миљка СТЕВАН, рођен у Папратишту, 1907. 
године, земљорадник, као припадник бивше југословенске војске, 
заробљен у борби против Немаца, умро у логору у Немачкој, 20. 
септембра 1941.

Ш ИБИНАЦ ГВОЗДЕН, рођен у Марковици, 1896. године, 
земљорадник, живео у Папратишту, убили га Немци у Папратиш- 
ту 20. новембра 1944.

НАПОМЕНА: Борци 6. личке дивизије, погинули у Папрати- 
шту —  Адеми Алија, Загорац Бранко, Иванишевић Раде, Мохар- 
чић Љушто, Лазић Бранко, Ларић Дане и Магаш Анте сахрањени 
су у заједничку гробницу, на гробљу у Папратишту. Остали који 
су погинули у Папратишту, а потичу из других крајева, пренети 
су у родна места.

П И Л А Т О В И Ћ И

АЛЕКСИЋ Илије МИЛОВАН, рођен у Пилатовићима, 1899. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, члан месног НОО у Пила- 
товићима, хапшен и злостављан од четника, услед тога се разбо- 
лео и умро у Пилатовићима, августа 1943.

БАЈИЋ Марисава ДРАГОЉУБ, рођен у Пилатовићима, 22. 
фебруара 1922. године, земљорадник, убили га Немци у Пилато- 
вићима, 5. децембра 1944.
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БАРЗИЈ10ВИЋ Симе ВЈ1АДИМИР, рођен у селу Николичеву 
код Зајечара, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, поги- 
нуо на положају Крстац —  Пилатовићи, у борби против Немаца, 
5. децембра 1944.

БЕНАРДО СЕЛАРИС —  ЋИЋИНИ, рођен у Италији, 1923. 
године, припадник Народне милиције, четници га ухватили и на 
зверски начин заклали у Крстацу, 7. фебруара 1945.

БОЖИЋ Радомира МИЛУТИН, рођен у Пилатовићима, 1926. 
године, земљорадник, борац, разболео се и умро у болници у Чач- 
ку крајем рата.

БОЋОРЕК Витомира САВО, рођен у Великом Градишту, 1925. 
године, ученик, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра 
1944.

БУКВИЋ Јосипа ОБРАД, рођен у Пилатовићима, 19. фебруа- 
ра 1919. године, погинуо у борби против Немаца приликом опса- 
де Краљева, 21. октобра 1941.

БУКВИЋ Живојина МИХАЈИЛО, рођен у Пилатовићима, 20. 
септембра 9102. године, земљорадник, погинуо у борби против Не- 
маца приликом опсаде Краљева, 21. октобра 1941.

БУКВИЋ Љубомира МИЛИЈАН, рођен у Пилатовићима, 19. 
јануара 1926. године, ученик гимназије, борац 19. бригаде 25. ди- 
визије, погинуо у борби против непријатеља, у Оџацима (СР БиХ), 
априла 1945. године.

БУКВИЋ Јосипа МОМИР, рођен у Пилатовићима, 28. јануара
1907. године, земљорадник, погинуо у борби против Немаца, при- 
ликом опсаде Краљева, 21. октобра 1941.

БРКОВИЋ С. РАЈКО, рођен у Високој, 1921. године, земљо- 
радник, стрељали га четници у Пилатовићима, 1943. године.

ВАСОВИЋ Васа АЛЕКСАНДАР, рођен у Чачку, борац 23. 
ударне дивизије, погинуо у борби против Немаца, на Бјелошевцу,
5. децембра 1944.

ВУЈНОВИЋ КАМЕНКО, рођен у Добрљину код Босанског 
Новог, 1911. године, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца, на положају Крстац— Пилатовићи, 5. децембра
1944.

ВУЈОВИЋ Крсте МАТИЈЕ, рођен у Пилатовићима, 1915. го- 
дине, земљорадник, рањен приликом ваздушног напада и од задо- 
бијених рана умро у Пилатовићима, 28. септембра 1943.
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ВУКСАНОВИЋ Драгољуба БОЖИДАР, рођен у Петровцу на 
Млави, 13. септембра 1924. године, водник у 16. бригади 25. диви- 
зије, рањен у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пила- 
товићи, и од задобијених рана умро у болници у Чачку, 7. децем- 
бра 1944.

ДРАГАНИЋ Јове СПАСОЈЕ, рођен у Подграбу код Рогати- 
це, 1923. године, радник, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. 
децембра 1944.

ЂОКОВИЋ Велимира ВИДОЈЕ, рођен у Пилатовићима, 13. 
јуна 1908. године, земљорадник, борац и сарадник НОП-а, убили 
га Немци у Пилатовићима, 5. децембра 1944.

ЂОРЂЕВИЋ Ивана МАРКО, рођен у Макцу код Великог 
Градишта, земљорадник, борац, погинуо у борби против Немаца, 
на положају Крстац —  Пилатовићи, децембра 1944.

ЂОРЂЕВИЋ РАДОЈКО, рођен у Макцу код Великог Гради- 
шта, земљорадник, борац, погинуо у борби против Немаца, на по- 
ложају Крстац —  Пилатовићи, децембра 1944.

ЖИВКОВИЋ Томе СЕЛИМИР, рођен у селу Макцу код Ве- 
ликог Градишта, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатови- 
ћи, децембра 1944.

ЖИВОТИЋ СВЕТИСЛАВ, рођен у Клењу код Голубца, 1923. 
године, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, децем- 
бра 1944.

ЖИВОТИЋ Димитрија РАДОМИР, рођен у Великом Гра- 
дишту, 1922. године, земљорадник, борац, логинуо у борби про- 
тив Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, децембра 1944.

ИКИЋ А. МИЛОРАД, рођен у селу Радујевцу код Неготина, 
1922. године, земљорадник, борац 16. бригаде 25. дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 
5 децембра 1944.

ЈАНКОВИЋ Бранка МИЛЕТА, рођен у Пилатовићима, 24. 
јула 1928. године, земљорадник, сарадник НОП-а, мучили га и 
злостављали четници и љотићевци, услед чега се разболео и умро 
у Пилатовићима, 1. августа 1943.
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ЈЕРЕМИЋ Милорада ДРАГУТИН, рођен у Великом Лаолу 
код Петровца на Млави, земљорадник, борац 18. бригаде 25. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  
Пилатовићи, 5. децембра 1944.

ЈОВАНОВИЋ Драгутина ДУШАН, рођен у Белој Цркви,
1924. године, радник, живео у Великом Градишту, борац 18. бри- 
гаде 25. дивизије, погинуо у борби против Немаца, на положају 
Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра 1944.

ЈОВИЧИЋ Милутина ЖИВОРАД, рођен у Великој Бресни- 
ци код Кучева, 1925. године, земљорадник, борац 18. бригаде 25. 
дивизије, погинуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  
Пилатовићи, 5. децембра 1944.

ЈОТИЋ Милуна РАДИША, рођен у Пилатовићима, 2. де- 
цембра 1923. године, земљорадник, припадник милиције, несрећ- 
ним случајем од сопствене бомбе погинуо у Пожеги, 21. јануа- 
ра 1945.

ЈОТИЋ ДОБРИНКА, рођена у Доњој Краварици, 4. децем- 
бра 1899. године, домаћица, живела у Пилатовићима, убили је 
Немци у Пилатовићима, 6. децембра 1944.

ЈОТИЋ Драгутина СТЕВАН, рођен у Пилатовићима, 3. сеп- 
тембра 1901. године, земљорадник, убили га Немци у Пилатови- 
ћима, 6. децембра 1944.

КАНДИЋ МИЛОРАД, командант 2. батаљона 6. српске бри- 
гаде 2. пролетерске дивизије, погинуо у борби против Немаца, 
на положају —  Крстац —  Лопаш, 4. децембра 1944.

ЛАЗИЋ Бранка ДРАГОЉУБ, рођен у селу Кулинама код 
Алексинца, 1924. године, земљорадник, борац 16. бригаде 25. ди- 
визије, рањен у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пи- 
латовићи, и од задобијених рана умро у болници у Шапцу, 13. ја- 
нуара 1945.

МАРЈАНОВИЋ ДРАГУТИН, рођен у Бистрици код Петров- 
ца на Млави, 1912. године, земљорадник, борац 18. бригаде 25. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца на положају Крстац —  
Пилатовићи, 5. децембра 1944.

МАРКИЋЕВИЋ Јовића СРЕДОЈЕ, рођен у Пилатовићима, 15. 
јуна 1910. године, активни официр бивше југословенске војске, на- 
челник штаба Чачанског НОП одреда, заробљен и отеран у логор 
на Бањици, где је стрељан, 9. маја 1942.
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МАРКИЋЕВИЋ Јовића ВЕЈ1ИМИР, рођен у Пилатовићима,
12. фебруара 1914. године, службеник, живео у Мајданпеку, члан 
КПЈ, један од организатора устанка у томе крају, командир парти- 
занске чете Сврљишког НОП одреда, заробљен и отеран у логор 
на Бањици, где је стрељан, 9. маја 1942.

МАРКИЋЕВИЋ Јовића МИЛАН, рођен у Пилатовићима, 8. 
октобра 1920. године, питомац подофицирске школе бивше југо- 
словенске војске, припадник НОП-а, хапшен и злостављан, под чет- 
ничким терором извршио самоубиство, 7. јануара 1942.

МАРКИЋЕВИЋ Спасоја ДРАГОЈЕ, рођен у Пилатовићима,
2. јула 1919. године, земљорадник, као припадник бивше југосло- 
венске војске заробљен у борби и отеран у Немачку, стрељан у ло- 
гору, 4. септембра 1943. године.

МАРКИЋЕВИЋ Раденка СРЕЋКО, рођен у Пилатовићима 11. 
откобра 1906. године, земљорадник, као припадник бивше југосло- 
венске војске погинуо у борби против Немаца 10. априла 1941. 
године у Дугој Пољани код Сјенице.

МИЈАЈИЛОВИЋ Радича ТРИФУН, рођен у Пилатовићима, 
19. маја 1908. године, земљорадник, •погинуо у борби против Нема- 
ца приликом опсаде Краљева, 21. октобра 1941.

МИЈАТОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен у Београду, 1924. годи- 
не, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби против Нема- 
ца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра 1944. године.

МИЛАНОВИЋ (име непознато), борац 3. батаљона 6. српске 
бригаде 2. пролетерске дивизије, погинуо у борби против Немаца, 
на положају Крстац —  Лопаш, 4. децембра 1944.

МИЛЕТИЋ МИОДРАГ, рођен у Кнежици код Петровца на 
Млави, 1924. године, борац 18. бригаде 25 дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децем- 
бра 1944.

МИЛОШЕВИЋ КАЛИН, рођен у Николићеву код Зајечара,
1917. године, борац 18 бригаде 25 дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра 1944.

МЛАДЕНОВИЋ Грујице ВОЈИСЛАВ, рођен у Вуковићу код 
Кучева, 1925. године, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. де- 
цембра 1944.

ПАВЛОВИЋ А. ПЕТАР, рођен у Пилатовићима, 1923. годи- 
не, земљорадник, несрећним случајем рањен и од задобијених ра- 
на умро у болници у Ужицу, 9. августа 1941.
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ПАВЈ10ВИЋ Симе ДРАГУТИН, рођен у селу Чешљевој Бари 
код Великог Градишта, 1909. године, земљорадник, борац 18. бри- 
гаде 25. дивизије, погинуо у борби против Немаца, на положају 
Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра 1944.

ПАВЈ10ВИЋ Петра МИЈ1ИЈАН, рођен у Пилатовићима, 1912. 
године, земљорадник, као припадник бивше југословенске војске 
заробљен у борби против Немаца и отеран у Немачку, а по пов- 
ратку кући, од последица логорског живота, умро у Пилатовићима,
1945. године.

ПАВЛОВИЋ Спасоја СТРАЈИН, рођен у Пилатовићима, 12. 
марта 1925. године, земљорадник, погинуо у Пилатовићима 24. ја- 
нуара 1945, од мине заостале из рата.

ПАВЛОВИЋ Миленка ЗОРАН, рођен у Пилатовићима, 15. 
децембра 1937. године, дете, несрећним случајем погинуо у Пила- 
товићима, 24. јануара 1945, од мине заостале из рата.

ПАВЛОВИЋ Илије СЛАВОЉУБ, рођен у Пилатовићима, 11. 
марта 1916. године, земљорадник, борац Драгачевског партизан- 
ског батаљона, убили га Немци у Крстацу, 3. децембра 1944.

ПЕТРИЋ РАДОЈИЦА, рођен 1923. године, борац 18. бригаде
25. дивизије, погинуо у борби против Немаца, на положају Крстац 
—  Пилатовићи, 5. децембра 1944.

ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен у Речки код Неготина,
1910. године, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 6. децембра 1944.

ПОПОВИЋ В. ДРАГОСЛАВ, борац 3. батаљона 6. српске 
бригаде 2. пролетерске дивизије, погинуо у борби против Немаца 
на положају Крстац —  Пилатовићи —  Лопаш, 4. децембра 1944. 
године.

ПРВУЛОВИЋ Јанка АЛЕКСАНДАР, рођен у Шевици код Ку- 
чева, 1912. године, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилато- 
вићи, 5. децембра 1944.

РАДИВОЈЕВИЋ Драгољуба РАДОЈКО, рођен у Крстацу, 
1920. године, земљорадник, убили га четници у Пилатовићима, 3. 
јула 1942.

РАДОСАВЉЕВИЋ Веселина РАДОСАВ, рођен у Великом По- 
повцу, код Петровца на Млави, 1929. године, земљорадник, борац
18. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби против Немаца, на по- 
ложају Крстац —  Пилатовићи, децембра 1944.
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РАДОСАВЉЕВИЋ ВИТОМИР, рођен у Рајцу код Неготана,
1924. године, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 6. децембра 1944.

САВИЋ Савка АНДРИЈА, рођен у Пилатовићима, 2. јануара
1920. године, земљорадник, стрељали га Немци у Клисури, 22. сеп- 
тембра 1942.

СЕДЈ1ИЋ Светозара СВЕТИСЈ1АВ, рођен у Пилатовићима, 20. 
фебруара 1920. године, земљорадник, припадник НОП-а, стреља- 
ли га Немци у Пилатовићима, 5. децембра 1944.

СТАИЧЕВИЋ СТОЈАН, рођен у Табановићу код Петровца на 
Млави, 1909. године, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилато- 
вићи, 5. децембра 1944.

СТАНОЈЕВИЋ О. РАДОСАВ, борац 6. српске бригаде 2 про- 
летерске дивизије, погинуо у борби против Немаца, на положају 
Крстац —  Пилатовићи —  Лопаш, 6. децембра 1944.

СТАНОЈЕВИЋ ЉУБОМИР, рођен у селу Речки код Неготи- 
на, 1921. године, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра
1944.

СТЕПАНИЋ Јанка ПЕТАР, рођен у селу Бучју код Бора, 13. 
јануара 1913. године, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 4. де- 
цембра 1944.

СТАНОЈЕВИЋ Јована ВАСИЛИЈЕ, рођен у Мустапићу код 
Кучева, 1902. године, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилато- 
вићи, 5. децембра 1944.

ТОДОРОВИЋ Богосава МИЉКО, рођен у Пухову, 1923. го- 
дине, земљорадник, стрељали га Немци у Пилатовићима, 1. но- 
вембра 1944.

ТОДОРОВИЋ Вељка ВОЈИСЛАВ, рођен у Кучеву, 1918. го- 
дине, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децем- 
бра 1944.

ТОМИЋ МИЛУН, рођен у Радевцу код Алексинца, 24. јуна
1922. године, земљорадник, борац 16. бригаде 25. дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 
4. децембра 1944.
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ТОШИЋ Драгомира МИЈ1ЕНКО, рођен у Пилатовићима,
1913. године, активни официр-пилот бивше југословенске војске, 
нестао у борби против Немаца, априла 1941.

ТОШИЋ Тодора МИКАН, рођен у Пилатовићима, активни 
официр —  пилот бивше југословенске војске, живео у Никшићу, 
нестао у борби портив Немаца, априла 1941.

ТОШИЋ Д. МИЈ10Ш, рођен у Пилатовићима, 4. јануара
1906. године, столарски радник, живео у Ужицу, борац Радничког 
батаљона Ужичког НОП одреда, отеран у логор на Бањици, одак- 
ле је интерниран у Норвешку и стрељан у логору 1944. године.

ЦОКИЋ МИХАЈЈ10, рођен у Речки код Неготина, 1920. го- 
дине, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби против Не- 
маца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра 1944.

ЦОЛОВИЋ Јована МИРКО, рођен у Великом Извору код За- 
јечара, земљорадник, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. де- 
цембра 1944.

ЦОЛОВИЋ ПАУН, рођен 1912. године, у Великом Извору 
код Зајечара, борац 18. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи, 5. децембра 1944.

ЧОЛИЋ Радосава ГВОЗДЕН, рођен у Пилатовићима, 21. де- 
цембра 1893. године, земљорадник, погинуо у борби против Не- 
маца приликом опсаде Краљева, 21. октобра 1941.

ЧОЛИЋ Јосипа ПЕТАР, рођен у Пилатовићима, 12. јануара 
1912. године, земљорадник, као припадник бивше југословенске 
војске, заробљен у борби против Немаца и отеран у Немачку, по- 
гинуо у логору, 28. јула 1944.

ЧОЛИЋ Рађена РАДОСАВ, рођен у Пилатовићима, 1. феб- 
руара 1899. године, земљорадник, погинуо у борби против Нема- 
ца приликом опсаде Краљева, 21. октобра 1941.

ШИЛЕШИЋ СТОЈАДИН, рођен 1912. године, борац 18. бри- 
гаде 25. дивизије, погинуо у борби против Немаца, на положају 
Крстац —  Пилатовићи, 6. децембра 1944.

ШОШКИЋ КОМНЕН, заменик политичког комесара чете у
6. српској бригади 2. пролетерске дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца, на положају Крстац —  Пилатовићи —  Лопаш, 4. де- 
цембра 1944. године.
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НАПОМЕНА:

Погинули борци, наведени у овом списку: Буквић Обрад, Бу- 
квић Михајило, Буквић Момир, Мијајиловић Трифун, Чолић Гвоз- 
ден и Чолић Радосав, борили су се и погинули против Немаца у 
саставу Јеличког четничког одреда.

П О Ж Е Г А  

МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ

Рођен у Наталинцима, 14. октобра 1905. године, у сиромаш- 
ној занатској породици. Браварски занат је завршио у Смедереву, 
где је постао и радник у својој струци. У младим годинама присту-

пио је напредном раднич- 
ком покрету и учествовао 
у радничким штрајковима 
и другим акцијама. Го- 
дине 1928, примљен је у 
чланство КПЈ.

Као комуниста био је 
често хапшен. После сва- 
ког хапшења остајао је 
^вршћи и одлучнији у бор- 
би против класног непри- 
јатеља, и још активнији у 
револуционарном раду.

Године 1935. отишао је 
у Совјетски Савез, где је 
остао две године. У Моск- 
ви је похађао партијску 
школу. Када су слобода и 
опстанак Шпанске репуб- 
лике били доведени у пи- 
тање, међу првима се ја- 
вио као добровољац и 

отишао на бојишта Шпаније да брани демократију и слободу 
шпанског народа, да се бори против фашизма. У интернационал- 
ним бригадама у Шпанији истицао се изузетном храброшћу, веш- 
тином и сналажљивошћу. Стекао је и официрски чин шпанске ре- 
публиканске војске. Рањаван је неколико пута. Због рањавања и 
болести изазване ратним напорима, упућен је у Париз на лечење. 
Из Париза се пребацио у Југославију. По доласку у Београд, на- 
ставио је илегалну партијску делатност. Одлазио је, по задатку 
Партије, и у друга места у Србији, окупљао напредне снаге, орга-
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низовао штрајкове и демонстрације и припремао народ за борбу 
против фашистичке опасности.

Када је 22. јуна 1941. године Немачка напала Совјетски Са- 
вез, Благојевић је из Београда отишао у своју родну Шумадију и 
одмах почео да ради на припремама устанка. Убрзо су се у том 
делу Србије почеле формирати прве партизанске јединице. Кори- 
стећи се својим ратничким искуством и вештином, стеченим у 
шпанском грађанском рату, Благојевић је интензивно радио на обу- 
чавању бораца партизанском начину ратовања, како се треба бо- 
рити у свим условима, како уз што мање губитке нанети неприја- 
тељу пораз, припремити изненађење, поставити заседе, чиме се све 
може служити као заклоном, и како се у случају нужде повлачити. 
Указивао је и на разне тешкоће које рат и револуција собом до- 
носе, али и бодрио борце да то све није тешко када се зна за шта 
се бори.

За команданта 1. шумадијског НОП одреда именован је 16. 
јула 1941. Већ сутрадан, 17. јула одред је, под његовом командом, 
извео акцију против жандарма у Доњој Шаторњи. Та и многе дру- 
ге акције привлачиле су нове борце у одред.

Учествовао је на саветовању команданата НОП одреда у Ду- 
ленима, 16. септембра 1941. године, затим у Столицама код Круп- 
ња,- био је инструктор групе одреда у централној Србији. Октобра 
1941. године, био је у Ужицу, на саветовању у Врховном штабу 
НОП одреда. По повратку са тог саветовања, у ноћи између 28. и
29. октобра, четници су га силом скинула с воза у Пожеги, спро- 
вели у касарну и, после зверског мучења, отерали у село Глумач, 
где су га на свиреп начин убили.

За народног хероја Југославије проглашен је 9. маја 1945. 
године.
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ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА

Рођена је у Пожеги, 3. фебруара 1921. године, у напредној 
занатској породици. До своје десете године живела је у Пожеги, 
где је започела основно школовање. Њен отац Душан, због нап-

редних идеја, био је изло- 
жен честим полицијским 
прогонима, па је морао да 
се одсели у Краљево. Ол- 
га је у Краљеву наставила 
школовање и увек била 
одличан ученик. Служила 
је за пример и у сваком 
другом погледу. Још у ни- 
жим разредима гимназије 
испољила је наклоност за 
литерарни рад. Постала је 
један од сталних сарадни- 
ка тадашњег школског ли- 
ста „Наш е ђаче", у коме 
су штампане њене прве 
песме и други литерарни 
радови. У тим литерарним 
почецима се огледала осе- 
ћајност и моћ залажања. 
По својим врлинама и оз- 
биљности разликовала се 
од осталих ученика њеног 

узраста. Већ тада је почела да гледа на живот очима зрелог 
човека.

Касније, у старијим разредима, ангажовала се на организо- 
вању и просвећивању омладине у напредном духу. Указивала је на 
опасност од фашизма, залагала се да омладина учврсти своје ре- 
дове и ојача. Активно је радила у, тада, јединој легалној форми 
рада —  литерарној дружини и средњошколском листу „Освит". 
Захваљујући њој и активностима других, скоро цела омладина у 
гимназији Краљева били је напредна.

Политички потпуно формирана, 1939. године одлази у Бео- 
град и уписује се на технички факултет, постаје члан Студентског 
удружења и истакнути борац напредног студентског покрета. Уче- 
ствује у демонстрацијама и другим студентским акцијама. Свака- 
ко, није случајно постала цењена у напредном студентском по- 
крету.
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По избијању рата, вратила се у Краљево и учествовала у ор- 
ганизовању устанка у овом крају. Под врло тешким околностима, 
не зазирући од терора окупатора, неколико је пута одлазила у 
Београд и на састанке антифашистичке омладине у селима у око- 
лини Краљева. После немачког напада на Совјетски Савез, као ис- 
такнути антифашистички борац, заједно са мајком Љубицом, ухап- 
шена је у Краљеву. Након неколико дана проведених у затвору, 
пошло им је за руком да побегну, пребаце се преко Ибра и ступе 
у везу са Краљевачким НОП одредом.

Олга се истакла у свим борбама против окупаторских једини- 
ца које је Одред водио до повлачења из Србије у Санџак, крајем 
новембра 1941. године.

На дан 22. децембра 1941. године, када је у Рудом форми- 
рана 1. пролетерска бригада, Олга је, постала политички комесар 
чете у Краљевачком батаљону. Истовремено, била је и прва жена 
комесар у нашој војсци.

Као комесар чете, савесно је извршавала своју дужност и му- 
шки подносила све ратне напоре. Ни болесна се није хтела одво- 
јити од своје чете. На Романији, у зиму 1942. године, када је не- 
пријатељ поново покушао да уништи партизанске снаге, иако бо- 
лесна, са дотрајалом обућом, пошла је са својом четом да непри- 
јатељу затвори правац од Рогатице, рекавши,- „Н е могу, другови, 
остати ван своје чете, ја знам своју дужност".

У тешкој борби за Прозор, на челу своје чете, личним при- 
мером, потврдила је своје речи, које је често борцима говорила —  
да у борби не треба ништа жалити, па ни свој живот. У тим тре- 
нуцима она је била борац, видела је пред собом само непријатеља, 
а иза себе потиснула сва друга осећања. Једанаестог јула 1942. го- 
дине, у току тешке борбе код Прозора, пала је покошена непри- 
јатељским оружјем. Њена чета је последњим рафалима муниције 
за тренутак задржала непријатеља и смртно рањену Олгу однела 
испред непријатеља. После два дана, 13. јула, подлегла је ранама.

За народног хероја Југославије проглашена је 20. децембра 
1951. године.
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БОГДАН КАПЕЛАН

Рођен је 1914. године, у селу Рашиновцима, код Босанског 
Петровца, у сиромашној сељачкој породици. Гимназију је завршио 
у Бихаћу, а 1933. године уписао се на Правни факултет у Београ-

ду. Родитељи су му били 
сувише сиромашни, па је 
морао сам себи да обез- 
беђује средства за живот 
и студије.

Будући да је на факул- 
тет дошао као напредни 
средњошколац, одмах се 
укључио у акције напред- 
не студентске омладине и 
био запажен по својој ак- 
тивности. Већ 1937. годи- 
не постао је члан КПЈ. 
Имао је више задужења 
у раду Партије на Бео- 
градском универзитету. 
Био је члан Одбора сту- 
дентских удружења за 
мир и председник Сту- 
дентског 'Правничког дру- 
штва. Све задатке који су 
пред њега били поставље- 
ни веома одговорно и са 
пуно успеха је извршавао. 

Био је један од оснивача Уједињене студентске омладине крајем 
1937. године, у којој је легално радио као представник Земљорад- 
ничке странке. У јесен 1938. године, постао је председник Акцио- 
ног одбора стручних студентских удружења, које је, у ствари, би- 
ло орган преко кога је деловала КПЈ. На тој дужности остао је до
1940. године. За то време био је у центру свих акција које су се 
изводиле на Универзитету.

Организовао је бројне екскурзије у земљи, које су биле једна 
од форми легалног рада Партије. Његова политичка активност би- 
ла је запажена нарочито у време парламентарних избора 1938. го- 
дине, када је —  по задатку Партије —  са студентима ишао у раз- 
на места да помогне Удружену опозицију у предизборној борби, 
или да омета режимске и љотићевске зборове. Почетком 1939. го- 
дине, заједно са професором филозофског факултета, Стеваном 
Јаковљевићем, на пријему код начелника Генералштаба Душана 
Симовића, тражио је и добио сагласност да студенти у разним ме-
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стима организују приредбе и друге манифестације за одбрану зем- 
ље од фашистичке агресије. Био је члан делегације код потпред- 
седника владе др Владимира Мачека која је уложила протест због 
крвопролића на улицама Београда 14. децембра 1939. године. 
Осим тога, активно је суделовао и у раду Партије и СКОЈ-а у свом 
родном крају.

Активност и ангажованост у политичком раду није утицала 
на његове студентске обавезе на факултету. Био је веома марљив 
и испите давао готово увек на време.

Био је добар говорник и политички образован, па је својим 
учешћем доприносио организовању усмених новина и других ма- 
нифестација и акција напредног студентског покрета. Тако је сте- 
као велики углед и ауторитет међу студентима.

Дипломирао је на Правном факултету па је пуућен у школу 
резервних официра у Марибору, одакле се вратио у Београд, где 
га је затекао априлски рат.

После окупације, као и већина интелектуалаца, отишао је, по 
препоруци Партије, у своје родно место, али се тамо није могао 
задржати, јер му је, као познатом комунисти, претила опасност од 
усташа. Вратио се у Београд и одмах се повезао са Партијом и 
учествовао у организовању паљења немачке гараже у Гробљанској 
улици. Крајем јула, као партијски инструктор, упућен је у чачан- 
ски крај. У Драгачеву је помогао да се организује Драгачевска 
партизанска чета. Био је њен командир, а касније, када је чета 
прерасла у батаљон, постављен је за команданта батаљона. Као 
командир чете и командант батаљона Капелан је успешно предво- 
дио Драгачевце у борбама против Немаца и домаћих издајника у 
Гучи, Ариљу, Пожеги, Чачку и у опсади Краљева. Крајем октобра, 
батаљон је пребачен у Ужице, да би појачао тамошње снаге у 
борби против четничког напада на Ужице. Са батаљоном је водио 
тешке борбе против четника у Карану и на Трешњици. На челу 
свог батаљона, 3. новембра, учествовао је у борби за протеривање 
четника из Пожеге. Са својих положаја и иза купа кукуруза чет- 
ници су отворили јаку ватру. У том моменту, Капелан је, јуриша- 
јући, узвикнуо: „Напред Драгачевци, напред соко. . Ту је, на по- 
ла речи, био прекинут |ер га је четнички рафал погодио усред ср- 
ца. Његови борци, у освети свог команданта, појачали су борбу и 
протерали четнике на Равну гору.

Премда је погинуо рано, на почетку револуције, ипак, био је 
познат и омиљен у драгачевском крају. О њему се пронео глас као 
о једном од најбољих и најхрабријих партизанских команданата, 
неуморном политичком раднику и ватреном говорнику. Таквог Ка- 
пелана је народ тога краја упознао и задржао у својој успомени.

За народног хероја Југославије проглашен је 24. јула 1953. 
године.
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АЈДАЧИЋ Ненада МИЈ1ИЋ, рођен у Лиеи код Ивањице, 
1912. године, борац Пожешке чете, ухватили га четници и стреља- 
ли у Маковишту, 16. јануара 1942. године.

АЛЕКСИЋ ЛАЗАР, борац 3. батаљона 4. бригаде 21. српске 
дивизије, погинуо у борби против Немаца, у Пожеги, 15. септем- 
бра 1944.

АЛЕМПИЈЕВИЋ Селомира ДРАГАН ВОЈВОДА, рођен у се- 
лу Лисицама код Гуче, 1921. године, ученик учитељске школе, члан 
СКОЈ-а, борац Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, погинуо у 
борби против италијанских окупатора код Чајнича, 1. маја 1942.

АЛЕМПИЈЕВИЋ Недељка СЕЛОМИР, рођен у Лисицама,
1900. године, поткивач, сарадник НОП-а, ухватили га четници и 
предали Немцима, који су га стрељали у Пожеги, 10. децембра
1941.

АНЂЕЛИЋ Р. ВЕЛИСАВ, рођен у Гостиници, 1919. године, 
берберски радник, живео у Пожеги, ухватили га Немци и стреља- 
ли у Пожеги, па потом обесили, 11. маја 1941.

АНЂЕЛКОВИЋ СЛОБОДАН, рођен у Нишу, борац у 4. ба- 
таљону 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца у 
Пожеги, 14. септембра 1944.

АНЂЕЛКОВИЋ С. ЉУБОМИР, рођен у Алдинцу код Кња- 
жевца, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у борби против не- 
пријатеља код Пожеге ,децембра 1944.

БАРЕШИЋ ЈОСО, рођен у Диклу код Задра, 1923. године, 
борац 6. личке дивизије, погинуо у борби против непријатеља на 
путу Пожега —  Чачак, августа 1944.

БЕШОВИЋ Љубомира МИРКО, рођен у Бресници код Чач- 
ка, 1922. године, земљорадник, борац Љубићског партизанског ба- 
таљона, заробили га четници и стрељали у Пожеги, децембра 1941.

БОГИЋЕВИЋ МАНОЈЛЕ, рођен у Бурађи, 1913. године, во- 
скар, живео у Пожеги, борац Ужичког НОП одреда, ухватили га 
четници и стрељали у Доњој Добрињи, 21. јануара 1944.

БОЖАНИЋ Милована СРЕЋКО, рођен у Гучи, 1914. године, 
браварски радник, борац Драгачевског батаљона, погинуо у бор- 
би против четника у Пожеги, 3. новембра 1941.

БОЖИЋ Петра МИЛОШ, рођен у Пилатовићима, 1888. годи- 
не, кафеџија, живео у Пожеги, члан Среског НОО-а и командант 
места у Пожеги, погинуо у Пожеги, 29. новембра 1941.
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БОЈОВИЋ 3. ГОЈКО, рођен у Сирогојну, 30. новембра 1923. 
године, земљорадник, борац Ариљског батаљона, погинуо у борби 
против четника код Пожеге, 2. новембра 1941.

БОРИШИЋ Сретена БОЖИДАР, рођен у Трбушанима код 
Чачка, 1880. године, председник НОО-а у Трбушанима, ухватили 
га четници и стрељали у Пожеги, 21. децембра 1941.

БУЉУГИЋ М. ВЈ1АДЕТА, рођен у Пожеги, 1938. године, де- 
те, погинуо приликом експлозије у трезорима у Ужицу, 22. новем- 
бра 1941.

ВАСИЉЕВИЋ СЛАВКО, рођен 1912. године, обућарски рад- 
ник, борац Пожешке чете, интерниран у логор у Норвешку, где се 
разболео и умро у Пожеги, после рата.

ВАСОВИЋ Ђ. МИЛАН, рођен у Пожеги, 1923. године, ко- 
вач, ухватили га четници и на Великим ливадама на зверски на- 
чин убили.

ВЕЛИЧКОВИЋ Зарије РАНКО, рођен у Ресници код Пирота,
2. децембра 1912. године, грнчарски радник, живео у Пожеги, чет- 
ници га стрељали у Пожеги, 2. маја 1944.

ВЕЉКОВИЋ Василија СЕРАФИМ, рођен у Малетини код Ра- 
жња, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у бор- 
би против Немаца код Пожеге, октобра 1944.

ВИДЕНОВИЋ ГОЈКО, борац 4. бригаде 21. српске дивизије, 
погинуо у борби против Немаца код Пожеге, 15. септембра 1944.

ВИДОЈЕВИЋ Ј. РАШКО, рођен у Северову, 1907. године, 
земљорадник, борац Ариљског батаљона, хапшен и прогањан од 
непријатеља, услед чега се разболео и умро у Пожеги, новембра
1942.

ВИТОРОВИЋ ДРАГОЈЛО, рођен у Пожеги, 1897. године, 
опанчарски радник, сарадник НОП-а, четници га стрељали у По- 
жеги, 12. октобра 1944.

ВРАНЕШЕВИЋ ЧЕДОМИР ЧЕДО, рођен у Радобуђи, 25. фе- 
бруара 1896. године, столарски радник, живео у Пожеги, члан 
КПЈ, борац Пожешке чете, при повлачењу чете за Санџак, поги- 
нуо у борби против непријатеља у Козицама, фебруара 1942.

ВРАНЕШЕВИЋ АВРАМ, рођен у Радобуђи, 1873. године, пе- 
кар, живео у Пожеги, симпатизер КПЈ, четници га стрељали у 
Доњој Добрињи, 22. јануара 1944.
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ВРАЊЕВАЦ М. АНДРИЈА, рођен у Крушчици, 8. октобра
1909. године, земљорадник, председник НОО-а у Крушчици, чет- 
ници га стрељали у Пожеги, јануара 1942.

ВРАЊЕВАЦ С. МИЛОЈКО, рођен у Крушчици, 1908. године, 
земљорадник, борац Ариљског батаљона, стрељан у Пожеги, по- 
четком јануара 1942.

ВРАЊЕВАЦ Д. ОСТОЈА, рођен у Крушчици, 1920. године, 
земљорадник, борац Ариљског батаљона, стрељан у Пожеги, по- 
четком јануара 1942.

ВУКАШИНОВИЋ Вељка ДРАГОСЈ1АВ, рођен у Пожеги, 1920. 
године, књижар, живео у Чачку, курир у команди места у Чачку, 
Немци га стрељали у Пожеги, 1. децембра 1941.

ВУКАШИНОВИЋ О. ДРАГОЉУБ, рођен у Костојевићима, 
21. октобра 1920. године, ученик учитељске школе, члан СКОЈ-а, 
борац Ужичког НОП одреда, рањен у борби против четника код 
Пожеге и, од задобијених рана, умро у болници у Ужицу, 5. но- 
вембра 1941.

ВУКОВИЋ С. ДРАГОСЛАВ (ВУЛЕ ПУПАВАЦ), рођен у По- 
жеги, 12. јануара 1924. године, ученик учитељске школе, члан 
СКОЈ-а, борац Ужичког НОП одреда, затим 4. батаљона 2. про- 
летерске бригаде, погинуо у борби против Немаца и усташа код 
Купреса, 1. августа 1942.

ГАВРИЛОВИЋ Луке МИЛАН, рођен 1920. године, обућар- 
ски радник, живео у Пожеги, радник у партизанској радионици 
војне одеће, стрељали га четници у Пожеги, 21. децембра 1941.

ГЛИШИЋ Миодрага МИЛИВОЈЕ МИЛЕ, рођен у Пожеги,
30. јуна 1920. године, матурант гимназије, борац Пожешке чете, 
стрељали га четници и љотићевци у Пожеги, 21. децембра 1941.

ДАВИДОВАЦ —  ВИДАКОВИЋ РУЖИЦА, рођена у Пожеги, 
јануара 1909. године, домаћица, живела у Чуругу, убили је мађар- 
ски окупатори у Чуругу, 8. фебруара 1942.

ДИМИЋ Милорада ВОЈИСЛАВ, рођен у Албани код Блаца, 
земљорадник, пушкомитраљезац 2. батаљона 5. српске бригаде 
21. дивизије, погинуо у борби против Немаца у Пожеги, септем 
бра 1944.

ДРОБЊАКОВИЋ Љ. РАДОМИР, рођен у Ужицу, 14. децем- 
бра 1924. године, ученик учитељске школе, борац Ужичког НОП 
одреда, погинуо у борби против четника код Пожеге, 4. новембра 
1941.
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ДУКИЋ МИЈ1ЕНК0, рођен у еелу Бингули у Срему, 1906. го- 
дине, живео у Пожеги, Немци га стрељали у Краљеву, 17. октобра 
1941.

ДУШКИЋ Д. СВЕТИСЈ1АВ, рођен у Буковику код Нове Ва- 
роши, 1917. године, геометар, живео у Пожеги, борац Ужичког 
НОП одреда, рањен у борби против четника у Ражани и, од задо- 
бијених рана, умро у болници у Ужицу, 13. новембра 1941.

ЂОКОВИЋ И. ДРлГОСЛАВ, рођен у Скржутима, 1920. го- 
дине, пекарски радник, члан КПЈ, борац Ужичког НОП одреда, 
погинуо у борби против четника код Пожеге, 2. новембра 1941. 
године.

ЂОРЂЕВИЋ Маринка ДРАГУТИН, рођен у селу Ошљану код 
Књажевца, 1920. године, борац 16. бригаде 25. дивизије, погинуо у 
борби против непријатеља код Пожеге, новембра 1944.

ЂОРЂЕВИЋ Миљка ДРАГОЉУБ, рођен у Гучи, 1910. године, 
судски писар пре рата, живео у Пожеги, секретар Среског комите- 
та КПЈ за ерез пожешки, ухватили га Немци у Пожеги 23. јуна 
1941. године, спровели у Бањички логор, где су га стрељали, 9. 
марта 1942.

ЂУРИШИЋ ДРАГО, рођен у Црној Гори, 1905. године, обу- 
ћарски радник, живео у Пожеги, радник у партизанској радионици 
војне одеће, стрељан у Пожеги, децембра 1941.

ЖАРКОВИЋ МИРОСЛАВ МИЛЕ, рођен у Пожеги, 1913. го- 
дине, обућарски радник, борац 1. пожешке чете, стрељали га чет- 
ници у Доњој Добрињи, 21. јануара 1944.

ЖИЖОВИЋ Милутина ЖИВОРАД, рођен у Славковици код 
Љига, 1916. године, каменорезачки радник, борац Колубарског ба- 
таљона, заробљен у Тометином Пољу у борби против четника, 
спроведен у Пожегу и стрељан, марта 1942.

ЖУНИЋ Рада СТАНИЈА, рођена у Пожеги, 1884. године, 
домаћица, погинула у току борбе у Пожеги, 14. септембра 1944.

ИВАНОВИЋ Димитрија БОРИВОЈЕ, рођен у Пожеги, 27. ја- 
нуара 1923. године, пекарски радник, члан СКОЈ-а, борац Пожеш- 
ке чете 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против неприја- 
теља, у Уријама код Бугојна, 19. јула 1942.

ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН, рођен у Ваљеву, 1902. године, су- 
дија, живео у Пожеги, члан Среског НОО-а у Пожеги, касније бо- 
рац 4. батаљона 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против 
четника на Гату код Гацког, 11. јуна 1942.
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ЈЕЈ1ИСАВЧИЋ Божа ТЕОДОСИЈЕ, рођен у Пожеги, 1904. 
године, браварски радник, стрељали га Немци у Краљеву, 18. ок- 
тобра 1941.

ЈЕРЕМИЋ НОВАК, рођен у Чајетини, 1902. године, поткивач, 
живео у Пожеги, стрељали га Немци у Бакионици, 11. децембра
1944.

ЈОВАНОВИЋ Б. МИЛОЈЕ, рођен у Крушчици, 6. марта 1922. 
године, земљорадник, борац Ариљског батаљона, стрељан у Поже- 
ги, 13. јануара 1942.

ЈОВАНОВИЋ М. СПАСИМИР, рођен у Крушчици, 25. маја
1902. године, земљорадник, командант места у Крушчици, стрељан 
у Пожеги, јануара 1942.

ЈОВАНОВИЋ —  РАДОЈЕВИЋ М. РАДОШ, рођен у Северо- 
ву, 1921. године, земљорадник, члан КПЈ, борац Ариљског батаљо- 
на, стрељан у Пожеги, 6. јануара 1942.

ЈОВАНОВИЋ Рајка ЖИВОЈИН, рођен у Грачаници, борац
4. батаљона 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против не- 
пријатеља у Пожеги, септембра 1944.

ЈОВАНОВИЋ Алексе МИЛЕНТИЈЕ, рођен у селу Оране код 
Бојника, борац 3. српске бригаде 21. дивизије, погинуо у борби 
против Немаца у Пожеги, 15. септембра 1944.

ЈОВИЧИЋ Душана ДРАГОЉУБ БАТА, рођен у Пожеги, 24. 
априла 1922. године, техничар, борац Драгачевског батаљона, по- 
гинуо у борби против Немаца код Краљева, 21. октобра 1941, 
године.

ЈОКОВИЋ Добривоја МИЛАН, рођен у Лисицама, 1911. го- 
дине, земљорадник, члан КПЈ, борац Ужичког НОП одреда, ухва- 
тили га четници и предали Немцима у Пожеги, одакле је спрове- 
ден у Бањички логор, затим у Краљево, и најзад га четници убили 
у Лисицама, 23. априла 1943.

КАРАКЛАЈИЋ БОГОМИР, рођен у Брезови код Ивањице,
1910. године, обућарски радник, живео у Пожеги, члан КПЈ, бо- 
рац и заменик политичког комесара Пожешке чете у 1. батаљону
2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца, на Маје- 
вици, априла 1944.

КАРАКЛАЈИЋ РУЖА, рођена у Словенији, 1918. године, рад- 
ница, члан КПЈ, живела у Пожеги, болничарка у 2. пролетерској 
бригади, умрла од тифуса на Сутјесци, почетком јуна 1943.
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КНЕЖЕВИЋ НИК0Ј1А, рођен у Црној Гори, 1908. године, 
порески чиновник, живео у Пожеги, борац Пожешке чете, стреља- 
ли га Немци у Пожеги, 29. новембра 1941.

КОВАЧЕВИЋ Миленка ВИЋЕНТИЈЕ, рођен у Годовику, 
1898. године, опанчарски радник, живео у Пожеги, борац Прве по- 
жешке чете и командант касарне, четници га стрељали у Пожеги, 
децембра 1941. године.

КОВАЧЕВИЋ Вићентија СТАНА, рођена у Пожеги, 1924. го- 
дине, радница радионице војне одеће, хапшена и злостављана од 
четника, услед чега се разболела и умрла, 1943. године.

КОВАЧЕВИЋ Вићентија ОЛГА, рођена у Пожеги, 1923. го- 
дине, радница радионице за израду војне одеће, хапшена и зло- 
стављана од четника, од последица четничког терора умрла после 
рата.

КОВАЧЕВИЋ Филипа ДРАГОМИР, рођен у Равној Гори, 
код Ивањице, 1885. године, трговац, живео у Пожеги, члан Срес- 
ког НОО у Пожеги, отеран у логор на Бањици, где је стрељан
1943. године.

КОКОВИЋ Петра ЂОРЂЕ, рођен у Пожеги, 10. априла 1924. 
године, ученик, борац Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, по- 
гинуо у борби против Немаца на Кошути (пл. Зеленгора), 11. јуна
1943.

КАЛМАН ИЛОНКА, рођена у Тотовом Селу код Сенте, 1923. 
године, радница, живела у Пожеги, болничарка 1. батаљона 2. про- 
летерске бригаде, погинула у борби против Немаца на Црном врху 
код Горњег Вакуфа, 3. марта 1943.

КОЛАКОВИЋ Радише ВИДОСАВ, рођен у Врнчанима, 1920. 
године, студент права, члан КПЈ, секретар Среског комитета КПЈ 
за срез љубићки, секретар Окружног комитета СКОЈ-а, борац Љу- 
бићког батаљона, четници га стрељали у Пожеги, 9. јануара 1942.

КОМАДИНИЋ Саватија ДРАГОМИР, рођен у селу Лиси код 
Ивањице, 1912. године, опанчарски радник, члан КПЈ, борац Дра- 
гачевског батаљона, тешко рањен у борби против четника код По- 
жеге, 3. новембра 1941. године. Убили га Немци у болници на 
Златибору, 30. новембра 1941.

КОСТИЋ М. ДРАГИЋ, рођен у Горјанима, 1900. године, зем- 
љорадник, убијен код Пожеге, 14. октобра 1944.

КРЕЧКОВИЋ Малише ВИЋЕНТИЈЕ, рођен у Здравчићима, 
1883. године, грађевински радник, живео у Пожеги, погинуо у то- 
ку борбе у Пожеги, септембра 1944.



КРСМАНОВИЋ ВАСИЈ1ИЈЕ, рођен у Средњој Добрињи, 1910. 
године, обућарски радник, борац Пожешке чете, стрељали га љо- 
тићевци у Пожеги, 21. децембра 1941.

КУВЕЉИЋ Бранислава ДРАГАН, рођен у Пожеги, 26. децем- 
бра 1921. године, матурант гимназије, члан КПЈ, борац и поли- 
тички комесар Пожешке чете 1. батаљона 2. пролетерске бригаде, 
заробили га четници и стрељали у Радаљеву код Ивањице, 24. мар- 
та 1944. године.

КУКИЋ Крсмана НЕДЕЉКО, рођен у селу Лисицама 1913. 
године, машинбраварски радник, члан КПЈ, борац Ужичког НОП 
одреда, ухватили га четници и предали Немцима у Пожеги, ода- 
кле је спроведен у логор на Бањици, затим интерниран у Норвеш- 
ку, страдао у логору 1943. године.

ЛАЗАРЕВИЋ С. МИЛОЈЕ, рођен у Засељу, пекарски радник, 
живео у Пожеги, ухватили га Немци и отерали у затвор у Ужице, 
стрељан 20. јула 1941.

ЛИДОШ ВАЛЕРИЈАН, рођен у Напуљу у Италији, борац 4. 
српске бригаде 21. дивизије, погинуо у борби против Немаца у 
Пожеги, 15. септембра 1944.

ЛУКОВИЋ Р. ОСТОЈА, рођен у Крушчици, 30. марта 1923. 
године, ученик учитељске школе, кандидат за члана КПЈ, борац 
Ариљског батаљона, ухватили га четници, стрељан у Пожеги, 6. ја- 
нуара 1942.

ЛУКОВИЋ Ј. РАДОШ, рођен у Крушчици, 1919. године, ме- 
талски радник, борац Ариљског батаљона, заробили га четници и 
стрељали у Пожеги 6. јануара 1942.

МАКСИМОВИЋ ПРЕДРАГ, рођен у Крњем Броду код Про- 
купља, борац 4. српске бригаде 21. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца у Пожеги, 14. септембра 1944.

МАНОЈЛОВИЋ Стевана ГАВРИЛО, рођен у Пожеги, 1921. 
године, столарски радник, живео у Прељини код Чачка, борац Љу- 
бићског батаљона, ухватили га Немци и стрељали у Чачку, 11. де- 
цембра 1941.

МАРИНКОВИЋ Славка ВЕНИЈАМИН, рођен у селу Виони- 
ци код Ивањице, 1909. године, профеоор, члан Окружног комитета 
КПЈ за округ ужички, комесар Моравичке чете, затим командант 
места у ослобођеној Пожеги, убили га Немци приликом уласка у 
Пожегу, 29. новембра 1941.
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МАРКОВИЋ Миладина РАДОЈКО, рођен у Дљину, 1920. го- 
дине, земљорадник, борац Ужичког НОП одреда, ухватили га чет- 
ници и предали Немцима у Пожеги, спроведен у логор на Бањи- 
ци, затим у Краљево, где су га прихватили четници да би га, напо- 
слетку, стрељали у Милатовићима, 8. априла 1944.

МАРИНКОВИЋ М. РАДИША, рођен у Дрежнику, 1912. го- 
дине, обућарски радник, живео у Пожеги, борац Пожешке чете, 
отеран у логор на Бањици, одакле је интерниран у Норвешку, 
страдао у логору 1944. године.

МАРЈАНОВИЋ Ј. СЈ1АВКА, рођена у Пожеги, 1891. годинс, 
домаћица, живела у Ужицу, погинула приликом ваздушног напада 
на Ужице, 23. новембра 1944. године.

МАРКОВИЋ Ј. СРЕЋКО, рођен у Крушчици, 29. марта 1922. 
године, радник, радио у НОО у Крушчици, стрељан у Пожеги 6. 
јануара 1942.

МАРКОВИЋ Сима МИОДРАГ, рођен у Сврачкову, 1919. го- 
дине, живео у Пожеги, борац 2. пожешке чете, заробљен у борби 
против четника у Глумчу, и стрељан, 4. новембра 1941.

МАРКОВИЋ Борисава МИЛОЈКО, рођен у Дљину, 1908. го- 
дине, столарски радник, члан КПЈ, борац Ужичког НОП одреда, 
стрељан у Пожеги, з. децембра 1941.

МАРКОВИЋ Војислава ВИТОМИР, рођен у селу Жлину код 
Књажевца, 1926. године, борац 9. српске бригаде 23. дивизије, по- 
гинуо у борби код Пожеге, новембра 1944.

МАРКОВИЋ Милосава МИЈ1АДИН, рођен у Дљину, 1900. го- 
дине, земљорадник, члан КПЈ, сарадник НОП, ухватили га четни- 
ци у Пожеги и спровели у логор на Бањици, а по повратку из ло- 
гора убили га у Дљину, 24. априла 1943.

МАЋИЋ Радомира ВОЈИН, рођен у Дљину, 1914. године, 
столарски радник, борац 1. пожешке чете, ухватили га четници и 
предали Немцима, стрељан у Пожеги, децембра 1941.

МАЏАРЕВИЋ Радича РАДОМИР, рођен у Белом Камену код 
Горњег Милановца, 1920. године, борац Драгачевског батаљона, 
ухватили га четници у Пожеги и предали Немцима, који су га 
спровели у логор на Бањици, а потом интернирали у Норвешку, 
где му се губи траг.
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МИЈ1АНК0ВИЋ Живојина ЛАЗАР, рођен у Луњевици код 
Горњег Милановца, 1921. године, лимарски радник, борац Таков- 
ског батаљона, ухватили га четници у Пожеги, Немци га отерали 
у логор на Бањицу, а затим у логор Ејзанд, у Норвешкој, где је 
стрељан, марта 1943.

МИЛЕНКОВИЋ Ранђела РАДУН, рођен у селу Чубри код 
Ражња, 1909. године, земљорадник, командир чете у 14. бригади 
23. дивизије, погинуо у борби против Немаца код Пожеге, 24. но- 
вембра 1944.

МИЛЕТИЋ Јачин ЉУБОМИР, борац 6. српске бригаде 2. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца код Пожеге, 2. децембра
1944. године.

МИЛЕТИЋ Јездимира ДМИТАР, рођен у Вичи, 1922. године, 
земљорадник, борац, погинуо у борби код Пожеге, 13. новембра
1944.

МИЛИЋ Николе БУДИМИР, рођен у Пожеги, 1915. године, 
браварски радник, ухватили га Немци и стрељали у Краљеву 16. 
октобра 1941.

МИЛОЈКОВИЋ Ранђела ЉУБОМИР, рођен у селу Васиљу 
код Књажевца, борац 14. српске бригаде 23. дивизије, погинуо у 
борби против Немаца код Пожеге, новембра 1944.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Јевта ЈУЛКА, рођена у Пожеги, 1900. го- 
дине, домаћица, сарадник НОП-а, четници је стрељали у Доњој 
Добрињи, 21. јануара 1944.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Вељка СРЕТЕН, рођен у Крстацу, 1904. 
године, земљорадник, борац Драгачевског батаљона, заробљен и 
отеран у логор на Бањици, по повратку из логора четници га уби- 
ли у Крстацу, маја 1943.

МИЛОШЕВИЋ БУДИМИР, рођен у Круши, борац, погинуо 
у борби против Немаца у Пожеги, 14. септембра 1944.

МИЛОШЕВИЋ БОГОЉУБ, рођен је у селу Дубоко код Ку- 
чева, земљорадник, борац 4. српске бригаде 21. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца у Пожеги, 15. септембра 1944.

МИРОВИЋ ВИДОСАВ, рођен у селу Пасјачи код Прокупља,
1922. године, борац 4. српске бригаде 21. дивизије, погинуо у бор- 
би против Н ем ацау Пожеги, 15. септембра 1944.

МИТРОВИЋ Драгутина ВАСО, рођен у Пожеги, 1923. годи- 
не, музичар, борац 2. пожешке чете, ухватили га Немци и стреља- 
ли у Ужицу, 28. децембра 1941.
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МИТРОВИЋ Миодрага ЦВЕТА, рођена у Пожеги, 1909. го- 
дине, домаћица, погинула у току борбе у Пожеги, 14. септембра
1944.

НЕГОВАНОВИЋ О. МИЈ1АН, рођен у Љубањама, 1880. го- 
дине, кројачки радник, живео у Пожеги, борац Ужичког НОП од- 
реда, ухваћен и спроведен у логор на Бањици, где је стрељан 28. 
маја 1942.

НЕДЕЉКОВИЋ С. МИЈАЈЛО, рођен у Вирову, 1905. године, 
земљорадник, борац Драгачевског батаљона, погинуо у борби про- 
тив четника код Пожеге, 3. новембра 1941.

НЕДЕЉКОВИЋ М. РАТОМИР, рођен у Пбжеги, 1919. годи- 
не, опанчарски радник, борац Пожешке чете, ухватили га четници 
и стрељали у Пожеги, 9. јануара 1942.

НЕДИЋ Вићентија ВЛАЈКО, рођен у селу Мајдану код Гор- 
њег Милановца, 1913. године, борац Таковског батаљона, погинуо 
у борби код Пожеге, децембра 1941.

НЕШИЋ Радомира СЛАВКО, рођен у селу Славковици код 
Љига, 1915. године, каменорезачки радник, борац Колубарског ба- 
таљона, ухватили га четници у Душковцима, дотерали у Пожегу и 
стрељали, марта 1942.

НЕШОВИЋ Р. ЖИВОРАД, рођен у Северову, 22. марта 1921. 
године, земљорадник, члан КПЈ, борац Ариљског батаљона, ухва- 
тили га четници, дотерали у Пожегу и стрељали, 6. јануара 1942.

НИКОЛИЋ Градимира БРАНКО, рођен је 1921. године у Ко- 
санчићу код Бојника, земљорадник, борац 2. пролетерске бригаде, 
погинуо у борби код Пожеге, септембра 1944.

НОВАКОВИЋ Светозара РАДОВАН, рођен у Шљивовици код 
Чајетине, трговачки радник, стрељан у Пожеги, крајем 1941.

НОВИТОВИЋ С. БРАНКО, рођен у Добрачама, 15. фебруа- 
ра 1922. године, земљорадник, борац Ариљског батаљона, стрељан 
у Пожеги, јануара 1942. године.

НОВИТОВИЋ А. ЈОВАН, рођен у Добрачама, 1922. године, 
земљорадник, борац Ариљског батаљона, стрељан у Пожеги, јану- 
ара 1942.

ОСТОЈИЋ Ј. СВЕТОЗАР ЧИКИРИЗ, рођен у Мушићима, 4. 
јула 1888. године, каменорезац, живео у Пожеги, члан Среског 
НОО-а у Пожеги, ухватили га четници и стрељали у Ариљу, 20. 
децембра 1941.
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ОСТОЈИЋ Светозара ВЕСЕЈ1ИН, рођен у Пожеги, 1922. го- 
дине, аеромеханичар, члан КПЈ, борац Пожешке чете 2. пролетер- 
ске бригаде, тешко рањен у борби против усташа на Купресу, ум- 
ро у болници у Гламочу, 15. јануара 1943.

ОСТОЈИЋ Светозара БОГДАН, рођен у Пожеги, 1921. годи- 
не, радник, члан КПЈ, борац Пожешке чете 2. пролетерске брига- 
де, погинуо у борби против Немаца на Кошуру (Сутјеска), почет- 
ком јуна 1943.

ОСТОЈИЋ Светозара ЕМИЈ1ИЈА —  ЕМА, рођена у Пожеги,
1918. године, радница, члан Месног комитета КПЈ у Пожеги, чет- 
ници је убили на зверски начин у Пожеги, 12. октобра 1944.

ОСТОЈИЋ Војислава НОВАК, рођен у Пожеги, 1924. године, 
борац 17. дивизије, нестао на положају Чаир, 20. фебруара 1945.

ОТАШЕВИЋ С. МИЈ1УТИН, рођен у Пониковици, 1923. го- 
дине, ткачки радник, борац Ужичког НОП одреда, рањен у борби 
против четника код Пожеге, умро у болници у Ужицу, 14. новем- 
бра 1941.

ПАВЈ10ВИЋ БРАНИСЈ1АВ, рођен у Злакуси, 1873. године, 
земљорадник, једно време живео у Пожеги и радио као књижар, 
председник Окружног НОО-а у Ужицу, четници га на зверски на- 
чин заклали у Злакуси, 8. септембра 1943.

ПАЈИЋ Вељка КРСТОМИР КРСТА СИНГЕР, рођен у Виро- 
ву, 1912. године, металски радник, живео у Пожеги, секретар Сре- 
ског комитета КПЈ за срез пожешки, борац, једно време комесар 
Пожешке чете, погинуо у борби против четника у селу Комарани- 
ма код Нове Вароши, 7. фебруара 1942.

ПАНИЋ Ивана ЉУБОМИР, рођен у Сињевцу, 27. јула 1910. 
године, поштански радник, живео у Пожеги, борац Пожешке че- 
те, стрељали га Немци у Пожеги, 29. новембра 1941.

ПАРЕЗАНОВИЋ В. РАТКО, рођен у Бањици, 8. јануара 1917. 
године, учитељ и резервни официр, командир 2. чете Драгачевског 
батаљона, погинуо у борби против четника код Пожеге, 3. новем- 
бра 1941.

ПЕКОВИЋ Павла ЈОВАН, рођен у Морачи (Црна Гора),
1911. године, зидарски радник, борац Чачанског НОП одреда, по- 
гинуо у борби против четника у Пожеги, 3. новембра 1941.

ПЕТРИЋЕВИЋ Душана ДРАГИША, рођен у Турици, 1924. 
године, земљорадник, борац Драгачевског батаљона, члан СКОЈ-а, 
погинуо у борби против четника код Пожеге, 3. новембра 1941.
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ПЕТРОВИЋ Јована ЖИВКО, рођен у Кушићима, 1904. годи- 
не, радник, борац Драгачевског батаљона, погинуо у борби против 
четника у Пожеги, 3. новембра 1941.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИЛАН, рођен у Висибаби, 1889. године, 
трговац, живео у Пожеги, благајник Среског НОО-а у Пожеги, 
стрељали га четници у Дренови, 7. јула 1942.

ПИЛЧЕВИЋ Ђ. БОЖИДАР, рођен у Крушчици, 1906. годи- 
не, земљорадник, борац Ариљског батаљона, стрељали га четници 
у Пожеги, 6. јануара 1942.

Г10П0ВИЋ А. МИЛАДИН, рођен у селу Борикама код Ро- 
гатице, 19. октобра 1920. године, студент медицине, члан КПЈ, ко- 
мандир чете и заменик команданта Ужичког батаљона, погинуо у 
борби против четника код Пожеге, 3. новембра 1941.

ПОПОВИЋ Милутина СЛОБОДАН БАКУЛА, рођен у Поже- 
ги, 31. марта 1923. године, фотографски радник, секретар Среског 
комитета СКОЈ-а за срез пожешки, борац 1. Пожешке чете, поги- 
нуо за време немачког ваздушног напада на Пожегу, 29. новембра 
1941.

ПОПОВИЋ Р. ВОЈИСЛАВ, рођен у Вигошту, 10. августа
1917. године, члан КПЈ, водник у Ариљском батаљону, заробљен, 
четници га стрељали у Пожеги, 13. јануара 1942.

Г1РОДАНОВИЋ Јована ВЛАДАН, рођен у Пожеги, 1933. го- 
дине, погинуо приликом експлозије у трезорима у Ужицу, 22. но- 
вембра 1941.

ПРОДАНОВИЋ —  ВИДАКОВИЋ ЗОРА, рођена у Пожеги,
1909. године, домаћица, погинула у Ужицу приликом експлозије у 
трезорима, 22. новембра 1941.

РАДОВИЋ Н. МИЛОШ, рођен у Ужицу, 30. септембра 1921. 
године, угоститељски радник, борац Ужичког НОП одреда, рањен 
у борби против четника код Пожеге, умро у болници у Ужицу, 4. 
новембра 1941.

РАЂЕНОВИЋ Радосава ЈАНКО, рођен у Лучанима, 1906. го- 
дине, земљорадник, стрељали га Немци у Пожеги, 17. априла 1941.

РАКОВИЋ Лазара БРАНИСЛАВА ПУМПАРКА, рођена у 
Ужицу, 26. октобра 1922. године, ученица, живела у Пожеги, бо- 
рац Ужичког НОП одреда, стрељали је четници у Пожеги, 21. де- 
цембра 1941.
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РАКОВИЋ Лазара МИЛОРАД, рођен у Ужицу, 20. новембра
1924. године, живео у Пожеги, ученик на занату у ложионици, бо- 
рац Ужичког НОП одреда, погинуо у, борби против четника у Ка- 
рану, 8. новембра 1941.

РИСТАНОВИЋ Стојана МИЛЕ, рођен у Горажду, 1920. го- 
дине, возач у 4. еанџачкој бригади 37. дивизије, несрећним случа- 
јем погинуо у Пожеги, 29. септембра 1944.

РИСТИЋ А. ДУШАН, рођен у Пожеги, 1895. године, желез- 
нички контролор, рањен у возу у Угриновцима и, од задобијених 
рана, умро у болници у Чачку, 25. новембра 1943.

РИСТИВОЈЕВИЋ МИЛИВОЈЕ, рођен у Пожеги, 23. децем- 
бра 1919. године, браварски радник, стрељали га Немци у Краље- 
ву, октобра 1941.

РОГАНОВИЋ Крсте САВО, рођен у селу Видовача код Про- 
купља, 1921. године, борац 5. српске бригаде 21. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца у Пожеги, 14. септембра 1944. године.

РШУМОВИЋ М. МИОДРАГ, рођен у Пожеги, 17. новембра
1921. године, учитељ, борац НОВЈ, рањен у борби против непри- 
јатеља и од задобијених рана умро у Сухом Пољу, крајем рата.

САВИЋ БОЖИН, рођен у Лебану, борац 4. српске бригаде
21. дивизије, погинуо у борби против Немаца у Пожеги, 12. сеп- 
тембра 1944. године.

САВКОВИЋ ДАНИЛО, рођен у Пожеги, 20. априла 1907. го- 
дине, котлар, стрељали га Немци у Краљеву, октобра 1941.

САВОВИЋ ЈАНКО, рођен у Радобуђи, 14. априла 1912. го- 
дине, општински деловођа, борац Ариљског батаљона, учио гим- 
назију у Пожеги, стрељали га четници у Чичкови, 23. децембра 
1941.

САВОВИЋ В. СЛАВКО, рођен у Радобуђи, 1. августа 1919. 
године, угоститељски радник, учио гимназију у Пожеги, члан КПЈ, 
борац Ариљског партизанског батаљона, погинуо у борби против 
четника у Ивањици, 2. новембра 1941.

САЈКИЋ Радоја ДРАГОСЛАВ, рођен у Новом Брачину код 
Ражња, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизије, погинуо у 
борби против непријатеља код Пожеге, 23. новембра 1944.

СИМОВИЋ Видоја ДРАГОСЛАВ, рођен у Драгојевцу, 29. ма- 
ја 1917. године, земљорадник, припадник бивше југословенске вој- 
ске нестао у априлском рату у околини Пожеге.
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СИНЂЕЈ1ИЋ Видосава МИОДРАГ, рођен у Пожеги, 3. но- 
вембра 1923. године, сарадник НОП-а, четници га стрељали у До- 
њој Добрињи, 21. јануара 1944.

СПАСОЈЕВИЋ Јеврема ЉУБИНКО, рођен у селу Славкови- 
ци код Љига, земљорадник, борац Колубарског батаљона, четници 
га заробили и стрељали у Пожеги, марта 1942.

СРДАНОВИЋ Тихомира ПАНТО ПАНЕ, рођен у Пожеги, 11. 
новембра 1921. године, електричарски радник, члан КПЈ, борац и 
политички комесар Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, погинуо 
у борби код Фоче, априла 1943.

СТАМБОЈ1ИЋ Угрена ВУЧИЋ, рођен у Брезови код Ивањи- 
це, 1902. године, трговац, борац Моравичке чете, заробили га чет- 
ници и убили код Пожеге, новембра 1941.

СТАМЕНКОВИЋ Борисава МИРОСЛАВ, рођен у Јагодини,
1909. године, партизански борац, заробили га четници у Пожеги, 
одведен у логор на Бањици и стрељан, 17. јуна 1942.

СТАМЕНКОВИЋ ДРАГОЉУБ, из Београда, борац 2. батаљо- 
на 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби код Пожеге, 13. сеп- 
тембра 1944.

СТЕФАНОВИЋ Добривоја СТЕВАН, рођен у Пожеги, 28. ју- 
ла 1899. године, полицијски писар, члан Среског НОО за срез по- 
жешки погинуо у Пожеги, 29. новембра 1941.

СТЕФАНОВИЋ Добривоја МИЛЕНА —  МИЛА, рођена у По- 
жеги, 28. јуна 1903. године, учитељица, сарадник НОП-а, четници 
је на зверски начин заклали у Годовику, 7. новембра 1943. године.

СТЕФАНОВИЋ Сима МИЛЕНКО, рођен у Пожеги, 1908. го- 
дине, железнички службеник, стрељали га Немци у Пожеги, 1941. 
године.

СТИШОВИЋ ОБРАД, рођен у Шаренику код Ивањице, зем- 
љорадник, несрећним случајем погинуо 4. септембра 1944, код По- 
жеге, од мине заостале из рата.

СТИШОВИЋ ВЛАЈКО, рођен у Шаренику код Ивањице, зем- 
љорадник, несрећним случајем погинуо 4. септембра 1944, код По- 
жеге, од мине заостале из рата.

СТИШОВИЋ ЖАРКО, рођен у селу Шаренику код Ивањице, 
земљорадник, несрећним случајем погинуо 4. септембра 1944, код 
Пожеге, од мине заостале из рата.
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СТОЈАНОВИЋ Радосава МИЈ1УТИН, рођен у Рујишту код 
Ражња, 1911. године, земљорадник, борац 20. бригаде 45. дивизи- 
је, погинуо у борби против Немаца код Пожеге, 21. новембра 1944.

СТОЈАНОВИЋ Радомира МИЛАН, рођен у Кушићима код 
Ивањице, 1924. године, ученик у трговини, борац Драгачевског 
батаљона, погинуо у борби против четника у Пожеги, 3. новембра
1941.

СТОЈАНОВИЋ МИЛАШИН, рођен у Тометином Пољу, 1922. 
године, каменорезачки радник, живео у Пожеги, борац НОВЈ, раз- 
болео се у рату и, од последица болести, умро у болници у Ваље- 
ву, после рата.

ТЕРЗИЋ С. МОМИР, рођен у Никојевићима, 1921. године, 
земљорадник, борац Ужичког НОП одреда, погинуо у борби про- 
тив четника код Пожеге, 4. новембра 1941.

ТИМОТИЈЕВИЋ Теодосија МИЛОРАД (МИКОТА ШТУКА), 
рођен у Пожеги, 4. јануара 1893. године, кафеџија, члан Среског 
НОО-а за срез пожешки, четници га стрељали у Пожеги, 9. јануа- 
ра 1942. године.

ТОКОВИЋ Миладина МИЛОВАН, рођен у Пожеги, 1918. го- 
дине, електротехничар, живео у Чачку, политички комесар фабри- 
ке хартије у ослобођеном Чачку, Немци га стрељали у Чачку, де- 
цембра 1941. године.

ТОШКОВИЋ Владимира БОШКО, рођен у Књажевцу, 1912. 
године, борац 9. српске бригаде 23. дивизије, погинуо у борби про- 
тив Немаца код Пожеге, новембра 1944. године.

ТРИФУНОВИЋ Јелесија МИОДРАГ, рођен у Пожеги, 1923. 
године, свршени матурант, живео у Чачку, борац 3. црногорске ди- 
визије, погинуо у Малим Горелицама код Лашког у Словенији, 13. 
маја 1945.

ТРНАВАЦ Будимира МИЛОШ, рођен у Севојну, 1922. годи- 
не, земљорадник, борац Ужичког НОП одреда, погинуо у борби 
против четника код Пожеге, 2. новембра 1941.

ЋИРЈАКОВИЋ Јакова ПЕТАР ПЕРО, рођен у Вирову, 5. 
марта 1903. године, земљорадник, борац Пожешке чете, радио у 
команди места, погинуо у Пожеги приликом немачког ваздушног 
напада, 29. новембра 1941.

ХУНЦИК Јанка РАДОМИР, рођен у Ужицу, 1926. године, 
берберски радник, борац 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби 
против Немаца код Пожеге, 14. септембра 1944.
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ЏАМБАС БРАНКО, рођен у Северову, 1916. године, земљо- 
радник, члан КПЈ, борац Ариљског батаљона, заробили га четни- 
ци и стрељали у Пожеги, 6. јануара 1942.

ЏЕЈ1ЕБЏИЋ Војина ДУШАН, рођен у Пожеги, 19. јула 1925. 
године, ученик, борац Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, умро 
од тифуса у Власеници, марта 1942.

ШКУЛЕТИЋ Милоша МИЛОМИР, рођен у Пожеги, 1921. го- 
дине, борац Пожешке чете, погинуо у борби против Немаца у По- 
жеги, 29. новембра 1941.

НАПОМЕНА: Борци погинули у Пожеги у току рата 1941— 
— 1945. године, који нису пренети у места рођења, сахрањени су у 
заједничку гробницу на пожешком гробљу, где им је подигнут 
споменик.

П Р И Ј А Н О В И Ћ И

ДИДАНОВИЋ Марка ВЕЛИМИР, рођен у Јабланици на Зла- 
тибору, 1891. године, земљорадник, ухватили га Немци и стреља- 
ли у Јеминској Стени, 30. новембра 1941.

ДИДАНОВИЋ СТРАЈИН, рођен у Јабланици на Златибору,
1896. године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Је- 
минској Стени, 30. новембра 1941.

ГРКОВИЋ Велике МИРОСЛАВ, рођен у Пријановићима, 17. 
јуна 1921. године, подофицир бивше југословенске војске, борац 
Пожешке чете, стрељали га четници у Горњој Добрињи, 1943. го- 
дине.

ГРУЈИЋ Божа РАДИВОЈЕ, рођен у Лапову, борац 4. батаљо- 
на 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца у При- 
јановићима, 13. септембра 1944.

ИВКОВИЋ Милића МАТИЈЕ, рођен у Бјелотићима, 1908. го- 
дине, живео у Пријановићима, земљорадник, борац Пожешке чете, 
отеран у логор на Бањици, где је стрељан 4. јула 1942.

ИЛИЋ Наће ЧЕДОМИР, рођен у селу Кацабаћи код Бојни- 
ка, инжењер, борац 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби про- 
тив Немаца у Пријановићима, 13. септембра 1944.

ЈЕВЕРИЧИЋ — МАНДИЋ Јована МИЛУН, рођен у Прија- 
новићима 1922. године, ташнерски радник, живео у Горњем Ми- 
лановцу, борац Таковског батаљона, спроведен у логор на Бањици 
и стрељан, 8. јуна 1944.
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Ј1А30ВИЋ Миље МИЈ10МИР, рођен у Пријановићима, 13. 
јануара 1921. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, четни- 
ци га предали Немцима, који су га стрељали у Ваљеву, новембра 
1941.

ЛУЧИЋ ЧЕДОМИР, рођен у Пријановићима, земљорадник, 
несрећним случајем, као цивил, погинуо у априлском рату.

МИЛИЈАНОВИЋ Милана ДРАГОЉУБ, рођен у Пријанови- 
ћима, 1929. године, земљорадник, борац 31. посавске бригаде, по- 
гинуо у борби против Немаца на Сремском фронту, почетком 
1945. године.

МИЛИЈАНОВИЋ Милана НИКОЛА, рођен у Пријановићи- 
ма, 16. марта Ј922. године, земљорадник, борац Пожешке чете, 
ухватили га четници и на зверски начин заклали у Пријановићима, 
6. фебруара 1943.

МИЛИЈАНОВИЋ ЈУЛКА, рођена у Пријановићима, 27. мар- 
та 1897. године, домаћица, погинула у току борбе у Пријановићи- 
ма, 11. децембра 1944.

МИЛИЋ АДАМ, рођен у селу Доњем Адровцу код Алексин- 
ца, борац 4. батаљона 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби 
против Немаца у Пријановићима, 13. септембра 1944.

СТАМАТОВИЋ Добривоја МИЛОЈКО, рођен у Пријановићи- 
ма, 12. септембра 1920. године, ученик гимназије, члан КПЈ, бо- 
рац Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби про- 
тив Немаца у Градишнику на Озрену, 20. јула 1943.

СТАМАТОВИЋ Добривоја ДРАГОСЛАВ, рођен у Пријанови- 
ћима, 15. октобра 1923. године, земљорадник, сарадник НОП-а, 
ухватили га четници, отерали у Речице, где су га стрељали, 6. сеп- 
тембра 1944.

СТАНОЈЕВИЋ Влајисава МИЛИВОЈЕ, рођен у Пријанови 
ћима, 29. јула 1892. године, земљорадник, члан КПЈ, командир 
партизанске страже на железничкој станици, заробљен, Немци га 
стрељали у касарни у Пожеги, 29. новембра 1941.

СТАНОЈЕВИЋ Велимира МОМЧИЛО, рођен у Пријанови- 
ћима, 10. фебруара 1912. године, опанчарски радник, борац По- 
жешке чете, заробљен, четници га убили у Пријановићима, 20. ја- 
нуара 1942.

СТАНОЈЕВИЋ Велимира ДУШАН, рођен у Пријановићима, 
22. јануара 1921. године, подофицир бивше југословенске војске, 
борац Пожешке партизанске чете, ухватили га четници и стреља- 
ли у Горњој Добрињи, 1943. године.
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СТЕФАНОВИЋ ХРАНИСЈ1АВ, борац, погинуо у борби про- 
тив Немаца на Гроту, у Пријановићима, 12. децембра 1944.

СТИПИЋ ГОЈКО, борац, погинуо у борби против Немаца на 
Теофиловића брду, у Пријановићима, 29. новембра 1941.

ТОДОРОВИЋ Велимира РАДОМИР БЕЈ1И, рођен у Пријано- 
вићима, 20. априла 1916. године, земљорадник, борац и командир 
Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против 
Немаца на Трешњевику код Андријевице, 20. јула 1943.

ТОКОВИЋ ДРАГОЈЈ1А, рођена у Каленићима, 1883. године, 
домаћица, ухватили је Немци и стрељали у Пријановићима, 29. но- 
вембра 1941.

ТОКОВИЋ Милана ВЕЈ1ИМИР, рођен 1872. године, столар- 
ски радник, ухватили га Немци и стрељали у Пријановићима, 29. 
новембра 1941.

ШОЈИЋ Вељка АДАМ, рођен у Пријановићима, 15. марта 
1912. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га чет- 
ници и на зверски начин заклали у Пријановићима, 6. фебруара 
1943.

ШОЈИЋ Д. ЈОВАН, рођен у Пријановићима, 1905. године, 
радник жељезничке ложионице у  Ужицу, борац Железничке чете 
Радничког батаљона, Ужичког НОП одреда, умро од тифуса у бол- 
ници у Ужицу, 17. октобра 1941.

Напомена: 16 погинулих бораца из јединица НОВЈ које су 
водиле борбе у пожешком крају, а који после рата нису пренети 
у своја родна места, сахрањени су у заједничку гробницу, поред 
пута Пожега —  Чачак. Подигнут им је заједнички споменик.

П Р И Л И П А Ц

ЈАКОВЉЕВИЋ ДОБРОСАВ —  ДОБРИЦА, рођен у Прилип- 
цу, 8. септембра 1874. године, земљорадник, симпатизер КПЈ, ухва- 
тили га четници и на зверски начин убили у Пожеги, 22. априла
1943.

ЈАКОВЉЕВИЋ Недељка МИЛОМИР, рођен у Прилипцу, 1. 
априла 1919. године, земљорадник, борац Драгачевског батаљона, 
четници га стрељали у Крстацу, 9. новембра 1942.

ЈАКОВЉЕВИЋ ИВАНКА, рођена у Прилипцу, 1895. године, 
домаћица, четници је на зверски начин убили у Прилипцу, 12. ок- 
тобра 1943.
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ЈОВАНОВИЋ Дмитра ВЈ1АДИМИР, рођен у Прилипцу, 6. 
фебруара 1924. године, земљорадник, борац 7. црногорске бригаде 
„Будо Томовић'' 3. дивизије, погинуо у борби против Немаца у 
Стативама код Карловца, 6. маја 1945.

ЈОВАНОВИЋ Марка Радоје, рођен у Прилипцу, 28. јуна 190! 
године, земљорадник, убили га Немци у Прилипцу, 5. децембра,
1944.

Ј1АЗАРЕВИЋ Милана ДРАГАН, рођен у Прилипцу, 19. марта 
1917. године, земљорадник, борац 10. крајишке бригаде 5. дивизи- 
је, погинуо у борби против Немаца код Шида, 17. јануара 1945.

НЕДЕЉКОВИЋ Владимира МИЈ10ЈК0, рођен у Вирову, 20. 
августа 1912. године, земљорадник, борац Драгачевског батаљона, 
убили га четници на зверски начин у Прилипцу, 27. фебруара 1942.

РАДОЈЕВИЋ Мирка ДУШАН, рођен у Прилипцу, 3. новем- 
бра 1898. године, земљорадник, погинуо као припадник четничког 
Јеличког одреда, у борби против Немаца код Краљева, октобра
1941.

РАДОЈЕВИЋ Светозара ДРАГОЉУБ, рођен у Прилипцу, 30. 
октобра 1900. године, земљорадник, члан месног НОО-а у При- 
липцу, четници га на зверски начин убили у Прилипцу, 7. новем- 
бра 1942.

Р А Д О В Ц И

МАРЈАНОВИЋ Петронија МИЈ10РАД, рођен у Радовцима,
15. марта 1922. године, земљорадник, борац Пожешке чете, поги- 
нуо у борби против четника у Тометином Пољу, 27. новембра 1941.

МАРЈАНОВИЋ Петронија МИОДРАГ, рођен у Радовцима,
4. марта 1921. године, земљорадник, борац Пожешке чете, четни- 
ци га одвели у Крушчицу и стрељали 21. децембра 1941.

МАРЈАНОВИЋ Петра МИЛИЈА, рођен у Радовцима, 30. ја- 
нуара 1926. године, земљорадник, припадник Народне милиције, 
погинуо у борби са четницима у Табановићима, 16. марта 1945.

МИЛИВОЈЕВИЋ МИЛЕНИЈА МИКА, рођена у Радовцима, 
1883. године, домаћица, погинула у Гостиљу, 11. јуна 1944.

ЈОРДОВИЋ Јеврема ДЕСИМИР, рођен у Радовцима, 1919. 
године, радник, живео у Београду, погинуо приликом ваздушног 
напада на Београд, 6. априла 1941.

579



ТОШИЋ Петра ЈОВИЋ, рођен 1925. године у Радовцима, 
ђак, погинуо новембра 1941. године, од бачене бомбе у породичну 
кућу од стране четника ДМ.

ТОШИЋ Петра РАДЕНКА, рођена 1922. године у Радовци- 
ма, домаћица, погинула новембра 1941. године, од бачене бомбе у 
породичну кућу од стране четника ДМ.

ШУЉАГИЋ САВО, рођен у Драглици, 1878. године, земљо- 
радник, живео у Радовцима, сарадник НОП-а, четници га стреља- 
ли у Глумчу, 2. маја 1944.

ВУЈИЧИЋ —  НЕДИЋ МИЛОЈКА, рођена у Расној, 1913. го- 
дине, радница, погинула као радница партизанске фабрике оруж- 
ја у Ужицу, приликом експлозије у трезорима, 22. новембра 1941.

ДАБИЋ ДЕСИМИР ШИЛЕ, рођен у Алином Потоку, 1920. 
године, земљорадник, живео у Расној, борац Пожешке чете, чет- 
ници га стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.

ЂОРЂЕВИЋ Стевана МИЛОМИР, рођен у Расној, 13. феб- 
руара 1922. године, земљорадник, ухватили га Бугари, отерали у 
Сврачково и стрељали, 13. августа 1943.

КОРАЋ Николе ВЛАДЕТА, рођен у Расној, 19. септембра 
1912. године, земљорадник, сарадник НОП-а, ухватили га Бугари 
и спровели у логор на Бањици, одакле је интерниран у Немачку, 
умро у логору Маутхаузен, 1945. године.

КОРАЋ Радисава СТЕВАН, рођен у Расној, 1920. године, зем- 
љорадник, борац 2. пожешке чете, стрељали га четници у Висиба- 
би, 9. децембра 1941.

КОРАЋ Велисава ВЕСЕЛИН, рођен у Расној, 24. јуна 1912. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, Бугари га отерали у Сврач- 
ково и стрељали, 13. августа 1943.

КОРАЋ Михаила ЈАНИЋИЈЕ, рођен у Раеној, 3. новембра 
1911. године, ваздухопловни официр —  пилот бивше југословенске 
војске, погинуо у борби против Немаца, у Давидовцу код Параћи- 
на, 10. априла 1941.

КОРАЋ Сретена АЛЕКСАНДАР, рођен у Расној, 2. јуна 1886. 
године, земљорадник, сарадник НОП-а, четници га стрељали у Ра- 
сној, 16. маја 1943.

КОРАЋ Александра РАТКО, рођен у Расној, земљорадник, 
сарадник НОП-а, четници га стрељали у Расној, 16. маја 1943.

Р А С Н  А
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КОРАЋ Александра СРЕТЕН, рођен у Расној, 23. маја 1922. 
године, подофицир бивше југословенске војске, борац 1. пожешке 
чете, заробили га четници у борби код Ражане и предали Немци- 
ма, који су га стрељали у Ваљеву, 27. новембра 1941.

КОРАЋ Миленка ВЈ1АДИСАВ, рођен у Расној, 28. априла 
1906. године, машинбравар, живео у Краљеву, ухватили га Немци 
и стрељали у Краљеву, маја 1942.

КОРАЋ Милоша БОЖИДАР, рођен у Расној, 25. децембра 
1913. године, земљорадник, борац 37. дивизије, ухватили га четни- 
ци и стрељали у Пожеги, 12. октобра 1944.

КОРАЋ Радомира ДРАГАН, рођен у Расној, 4. јануара 1909. 
године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, ухватили га четни- 
ци, злостављали и, на крају, стрељали у Дренови, 4. јула 1942.

КОРАЋ Милоша МИЈ10МИР МИКО, рођен у Расној, 30. ја- 
нуара 1911. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, зароби- 
ли га четници и стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941. године.

КОРАЋ Величка ЗДРАВКО, рођен у Расној, 3. јуна 1903. го- 
дине, земљорадник, борац 2. пожешке чете, заробили га четници 
и стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.

КОРАЋ Величка СРЕЋКО, рођен у Расној, 30. децембра 1913. 
године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, погинуо у борби 
против Немаца код Пожеге, 29. новембра 1941.

Ј1АЗИЋ ДАНИЦА, рођена у Пријевору код Чачка, 1912. го- 
дине, домаћица, умрла од повреда задобијених од пожара у возу 
у Расној, 9. децембра 1942.

Ј1АЗИЋ М. НАДА, рођена у Биоски, 1942. године, умрла од 
повреда задобијених од пожара у возу у Расној, 9. децембра 1942.

МАРЈАНОВИЋ Тодора РАДОСАВ, рођен у Расној, 1915. го- 
дине, земљорадник, борац Пожешке чете, заробили га четници и 
стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941. године.

МИЛЕТИЋ ЗОРКА, рођена у Ужицу, 1906. године, кројачка 
радница, умрла од повреда задобијених од запаљеног бензина у 
возу у Расној, 9. децембра 1942.

МИТРОВИЋ Аћима БОГОЉУБ, рођен у Раеној, 1892. године, 
земљорадник, ухватили га Бугари и предали Немцима, стрељан у 
Бањичком логору, 1. октобра 1943.
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ПЕРИЋ Раденка ЗДРАВКО, рођен у Расној, 18. новембра 
1922. године, столарски радник, ухваћен и спроведен у логор на 
Бањици, одакле је интерниран, и ту му се губи траг.

ПОЈТИЋ Радомира ДРАГИЋ, рођен у Расној, 12. септембра
1920. године, подофицир бивше југословенске војске, борац По- 
жешке партизанске чете, заробили га четници и стрељали у Виси- 
баби, 9. децембра 1941. године.

САВАТИЈЕВИЋ Војислава РАДОСАВА, рођена у Расној, 1922. 
године, домаћица, погинула приликом експлозије у трезорима у 
Ужицу, 22. новембра 1941.

СМИЉАНИЋ Стевана ЈЕЛИЦА, рођена у Шаренграду, 1915. 
године, радница, живела у Расној, борац Пожешке чете, заробили 
је Немци и стрељали у Пожеги, 29. новембра 1941.

СМИЉАНИЋ Томе ЛУКА, рођен у Расној, 31. октобра 1923. 
године, борац Пожешке партизанске чете, ухватили га Бугари и 
стрељали у Сврачкову, 13. августа 1943.

СМИЉАНИЋ Томе ДЕСИМИР, рођен у Расној, 7. јануара 
1912. године, подофицир бивше југословенске војске, члан КПЈ, 
борац, Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, погинуо као коман- 
дир минобацачке чете 6. источнобосанске бригаде, у борби про- 
тив Немаца, у Бадовинцима, 1944. године.

СМИЉАНИЋ Томе СЛОБОДАН, рођен у Расној, 22. јула 
1914. године, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га Бу- 
гари и стрељали у Сврачкову, 13. августа 1943.

СМИЉАНИЋ Ј.ована ЈОСИП, рођен у Расној, 8. октобра
1921. године, опанчарски радник, живео у Чачку, борац, заробљен 
у борби против четника и предат Немцима, који су га стрељали у 
Ваљеву, новембра 1941.

СМИЉАНИЋ Радише МИЛАН, рођен у Расној, 24. фебруа- 
ћа 1923. године, трговачки помоћник, пушкомитраљезац 1. пожеш- 
ке чете, четници га стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.

СМИЉАНИЋ Милоја МИЉКО, рођен у Расној, 1894. годи- 
не, земљорадник, спроведен у логор на Бањици, стрељан, 1. октоб- 
ра 1943.

ЋИРЈАНИЋ Милана ЖАРКО, рођен у Расној, 19. јула 1904. 
Године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, заробили га четници 
и стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941. године.
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ЋИРЈАНИЋ Љуба БОРИВОЈЕ, рођен у Расној, 1. августа 
1909. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, четници га 
стрељали у Висибаби, 9. децембра 1941.

ЋИРЈАНИЋ Савка ДРАГОЉУБ, рођен у Расној, 8. септембра 
1920. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, погинуо у бор- 
би против четника, у Тометином Пољу, 28. новембра 1941.

Р Е Ч И Ц Е  

ПЕТАР ЛЕКОВИЋ

Рођен је у Сврачкову, 23. новембра 1893. године, у једном од 
најсиромашнијих села пожешког краја. Имао је тројицу браће и 
сестру, па су их сиромашни родитељи са великим напором издр-

жавали. Због тога се Пе- 
тар, још као дечак, морао 
прихватити посла, како би 
олакшао терет родитеља 
око обезбеђења најнуж- 
нијих средстава за потре- 
бе домаћинства. Изучио 
је каменорезачки занат и 
био врло радан и вредан, 
један од најзапаженијих 
каменорезаца у околини.

После првог светског 
рата, у коме се храбро бо- 
рио, вратио се у своје се- 
ло. Оженио се Христином 
Трифуновић из Речица. 
Убрзо је с њом прешао 
у Речице да живи. Тамо 
је остао до почетка ору- 
жаног устанка, 1941. годи- 
не. У браку је имао сед- 
моро деце, пет синова и 
две кћери. Иако преопте- 
рећен радом и бригом око 

издржавања бројне породице, био је запажен и као противник не- 
народних режима бивше Југославије. Смело је иступао против њих, 
залажући се за стварање друштва које неће бити засновано на екс- 
плоатацији. Постао је и члан КПЈ.

Почетком устанка, Петар је, заједно са своја три одрасла си- 
на, ступио у 1. пожешку партизанску чету. Понео је пушку, коју 
је од раније чувао. Од тада учествује у свим акцијама које је чета



изводила у пожешком крају 1941. године. Нарочито се истакао у 
познатој борби против Немаца у Горобиљу, 20. септембра 1941. 
године, у којој је убио немачког командујућег официра.

Своје ратно искуство успешно је преносио на млађе борце 
који су му безгранично веровали и волели га. Учио их је како тре- 
ба нападати, како изненадити непријатеља, узети заклон, повла- 
чити се итд.

Када је 1. марта 1942. године у Чајничу формирана 2. про- 
летерска бригада, Лековић је постављен за заменика команданта
1. батаљона, у коме се налазила и Пожешка чета. Са батаљоном 
је учествовао у свим борбама који је водио. Храбро и неустраши- 
во је јуришао на упоришта неприЈатеља и бодрио остале борце. 
Његова храброст и хладнокрвност нарочито су дошле до изража- 
ја у борби против италијанских окупатора код Чајнича, 1. маја
1942. године. Ту се бригада борила против вишеструко надмоћни- 
јег непријатеља. Лековић је тада упао у непријатељски бункер и 
убио неколико непријатељских војника, запленивши, при том, и 
лаки минобацач. Сличне подвиге чинио је и касније, у нападима 
на добро утврђене положаје непријатеља код Горажда и на другим 
местима.

Јуна 1942. године, 1. батаљон, цео дан је водио тешку бор- 
бу, бранећи своје положаје на Живњу у Херцеговини. Непријатељ 
је, уз подршку авијације, артиљерије и минобацача упорно нава- 
љивао да заузме Живањ, али се батаљон одржао читав дан. Тек 
увече, када је понестало муниције, морао се повући. Међутим, за- 
датак је био већ извршен, истина, уз велике губитке. Лековић је 
при повлачењу остао последњи, штитећи повлачење свога батаљо- 
на. При том је погинуо, 13. јуна 1942. године.

За народног хероја Југославије проглашен је марта 1942. 
године.

БРАДОЊИЋ Живорада МИОДРАГ, рођен је у Речицама, 3. 
септембра 1918. године, радник железничке радионице у Нишу, 
члан КПЈ, ухватили га Немци 9. јула 1941. и спровели у логор на 
Бањици, где му се губи траг.

БРАДОЊИЋ Стевана РАТКО, рођен у Речицама, 28. октобра
1919. године, трговачки помоћник, борац 1. крајишке бригаде 5. 
дивизије, погинуо у борби против Немаца, у Посавској Подгори- 
ци, 12. априла 1945.

ЈАНКОВИЋ Винке ИЛИЈА, рођен у Речицама, 28. августа
1922. године, земљорадник, борац Пожешке чете, заробили га чет- 
ници и предали Немцима, који су га стрељали у Ваљеву, новем- 
бра 1941.

КОВАЧЕВИЋ Стевана МИЛУТИН, рођен у Речицама, 25. ју- 
на 1902. године, земљорадник, борац Пожешке чете, заробили га 
четници и стрељали у Крушчици, 21. децембра 1941.
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ЛЕКОВИЋ Петра ДРАГОЈЛЕ, рођен у Речицама, 15. новем- 
бра 1920. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, заробили 
га четници и предали Немцима, који су га стрељали у Ваљеву, но- 
вембра 1941.

ЛЕКОВИЋ Петра МИЛОВАН, рођен у Речицама, 5. августа
1924. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете 2. пролетерске 
бригаде, погинуо у борби против Немаца, на Мањачи ход Бања- 
луке, 31. августа 1942.

МИЛУТИНОВИЋ Обрада МИЛАН, рођен у Речицама, 3. ап- 
рила 1883. године, земљорадник, носилац „Албанске споменице", 
председник НОО-а у Годовику, ухватили га четници и убили у Го- 
довику, 15. децембра 1941.

МИЛУТИНОВИЋ Милана ПЕТАР, рођен у Речицама, 5. ма- 
ја 1922. године, угоститељски радник, борац Пожешке чете 2 про- 
летерске бригаде, члан КПЈ, погинуо при преласку Лима, 4. де- 
цембра 1943.

МИЛУТИНОВИЋ Милана МИЛОМИР, рођен у Речицама, 
25. априла 1920. године, земљорадник, борац Пожешке чете 2. про- 
летерске бригаде, члан КПЈ, погинуо у борби против Немаца на 
Кошути (Зеленгора), 11. јуна 1943.

МИЛУТИНОВИЋ Милана МИЛУН, рођен у Речицама, 25. 
априла 1920. године, земљорадник, борац Пожешке чете, 2. про- 
летерске бригаде, члан КПЈ, погинуо у борби против Немаца у 
Узићима, 27. априла 1944.

МИЋИЋ Витомира СТОЈАНА, рођена у Речицама, 8. новем- 
бра 1920. године, домаћица, члан КПЈ, борац 1. пожешке чете, 
ухватили је четници и на зверски начин заклали на Благаји, па ба- 
цили у бездан, 13. марта 1943.

МИЋОВИЋ Обрада МОМИР, рођен у Речицама, 1. марта
1920. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, затим 1. про- 
летерске бригаде, члан СКОЈ-а, погинуо у борби на Подроманији,
25. фебруара 1942.

МИЋОВИЋ Вељка МИЛОЈКО, рођен у Речицама, 29. септем- 
бра 1920. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, заробили 
га четници и стрељали у Годовику, 15. децембра 1941.

МИЛЧАНОВИЋ Јеремије МИОДРАГ, рођен у Речицама,
1916. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, рањен у борби 
против непријатеља, и од задобијених рана умро у Речицама, 1941. 
године.
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НИКИТОВИЋ Љубомира МИЛОРАД, рођен у Речицама, 31. 
марта 1921. године, земљорадник, борац и политички комесар По- 
жешке чете 2. пролетерске бригаде, рањен у борби на Поховцу 
код Соколца, умро у болници под Љубишњом, половином септем- 
бра 1943.

НИКИТОВИЋ Радомира МИЛЕВА, рођена у Речицама, 3. 
децембра 1916. године, домаћица, члан СКОЈ-а, радник НОП-а, 
ухватили је четници и на зверски начин заклали на Благаји, па ба- 
цили у бездан, 13. марта 1943.

НИКИТОВИЋ Радомира МИЛОЈКО, рођен у Речицама, 29. 
јула 1906. године, машинбравар, живео у Београду, борац 1. по- 
жешке чете, заробили га четници и стрељали у Крушчици, 21. де- 
цембра 1941.

НИКОЈ1ИЋ Јанка ЉУБОМИР, рођен у Речицама, 2. октобра
1920. године, трговачки помоћник, борац 1. пожешке чете, зароби- 
ли га четници и стрељали у Пожеги, 9. јануара 1942.

НИКОЛИЋ Ранка ВЛАДИМИР ФОШ, рођен у Речицама, 28. 
септембра 1906. године, обућарски радник, члан КПЈ, борац По- 
жешке чете 2. пролетерске бригаде, рањен на Сутјесци и од задо- 
бијених рана умро на Јахорини, јуна 1943.

НИКОЛИЋ Продана БРАНКО, рођен у Речицама, 24. сеп- 
тембра 1906. године, угоститељски радник, живео у Краљеву, бо- 
рац Краљевачког НОП одреда, стрељали га Немци у Краљеву, кра- 
јем 1941.

ПЕРИШИЋ Рајка ОБРАД, рођен у Речицама, 6. августа 1911. 
године, земљорадник, ухватили га Бугари и стрељали у Сврачко- 
ву, 13. августа 1943.

РАДОВИЋ Миливоја ОБРАД, рођен у Речицама, 16. марта 
1917. године, кројачки радник, борац 2. пожешке чете, спроведен 
у логор на Бањици, потом интерниран у Норвешку, стрељан у ло- 
гору, 11. маја 1943.

РАДОВИЋ Миливоја ОБРЕН, рођен у Речицама, 1. октобра
1914. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, погинуо у бор- 
би против четника код Пожеге, 3. новембра 1941.

РАДОВИЋ Танасија СЛАВКО, рођен у Речицама, 30. октобра
1905. године, земљорадник, припадник бивше југословенске војске, 
рањен у борби против Немаца, 12. априла, и од задобијених рана 
умро у болници у Ваљеву, 25. априла 1941.
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ТРИФУНОВИЋ Милана МИЛИЈАН, рођен у Речицама 30. 
маја 1921. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, ухватили 
га љотићевци и предали Немцима у Ужицу, где је стрељан 1943. 
године.

ТРИФУНОВИЋ Илије АЛЕКСИЈЕ ЛЕКА, рођен у Речицама, 
22. априла 1898. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, 
ухваћен и спроведен у логор на Бањици, потом интерниран у Нор- 
вешку и стрељан у логору, 6. октобра 1942.

ТРИФУНОВИЋ Алексија ДУШАН, рођен у Речицама, 5. но- 
вембра 1926. године, земљорадник, борац 5. српске бригаде 21. ди- 
визије, погинуо у борби против Немаца, код Карловца, 8. маја 
1945.

ТРИФУНОВИЋ Чедомира МИЛОЈКО, рођен у Речицама, 26. 
децембра 1909. године, ушститељски радник, борац 1. пожешке 
чете, заробили га четници и стрељали у Крушчици, 21. децембра 
1941.

ТРИФУНОВИЋ Алексија СЛОБОДАН, рођен у Речицама, 
1917. године, радник, живео у Нишу, борац, 1943. године зароб- 
љен и интерниран у Норвешку, одакле се после ослобођења вра- 
тио кући, али је убрзо умро од последица логорског живота.

Р О Г Е

ВАЈОВИЋ Миљка ВИДОЈЕ, рођен у Рогама, 16. јуна 1912. 
године, радник, борац 1. пожешке партизанске чете, спроведен у 
логор на Бањици, интерниран у Норвешку и стрељан у логору
1943. године.

ВАЈОВИЋ Митра МИЛОСАВ, рођен у Рогама, 28. јануара
1917. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, спроведен у 
логор на Бањици, инте_рниран у логор у Норвешку, стрељан 1943. 
године.

ВАЈОВИЋ Стојана ДУШАН, рођен у Рогама, 28. децембра 
1924. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, четници га пре- 
дали Немцима- који су га стрељали у Ваљеву, новембра 1941. го- 
дине.

ВУКАЈЛОВИЋ Живојина ВУКОМАН ВУЛЕ, рођен у Рогама, 
18. августа 1919. године, земљорадник, припадник бивше југосло- 
венске војске, заробили га Немци и спровели у Немачку, као рат- 
ног заробљеника; у логору се разболео па је ослобођен, али је ум- 
ро по доласку у Београд, фебруара 1942.
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ВУКОСАВЉЕВИЋ Мића ПЕТКО, рођен у Рогама, 4. априла 
1926. године, трговачки помоћник, борац 7. омладинске бригаде 
„Будо Томовић" разболео се у току рата и умро на лечењу у Оп 
ленцу, 26. јануара 1946.

ВУЛОВИЋ Анђелка ДИВНА, рођена у Рогама, 1881. године, 
домаћица, погинула приликом немачког ваздушног напада у Рас- 
ној, 30. новембра 1941.

ГРУЈИЧИЋ Светислава РАДЕ, рођен у Рогама, 4. априла 
1926. године, земљорадник, борац, погинуо на Генералском Столу 
у борби против Немаца, 30. априла 1945. године.

ЂОРЂЕВИЋ Јанка ДУШКО, рођен у Рогама, 14. јула 1923. 
године, земљорадник, борац, 7. омладинске бригаде, погинуо у бор- 
би против Немаца, код Карловца, 4. маја 1945.

ИВАНОВИЋ Милосава ДРАГОМИР, рођен у Рогама, 27. де- 
цембра 1876. године,, земљорадник, члан КПЈ, председник НОО-а 
у Рсгама, погинуо од немачког ваздушног напада у Рогама, 30. но- 
вембра 1941.

ИВАНОВИЋ Драгомира СЛАВКА СЛАВА, рођена у Рогама, 
25. фебруара 1913. године, учитељица, члан КПЈ, борац 1. пожеш- 
ке чете, заробили је четници и стрељали у селу Лопижама код Но- 
ве Вароши, 5. фебруара 1942.

ЈОКОВИЋ Радомира ГВОЗДЕН, рођен у Рогама, 1911. годи- 
не, земљорадник, борац 5. пролетерске бригаде, погинуо у борби 
против Немаца, код Карловца, 4. маја 1945.

КАБАНИЦА Бранислава ДУШАН, рођен у Рогама, 8. феб- 
руара 1923. године, кројачки радник, борац 1. пожешке чете, за- 
робили га четници и стрељали у Рогама, 16. децембра 1941.

КАБАНИЦА Обрена ПАНТЕЛИЈА, рођен у Рогама, 27. ав- 
густа 1908. године, земљорадник, припадник бивше југословенске 
војске, заробљен и спроведен у Немачку, стрељан у логору, 1944. 
године.

КОВАЧЕВИЋ Владимира МИЛОЈКО, рођен у Рогама, 11. 
новембра 1902. године, земљорадник, ухватили га Немци и стре- 
љали у Ужицу, 8. јуна 1943.

КОВАЧЕВИЋ Милована ПЕТАР, рођен у Рогама, 29. јуна 
1891. године, земљорадник, ухватили га Бугари и стрељали у Сврач- 
кову, 13. августа 1943.
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КОВАЧЕВИЋ Вељка ЖАРКО, рођен у Рогама, 1. августа 
1916. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, погинуо у бор- 
би против четника у Карану, 1. новембра 1941.

КОВАЧЕВИЋ Милуна ЈОВАН, рођен у Рогама, 1890. године, 
земљорадник, ухватили га Бугари и стрељали у Сврачкову, 13. ав- 
густа 1943.

КОВАЧЕВИЋ Михаила ВИДОСАВ, рођен у Рогама, 15. но- 
вембра 1911. године, земљорадник, припадник бивше југословен- 
ске војске, заробљен и спроведен у Немачку, разболео се и умро 
у логору, 12. августа 1943.

МАРКОВИЋ Н. ЉУБОМИР, рођен у Рогама, 17. августа 1921. 
године, подофицир бивше југословенске војске, погинуо приликом 
немачког ваздушног напада на Београд, 6. априла 1941.

МАРКОВИЋ Младена ЛАЗАР, рођен у Рогама, 27. марта
1909. године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Ужи- 
цу, 2. јуна 1943.

МАРКОВИЋ Гаврила МИЋО, рођен у Рогама, 11. децембра 
1887. године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Рога- 
ма, 18. августа 1943.

МАРКОВИЋ Гаврила ВИДОСАВ, рођен у Рогама, 12. марта 
1890. године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Ро- 
гама, 18. августа 1943.

ПЕРУНИЧИЋ Ранка СЛОБОДАН, рођен у Рогама, 18. апри- 
ла 1925. године, земљорадник, борац 3. батаљона 5. пролетерске 
бригаде, погинуо у борби против Немаца на Генералском Столу, 
6. априла 1945.

САРВАН Јована ЗДРАВКО, рођен у Рогама, 1907. године, 
земљорадник, борац 3. бригаде 6. личке дивизије, погинуо у борби 
против Немаца, у Пољани, 26. априла 1945.

САРВАН Д. ВИДОСАВ, рођен у Рогама, 19. јануара 1925. го- 
дине, кројачки радник, борац 2. пролетерске бригаде, тешко ра- 
њен у борби против четника, на Мравињацима, умро маја 1944.

САРВАН БЛАГОЈЕ, рођен у Рогама, 1920. године, борац Ра- 
чанске чете Ужичког НОП одреда, од повлачења партизана, но- 
вембра 1941. у Санџак, губи му се траг.
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Р У П Е Љ Е В О

АНДРИЋ Недељка ЖАРКО, рођен у Рупељеву, 3. децембра 
1903. године, земљорадник, припадник бивше југословенске вој- 
ске, погинуо у борби против Немаца у Градцу код Краљева, 14 
априла 1941.

АНДРИЋ Милосава РАТОМИР, рођен у Рупељеву, 1924. го- 
дине, земљорадник, борац, разболео се у току рата и умро у То- 
пушници 7. јула 1945.

ВИДИЋ ДРНДАРЕВИЋ Обрена МИЛОМИР, рођен у Рупе- 
љеву, 1922. године, борац Пожешке чете, 2. пролетерске бригаде, 
погинуо у борби против Немаца на Окретаљци (Бјелашница), 3. ју- 
ла 1942.

ВИДИЋ ДРНДАРЕВИЋ Обрена МИОДРАГ, рођен у Рупеље- 
ву, 6. јуна 1922. године, земљорадник, борац 6. личке дивизије, по- 
гинуо у борби против Немаца у Рибарцима код Шида, 19. јануара 
1945.

ГЛУШЧЕВИЋ Милана ДОБРИВОЈЕ, рођен у Рупељеву, 1897. 
године, пиљар, живео у Пожеги, сарадник НОП-а, ухватили га 
четници и стрељали у Доњој Добрињи, 21. јануара 1944.

ГЛУШЧЕВИЋ Милана ДУШАН, рођен у Рупељеву, 23. марта
1923. године, земљорадник, ухватили га Бугари и стрељали у Сврач- 
кову, 12. августа 1943.

ДИКОВИЋ Веселина ДРАГАН, рођен у Рупељеву, 28. децем- 
бра 1911. године, пушкарски радник, борац 1. пожешке чете, за 
робљен и отеран у логор на Бањици, интерниран у Норвешку, 
стрељан у логору крајем 1942. године.

ДИКОВИЋ Милована РАДОЈЕ, рођен у Рупељеву, 27. окто- 
бра 1926. године, земљорадник, борац у 3. црногорској дивизији, 
у току рата се разболео и упућен на лечење у Огулин, где му се 
губи траг.

ДРНДАРЕВИЋ Јовића РАДОЈИЦА, рођен у Рупељеву, 30. ју- 
на 1889. године, борац, ухваћен од Бугара и стрељан у Сврачкову, 
12. августа 1943.

ДИКОВИЋ Константина ДРАГОМИР, рођен у Рупељеву, 24. 
октобра 1886. године, сарадник НОП-а, ухватили га четници и за- 
клали у Рогама, 12. септембра 1943.
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ДРНДАРЕВИЋ Вулете ДРАГОЉУБ, рођен у Рупељеву, 26. 
марта 1891. године, борац, ухватили га Бугари и стрељали у Сврач- 
кову, 12. августа 1943.

ДРНДАРЕВИЋ Славка ЈУЛКА, рођена у Рупељеву, 31. окто- 
бра 1927. године, домаћица, погинула у току борбе у Рупељеву, 7. 
септембра 1944.

ДРНДАРЕВИЋ Владимира МОМЧИЛО, рођен у Рупељеву, 1. 
фебруара 1912. године, ухватили га Бугари и стрељали у Сврач- 
кову, 12. августа 1943.

ДРНДАРЕВИЋ Рада МИЉКО, рођен у Рупељеву, 1. новем- 
бра 1907. године, земљорадник, ухватили га Бугари и стрељали у 
Сврачкову, 12. августа 1943.

ДРНДАРЕВИЋ Рада ПЕТКО, рођен у Рупељеву, 12. маја 
1906. године, земљорадник, ухватили га Бугари и стрељали у Сврач- 
кову, 12. августа 1943.

ДРНДАРЕВИЋ Витомира МИЛИВОЈЕ, рођен у Рупељеву, 14. 
августа 1918. године, браварски радник, борац 1. пожешке чете, 
затим радник у партизанској фабрици оружја, отеран у логор на 
Бањици, интерниран у Норвешку, страдао у логору, крајем 1943. 
године.

ДРНДАРЕВИЋ Петка БОРИВОЈЕ, рођен у Рупељеву, 1920. 
године, земљорадник, борац НОВЈ, у току рата се разболео и ум- 
ро на лечењу у Љубљани, 1945. године.

ИЛИЋ Миљка ЖАРКО, рођен у Рупељеву, 26. фебруара 1926. 
године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, погинуо у борби 
против четника, у Глумчу, 9. октобра 1941.

ЈОВАНОВИЋ Недељка МОМЧИЛО, рођен у Рупељеву, 20. 
фебруара 1921. године, земљорадник, члан СКОЈ-а, борац 1. по- 
жешке чете, погинуо у борби против четника у Ражани. 3. новем- 
бра 1941.

МИЛЧАНОВИЋ Радојице МИЛОМИР, рођен у Рупељеву, 
25. августа 1922. године, борац 1. пожешке чете, заробили га чет- 
ници, стрељан у Пожеги, крајем 1941. године.

МИЛЧАНОВИЋ Милана ВЛАДИМИР, рођен у Рупељеву, 30. 
августа 1906. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, заро- 
били га четници и предали Немцима, који су га стрељали у Ваље- 
ву, 18. децембра 1941.
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МИЛЧАНОВИЋ Јелесија СВЕТОМИР, рођен у Рупељеву, 23. 
септембра 1923. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, за- 
робљен у борби против четника у Ражани, и предат Немцима, 
стрељан у Ваљеву, новембра 1941.

МИЛЧАНОВИЋ Раденка НИКОЛА, рођен у Рупељеву, 4. ав- 
густа 1907. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, од по- 
следица боравка у логору на Бањици, умро у Рупељеву, 1943. го- 
дине.

МЛАДЕНОВИЋ Будимира МИЛОШ, рођен у Рупељеву, 24. 
октобра 1907. године, земљорадник, члан КПЈ, борац 1. пожешке 
чете, заробљен после акције на тунелу у Расној и стрељан, 17. ав- 
густа 1941.

МЛАДЕНОВИЋ Младена МИЛЕТА, рођен у Рупељеву, 28. 
маја 1919. године, припадник бивше југословенске војске, зароб- 
љен у априлском рату и спроведен у Италију, умро у логору.

МЛАДЕНОВИЋ Здравка ПЕРО, рођен у Рупељеву, 7. маја
1921. године, каменорезачки радник, ухватили га Бугари и стре- 
љали у Сврачкову, 12. августа 1943.

МЛАДЕНОВИЋ Милована СТОЈАН, рођен у Рупељеву, 7. ју- 
ла 1900. године, земљорадник, ухватили га Бугари и стрељали у 
Сврачкову, 12. августа 1943.

МЛАДЕНОВИЋ Миливоја РАТОМИР, рођен у Рупељеву, 19. 
августа 1921. године, ковач, ухватили га Бугари и стрељали у 
Сврачкову, 12 августа 1943.

МЛАДЕНОВИЋ Бранислава ВИДОЈЕ, рођен у Рупељеву, 26. 
маја 1914. године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, заробљен 
и спроведен у логор на Бањици, где је стрељан, 14. маја 1943.

МЛАДЕНОВИЋ Бранислава ПЕРИША, рођен у Рупељеву,
16. септембра 1910. године, земљорадник, борац 5. црногорске бри- 
гаде, погинуо у борби против Немаца, на Звечају код Карловца,
3. маја 1945.

РАДОСАВЉЕВИЋ Милисава СТАНИША, рођен у Рупељеву, 
8. априла 1897. године, земљорадник, борац, био у логору на "ж- 
њици, одакле је отпуштен, затим га Бугари ухватили и стрељалк у 
Сврачкову, 12. августа 1943. године.

ТЕШОВИЋ Богдана СТАМЕНКО, рођен у Рупељеву, 1922. 
године, пекарски радник, борац 2. пожешке чете, стрељали га Бу- 
гари у Рупељеву, 12. августа 1943.
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ЦОЊИЋ Павла ДРАГИЊА, рођена у Рупељеву, 4. новембра
1910. године, радница партизанске фабрике оружја, погинула у 
Ужицу, приликом експлозије у трезорима, 22. новембра 1941.

С В Р А Ч К О В О

ГАВРИЛОВИЋ Мирка ДУШАН, рођен у Сврачкову, 1. феб- 
руара 1920. године, радник, члан СКОЈ-а, борац Пожешке чете,
2. пролетерске бригаде, погинуо у борби против Немаца, на Јавор- 
ку, маја 1943.

ЂУКОВИЋ С. ЉУБИНКО, рођен у Погледу код Ариља, 1. ма- 
ја 1904. године, земљорадник, борац Ариљског батаљона, четници 
га на зверски начин заклали у Сврачкову, 30. јануара 1943.

ИЈ1ИЋ Видоја БОГДАН, рођен у Сврачкову, 21. септембра
1922. године, земљорадник, борац 2. батаљона 9. бригаде 3. диви- 
зије, погинуо у борби против Немаца на Генералском Столу, 2. 
маја 1945.

КРСТИЋ Николе РАТКО, рођен у Сврачкову, 8. септембра 
1916. године, трговачки помоћник, борац Ариљског батаљона, по- 
гинуо у борби против четника у Ивањици, 2. новембра 1941.

КРСТИЋ Велимира РАДИЧ, рођен у Сврачкову, 21. новем- 
бра 1922. године, трговачки помоћник, борац 9. црногорске бри- 
гаде, погинуо у борби против Немаца, код Карловца, априла 1945.

Ј1ЕКОВИЋ Мића НИКОЈ1А, рођен у Сврачкову, 12. јуна 1902. 
године, земљорадник, борац 1. пожешке чете, четници га зароби- 
ли и стрељали у Пожеги, 9. јануара 1942.

МАРКОВИЋ Драгољуба МОМЧИЈТО, рођен у Сврачкову, 21. 
априла 1921. године, свршени матурант, члан КПЈ, водник у По- 
жешкој чети, затим начелник штаба 4. бригаде 21. српске дивизи- 
је, погинуо у борби против Немаца на Сремском фронту, јануара
1945.

МАРКОВИЋ Марка МИЈ10РАД, рођен у Сврачкову, 25. јуна
1923. радник, борац Пожешке чете, Бугари га стрељали у Сврач- 
кову, 12. августа 1943.

МАРКОВИЋ Срећка МИРКО, рођен у Сврачкову, 1918. го- 
дине, радник, борац краљевачког НОП одреда, стрељан у Краље- 
ву, 4. децембра 1941.

МАРКОВИЋ М. МИЈ10Ш, рођен у Сврачкову, 1895. године, 
земљорадник, живео у Вранама, сарадник НОП-а, ухватили га љо- 
тићевци и стрељали у Пожеги, 11. децембра 1941.
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МАРКОВИЋ Милутина МИЈ1ИСАВ, рођен у Сврачкову, 1922. 
године, пекарски радник, живео у Ужицу, погинуо приликом улас- 
ка Немаца у Ужице, 15. априла 1941.

МИЈ1ИВОЈЕВИЋ Живана МИЈ10РАД, рођен у Сврачкову, 28. 
септембра 1924. године, пекарски радник, припадник Народне ми- 
лиције, рањен несрећним случајем, умро у ужичкој болници, 4. ма- 
ја 1945.

МИЈ1ИВОЈЕВИЋ Павла МИЈ10ЈЕ, рођен у Сврачкову, 10. ја- 
нуара 1905. године, опанчарски радник, живео у Ариљу, борац 
Ариљског батаљона, умро на принудном раду у Севојну, 17. сеп- 
тембра 1943.

МИТРОВИЋ Обрена ПЕТКО, рођен у Сврачкову, 18. јула
1908. године, земљорадник, борац Пожешке чете, заробили га Нем- 
ци и стрељали на Златибору, 30. новембра 1941.

МИТРОВИЋ Обрена ДОБРИВОЈЕ, рођен у Сврачкову, 25. 
фебруара 1906. године, земљорадник, борац Пожешке чете, поги- 
нуо у борби против Немаца код Пожеге, 29. новембра 1941.

НЕДЕЉКОВИЋ Андрије РАДОМИР, рођен у Сврачкову, 25. 
децембра 1912. године, браварски радник, живео у Ужицу, водник 
у Железничкој чети Радничког батаљона, ухватили га четници и 
стрељали у Буару код Ужица, 9. јануара 1942.

НЕДЕЉКОВИЋ Андрије БОЖИДАР, рођен у Сврачкову, 1. 
јануара 1901. године, земљорадник, ухватили га Немци и отерали 
У ужички затвор и стрељали, 23. априла 1943.

НЕШОВИЋ Сима МИЈГОЈКО, рођен у Сврачкову, 15. авгу- 
ста 1925. године, земљорадник, борац 9. црногорске бригаде, у то- 
КУ рата се разболео, умро у Сврачкову почетком 1946. године.

РАКИЋ Живка САВО, рођен у Сврачкову, 7. априла 1923. го- 
дине, земљорадник, борац Пожешке чете, ухватили га Бугари и 
стрељали у Сврачкову, 12. августа 1943.

РАКИЋ ВУЈ10ВИЋ Вула СТОЈАН, рођен у Сврачкову, 1910. 
године, земљорадник, припадник бивше југословенске војске, по- 
гинуо у борби против Немаца, у Сабанти код Крагујевца, 12. ап- 
рила 1941.

СИМЕУНОВИЋ Миљка ДУШАН, рођен у селу Мељницама 
коД Петровца на Млави, земљорадник, борац 19. бригаде 25. диви- 
зиЈе, погинуо у борби против Немаца у Сврачкову, 8. децембра 
19444
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СРЕТЕНОВИЋ Средоја ЖИВОРАД, рођен у Сврачкову, 10. 
новембра 1924. године, земљорадник, борац 3. батаљона 5. брига- 
де 3. дивизије, погинуо у борби против Немаца, код Дуге Ресе, 
априла 1945.

ТОМИЋ Стојана МИЈ1АН, рођен у Сврачкову, 27. марта 1923. 
године, земљорадник, борац 9. црногорске бригаде, од ратних по- 
следица умро у болници у Загребу, 1945. године.

Напомена: Четири непозната борца, међу којима једна дру- 
гарица, стрељали су Немци 4. децембра 1941. године, код школе 
у Сврачкову, где су и сахрањени. После рата њихова тела су пре- 
нета у заједничку гробницу, у гробље у Сврачкову.

СРЕДНјА ДОБРИЊА

РАДОСАВ КОВАЧЕВИЋ

Рођен у Средњој Добрињи, 10. марта 1919. године, у земљо- 
радничкој породици, средњег имовног стања. Основну школу је за- 
вршио у Средњој Добрињи, а гимназију у Пожеги и Ужицу. Као

ученик гимназије, дошао 
је у контакт са напредним 
омладинским покретом и 
прикључио му се.

Априлски рат га је за- 
текао на одслужењу вој- 
ног рока у бившој југо- 
словенској војсци. После 
капитулације вратио се у 
своје село и почео окуп- 
љати омладину и припре- 
мати је за борбу против 
окупатора и ослобођење 
земље.

Почетком оружаних ак- 
ција у пожешком крају, 
Ковачевић је ступио у 2. 
пожешку партизанску чо- 
ту. Неко време је био њен 
командир. Од првих дана 
истицао се својом храб- 
рошћу, познавањем нао- 
ружања и начином вође- 
ња борби. Кад су се чет- 

ници јавно окренули против партизана, био је огорчен што се по- 
казало нарочито у жестокој борби код Прањана. Из стојећег ста-
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ва, хладнокрвно је активирао једну по једну бомбу и бацао их на 
четнике, намењујући сваку од њих за своје погинуле другове. Уче- 
ствовао је у свим борбама које је водила његова чета у пожешком 
крају, као и у Санџаку после прве непријатељске офанзиве.

Када је 1. марта 1942. године у Чајничу формирана 2. про- 
летерска бригада, наименован је за команданта 1. батаљона, и на 
тој дужности остао све до своје погибије. Са својим батаљоном, у 
саставу бригаде, прошао је другу и трећу непријатељску офанзи- 
ву. Све борбене задатке батаљон је, под његовом командом, успе- 
шно извршио.

Јуна 1942. године, батаљон је против Италијана и четника на 
Живњу, у Херцеговини водио борбу на живот и смрт јер је треба- 
ло обезбедити пролазак рањеника и Врховног штаба према троме- 
ђи Црне Горе, Босне и Херцеговине, одакле ће Врховни штаб са
4. бригадом кренути на главни продор у Босанску крајину, познат 
иначе, под именом „М арш братства и јединства". Ковачевићев ба- 
таљон, са 200 бораца, у тешкој борби против вишеструко надмоћ- 
нијег непријатеља успео је читав дан да задржи Живањ, иако је 
жестоко тучен артиљеријом, минобацачима и из ваздуха. За цело 
време он је обилазио своје борце, бодрио их да издрже.

После извршеног задатка, када је и муниције понестало, ба- 
таљон се, по наређењу Ковачевића, повукао. При повлачењу, Ко- 
вачевић је тешко рањен. После месец дана, од задобијених рана, 
умро је јула 1942. године у Врбници, на падинама Зеленгоре.

За народног хероја проглашен је 20. децембра 1951. године.

ВУКМИРОВИЋ Петра НИКОЈ1А, рођен у Сврачкову Селу 
код Титове Коренице, 1921. године, земљорадник, члан КПЈ, поли- 
тички комесар чете у 3. бригади 6. личке дивизије, погинуо у бор- 
би против четника у Средњој Добрињи, 15. септембра 1944.

ЂОНОВИЋ Драгоја ЂОРЂЕ, рођен у Средњој Добрињи, 1. 
јануара 1920. године, земљорадник, борац 2. бригаде 5. крајишке 
дивизије, погинуо у борби против четника на Црном врху, 24. мар- 
та 1945.

ЂОНОВИЋ Милована ДРАГАН, рођен у Средњој Добрињи, 
6. марта 1923. године, земљорадник, борац 4. крајишке бригаде
5. дивизије, у току рата се разболео и умро у болници у Крагујев- 
цу, 5. септембра 1945.

ЂОНОВИЋ Станислава МИОДРАГ, рођен у Средњој Добри- 
њи, 7. августа 1923. године, земљорадник, борац 7. батаљона Ужич- 
ког одреда, разболео се и умро у болници у Београду, 14. марта
1946.

596



ИГЊЕВИЋ Митра В0ЈИСЈ1АВ, рођен у Средњој Добрињи,
15. фебруара 1914. године, земљорадник, борац 7. батаљона Ужич- 
ког одреда, погинуо у борби против Немаца у Рибашевини, кра- 
јем 1944.

КОВАЧЕВИЋ Сава ЉУБИВОЈЕ, рођен у Средњој Добрињи, 
1. јануара 1895. године, трговац, живео у Београду, симпатизер 
КПЈ, ухватили га четници и стрељали у Пожеги, 25. јануара 1942.

КОВАЧЕВИЋ Јована ДЕЈАН, рођен у Средњој Добрињи, 17. 
јануара 1904. године, припадник бивше југословенске војске, поги- 
нуо у борби против Немаца код Јагодине (Светозарево), 10. апри- 
ла 1941.

КОВАЧЕВИЋ Радише ЈЕРЕМИЈА, рођен у Средњој Добри- 
њи, 18. јула 1912. године, обућарски радник, борац 7. батаљона 
Ужичког одреда, утопио се при преласку Дрине, крајем рата.

КРСМАНОВИЋ Веселина БРАНКО, рођен у Средњој Добри- 
њи, 1. маја 1922. године, трговачки помоћник, живео у Београду, 
погинуо у Београду приликом немачког ваздушног напада, 6. ап- 
рила 1941.

Ј1УКИЋ Теодора ВЕСЕЈТИН, рођен у Леушићима, 1889. го- 
дине, земљорадник, носилац „Албанске споменице", члан КПЈ од
1919. године, борац Таковског партизанског батаљона, ухватили га 
четници код Пожеге и предали Немцима, који су га стрељали у 
Средњој Добрињи, 5. децембра 1941.

МИЛОШЕВИЋ Миленка АНЂЕЛКО, рођен у Средњој Доб- 
рињи, 7. децембра 1910. године, земљорадник, Немци га убили у 
Средњој Добрињи, 2. новембра 1942. године.

РАДАКОВИЋ Мане ЈОВАН, рођен у селу Магорић Медак 
код Госпића, 1915. године, земљорадник, члан КПЈ, командант ба- 
таљона у 3. бригади 6. личке дивизије, тешко рањен у Средњој До- 
брињи, у борби против четника, умро на лечењу у Италији.

РАДАКОВИЋ Миленка НИКОЛА, рођен у селу Магорић код 
Госпића, 1907. године, интендант 3. бригаде 6. личке дивизије, по- 
гинуо у борби против четника, код Средње Добриње, септембра
1944.

СТАНИСАВЉЕВИЋ Војимира ВЕЛИША, рођен у Средњој 
Добрињи, 6. фебруара 1925. године, кројачки радник, борац 7. ба- 
таљона Ужичког одреда, погинуо у борби против Немаца у Риба- 
шевини, 23. новембра 1944.
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СТАНИСАВЉЕВИЋ Митра ПАВЛЕ, рођен у Средњој Добри- 
њи, 20. јула 1917. године, угоститељски радник, борац, погинуо у 
борби против Немаца, код Карловца, 2. маја 1945.

СТЕФАНОВИЋ Милана РУЖИЦА, рођена у Средњој Добри- 
њи, 10. јануара 1920. године, домаћица, погинула несрећним слу- 
чајем од експлозије бомбе у Средњој Добрињи, 23. новембра 1944.

Т А Б А Н О В И Ћ И

ПАВЛОВИЋ Ђурђа ЉУБИВОЈЕ, рођен у Табановићима, 1. 
марта 1930. године, земљорадник, погинуо у Табановићима, 19. ја- 
нуара 1945, од експлозије бомбе.

ПАВЛОВИЋ Ч. СТЕВАН, рођен у Табановићима, 28. јуна
1897. године, професор учитељске школе у Ужицу, погинуо од ваз- 
душног напада у Београду, 20. априла 1944.

ПЕТРОВИЋ Милана САВО, рођен у Табановићима, 5. феб- 
руара 1914. године, железнички радник, живео у Ужицу, погинуо 
приликом митраљирања воза у Горичанима, 9. августа 1944.

Т В Р Д И Ћ И

БОЖАНИЋ А. СТРАХИЊА, рођен у Тврдићима, 1887. годи- 
не, кафеџија, живео у Новом Саду, убили га мађарски окупатори 
у Новом Саду, 1942. године.

БОШКОВИЋ КОСА, рођена у Здравчићима, 1900. године, до- 
маћица, живела у Тврдићима, рањена приликом бомбардовања 
Ужица и од рана умрла у ужичкој болници, 15. октобра 1944.

ВУКОТИЋ О. НЕДЕЉКО, рођен у Тврдићима, 1891. године, 
кафеџија, погинуо приликом експлозије у Смедереву, јуна 1941.

ЂЕНИЋ Гвоздена ТАДИЈА, рођен у Тврдићима, 25. априла 
1903. године, гравер, командир вода Железничке чете Радничког 
батаљона Ужичког одреда, рањен у Карану, у борби против четни- 
ка, умро у ужичкој болници, 4. новембра 1941.

ЂЕНИЋ Гвоздена СРЕТЕН, рођен у Тврдићима, 2. фебруара
1909. године, угоститељски радник, борац, погинуо у борби против 
Немаца, у Товарнику код Вуковара, 17. јануара 1945.

ЂЕНИЋ Гвоздена ДРАГИЋ, рођен у Тврдићима, 22. новем- 
бра 1899. године, земљорадник, члан НОО-а у Здравчићима, хап- 
шен и злостављан, умро у Тврдићима, од последица четничког те- 
рора, 22. марта 1943.
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ИВАНОВИЋ Николе ЉУБИНКО, рођен у Тврдићима, 30. ју- 
на 1920. године, земљорадник, Немци га отерали у логор у Сара- 
јево, где је умро 21. фебруара 1945.

ИВАНОВИЋ Алексе МИЈ1ЕНКО, рођен у Тврдићима, 15. сеп- 
тембра 1920. године, земљорадник, Немци га отерали у логор у Са- 
рајево, где је умро, 20. фебруара 1945.

ЈЕРОТИЈЕВИЋ ДОБРИНКА, рођена у Каленићима, 1912. го- 
дине, живела у Тврдићима, сарадник НОП-а, четници је стрељали 
у Здравчићима, 12. децембра 1941.

СТЕВАНОВИЋ Петра БРАНИСЛАВ, рођен у Тврдићима, 6. 
јануара 1926. године, земљорадник, борац 2. батаљона 9. бригаде
3. дивизије, погинуо у борби против Немаца, код Карловца, 6. ма- 
ја 1945.

Т О М Е Т И Н О  П О Љ Е

ГЛИШИЋ Љубомира СТАНИША, рођен у Тометином Пољу,
1923. године, земљорадник, борац 9. бригаде 23. дивизије, погинуо 
у борби против Немаца, код Тузле, 23. марта 1945.

ЈАНКОВИЋ Светозара АНДРИЈА, рођен у Тометином По- 
љу, 1924. године, живео у Ваљеву, борац 6. личке дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца код Београда 20. октобра 1944 године.

ЈЕВТОВИЋ Драгомира НЕНАД, рођен у Тометином Пољу
1906. године, земљорадник, отеран у логор на Бањици где је стре- 
љан, септембра 1943.

МИЛОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ, рођен у Тометином Пољу,
1920. године, земљорадник, убили га Немци у Тометином Пољу,
1943. године.

МИЛОВАНОВИЋ МИЛОРАД, рођен у Тометином Пољу, де- 
те, несрећним случајем погинуло у Тометином Пољу, јуна 1945, од 
експлозије бомбе.

Т У Ч К О В О

ГЛИГОРИЈЕВ НИКОЛАЈ, рођен у Сталинову (СССР), рад- 
ник, борац у 6. личкој дивизији, погинуо у борби против Немаца 
у Тучкову, 4. септембра 1944.

КРТИНИЋ ЂУРО, рођен у селу Клапавици код Удбине, 1920. 
године, водник у 6. личкој дивизији, погинуо у борби против Не- 
маца у Тучкову, септембра 1944.

МАЈЦАН ЈОЖ, борац 6. личке дивизије, погинуо у борби 
п*>отив Немаца, у Тучкову, септембра 1944. године.
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МИЈ10ШЕВИЋ Милоша МИЈ1УН, рођен у Рошцима, 1914. 
године, војни службеник, борац Љубићког батаљона, погинуо од 
авиомитраљирања, у Тучкову, 1. децембра 1941.

НЕСТОРОВИЋ СРЕТЕН, рођен у Тучкову, 1885. године, зем- 
љорадник, убили га Немци у Тучкову, 3. новембра 1944.

ОБРАДОВИЋ БОСА, рођена у Дивоселу код Госпића, 19. сеп- 
тембра 1927. године, болничарка у 6. личкој дивизији, погинула у 
борби против Немаца, у Тучкову, 9. септембра 1944.

ПАВЈ10ВИЋ Миљка РАДОМИР, рођен у Дљину, 1915. годи- 
не, земљорадник, убили га Немци у Тучкову, 22. септембра 1942.

РАДМАН АНТЕ, рођен у Украјини (СССР), 1923. године, обу- 
ћарски радник, десетар у 6. личкој дивизији, погинуо у борби про- 
тив Немаца, у Тучкову, 9. септембра 1944.

РУС ПЕТАР, рођен у Украјини (СССР), 1922. године, студент, 
борац у 6. личкој дивизији, погинуо у борби против Немаца, у 
Тучкову, 9. септембра 1944.

Напомена: Борци 6. личке дивизије, погинули у Тучкову, са- 
храњени су у заједничку гробницу, у гробљу у Тучкову. Гробница 
је уређена, подигнут је надгробни споменик. Одржавају је друшт- 
вено-политичке организације села. У гробници је сахрањено 7 бо- 
раца, а у Тучкову је погинуло њих 6, као што се из списка види. 
Један борац до сада није идентификован. Међутим, борац из 6. 
личке дивизије, БАРЕШИЋ ЈОСО, рођен 1923. године, у селу Дик- 
лу код Задра, погинуо је августа 1944. године, на путу Пожега —  
Чачак. Вероватно је он тај неидентификовани борац, али се то ни- 
је могло потпуно утврдити.

У З И Ћ И

АЋИМОВИЋ Здравка МИЈ1АН, рођен у Шљивовици, 1923. 
године, студент, живео у Узићима, борац 1. пролетерске дивизије, 
погинуо у борби против Немаца у Плетерници, априла 1945.

БОЖИЋ Ђ. КОСА, рођена у Узићима, 1897. године, домаћи- 
ца, живела у Подпећу, погинула у Ужицу, приликом ваздушног 
напада, 31. октобра 1941.

ВУЧКОВИЋ Игњата МИЛОМИР, рођен у Узићима, 1920. го- 
дине, земљорадник, борац Пожешке партизанске чете, ухватили га 
четници и предали Немцима, који су га отерали у логор на Бањи- 
ци, а затим интернирали у Немачку, где му се губи траг.
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ДАНИЛОВИЋ Жарка МИЛАН КАЛАБАСТЕР, рођен у Узи- 
ћима, 2. априла 1924. године, ученик гимназије, члан КПЈ, борац 
и пушкомитраељзац Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, поги- 
нуо у борби на Ливну, 14. децембра 1942.

ЂОЛОВИЋ Ранка ЖИВКО, рођен у Узићима, 8. децембра 
1922. године, ученик гимназије, борац Пожешке чете, заробили га 
четници и предали Немцима, стрељан у Ваљеву, 27. новембра 1941.

ЈАНКОВИЋ Раденка БОГИЋ, рођен у Узићима, 9. августа
1922. године, радник, члан КПЈ, борац Пожешке чете 2. пролетер- 
ске бригаде, погинуо у борби на Ливну, 14. децембра 1942.

ЈАНКОВИЋ Драгољуба МИХАИЛО, рођен у Узићима, 7. сеп- 
тембра 1916. године, земљорадник, борац 2. пожешке чете, заро- 
били га четници и предали Немцима, који су га стрељали у Ваље- 
ву, 27. новембра 1941.

ЛАЗИЋ Љуба ДОБРИВОЈЕ, рођен у Узићима, 1912. године, 
пекарски радник, борац Ужичког НОП одреда, хапшен и пребијан, 
умро у рату од последица четничког злостављања.

ЛАЗИЋ Љуба БОРИВОЈЕ, рођен у Узићима, 8. октобра 1921. 
године, машинбравар, радник партизанске фабрике оружја, борац, 
погинуо у борби против непријатеља код Чајнича, 1. маја 1942.

ЛАЗИЋ Љуба МИЛОШ, рођен у Узићима, 24. маја 1924. го- 
дине, машинбравар, борац, погинуо у борби против непријатеља 
код Иван Седла, 1943. године.

ЉУБИСАВЉЕВИЋ Остоје МИЛИЈАН, рођен у Узићима, 12. 
октобра 1919. године, кројачки радник, борац 1. пожешке чете, 
убили га четници на зверски начин у Грабаку (у Расној), 16. мар- 
та 1943.

МАНДИЋ Михаила ДРАГОСЛАВ, рођен у Узићима, 17. јану- 
ара 1907. године, столарски радник, борац 1. пожешке чете, ухва- 
ћен и спроведен у логор на Бањици, затим интерниран у Норвеш- 
ку, стрељан у логору 6. марта 1944. године.

МАНДИЋ Митра ГВОЗДЕН, рођен у Узићима, 25. јуна 1906. 
године, земљорадник, као припадник бивше југословенске војске 
заробљен и спроведен у Немачку, страдао у логору за време рата.

МАРИНКОВИЋ Стојана БОРИСАВ, рођен у Горњем Мила- 
новцу, 9. фебруара 1915. године, браварски радник, живео у Узи- 
ћима, члан КПЈ, обавештајни официр 4. батаљона 2. пролетерске 
бригаде, погинуо у борби против Немаца, приликом напада на воз 
између Узића и Горјана, 27. априла 1944.
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МАРКОВИЋ Панта РАДОШ, рођен у Узићима, 1904. године, 
трговачки помоћник, живео у Београду, рањен у току борбе за 
ослобођење Београда, од задобијених рана умро 20. фебруара
1945.

МИНДЕРОВИЋ Радоја МИЛАН, рођен у Узићима, 1902. го- 
дине, земљорадник, као припадник бивше југословенске војске, од 
рана задобијених у априлском рату умро у болници у Ужицу, 26. 
октобра 1941.

МИНДЕРОВИЋ Милића МИЛОСАВ, рођен у Узићима, 16. 
фебруара 1926. године, лимарски радник, борац 5. дивизије, поги- 
нуо у борби против Немаца, на сремском фронту, 17. јануара 1945. 
године.

НИКИТОВИЋ Обрада НИКИТ, рођен у Узићима, 28. априла
1912. године, службеник земљорадничке задруге, члан КПЈ, борац 
противавионске одбране Ужица, заробили га четници и стрељали 
у Здравчићима, 13. децембра 1941.

ПЕРИШИЋ Сретена ДЕСИМИР, рођен у Узићима, 1. јула
1918. године, живео у Краљеву, ухватили га Немци и стрељали, 
октобра 1941.

РИСТОВИЋ Витомира РАДОЈИЦА, рођен у Узићима, 1933. 
године, погинуо у Ужицу, приликом ваздушног напада, 11. децем- 
бра 1944.

РИСТОВИЋ Вилимана МИЛОМИР, рођен у Узићима, 20. ја- 
нуара 1921. године, земљорадник, борац 16. бригаде 27. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, у Оџацима, априла 1945.

РИСТОВИЋ Радосава КРСТА, рођен у Узићима, 24. новем- 
бра 1919. године, земљорадник, као припадник бивше југословен- 
ске војске, заробљен и спроведен у Немачку, умро у логору 1944. 
године.

РИСТОВИЋ Витомира ЈАНКО (ВРЗОС М. ЈАН —  ВРЗАЦ, 
првобитно име по мајци Пољкињи), рођен у Узићима, 1918. годи- 
не, радник, борац Радничког батаљона Ужичког НОП одреда, по- 
гинуо у борби против Немаца на Кадињачи, 29. новембра 1941.

РИСТОВИЋ Станимира РАДОЈИЦА, рођен у Узићима, 8. ју- 
на 1872. године, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у 
Узићима, 11. децембра 1944.

РИСТОВИЋ Тодора РАДИСАВ, рођен у Узићима, 1886. годи-
не, земљорадник, ухватили га Немци и стрељали у Радовцима, 18.
августа 1941.
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РИСТОВИЋ Витомира РАДМИЈ1А, рођена у Узићима, 1920. 
године, домаћица, борац, погинула у борби против четника на Је- 
ловој гори, септембра 1944.

РИСТОВИЋ —  СМИЉАНИЋ ГРОЗДА, рођена у Узићима,
1907. године, пушкарска радница, погинула у Ужицу, приликом 
експлозије у трезору, 22. новембра 1941.

СМИЉАНИЋ Кирила МИЈШВОЈЕ, рођен у Узићима, 30. де- 
цембра 1924. године, земљорадник, Бугари га отерали у логор на 
Бањици, где је стрељан 1943. године.

Ч Е С Т О Б Р О Д И Ц А

АРСЕНИЈЕВИЋ ЗОРКА, рођена у Честобродици, 14. јануара 
1894. године, домаћица, убили је Немци у Честобродици, 28. апри- 
ла 1944.

ИЈ1ИЋ Радована ВАСИЈ1ИЈЕ, рођен у Честобродици, земљо- 
радник, припадник бивше југословенске војске, умро у транспорту 
за Немачку за време априлског рата.

КОВАЧЕВИЋ Милуна ДРАГИША, рођен у Честобродици,
1924. године, земљорадник, борац 3. батаљона 5. српске бригаде, 
21. дивизије, у рату се разболео, умро на лечењу у ужичкој бол- 
ници, 27. јуна 1946.

МИЈАЈИЛОВИЋ Драгомира МИЛИЈА, рођен у Честоброди- 
ци, 1926. године, земљорадник, борац 2. крајишке бригаде 17. ди- 
визије погинуо у борби у Зогловку, 15. децембра 1944.

ПАЛОВИЋ Александра ДРАГАН, рођен у Честобродици, 15. 
маја 1925. године, радник, борац 3. батаљона 5. црногорске бри- 
гаде, погинуо у борби против Немаца, на Генералском Столу, 1. 
маја 1945.

ПЕТРОВИЋ Милана МИЛЕТА, рођен у Честобродици, 1922. 
године, радник, борац Пожешке чете 2. пролетерске бригаде, по- 
гинуо у борби на Плазеници, код Купреса, 10. августа 1942.

ПЕТРОВИЋ МИЛУТИН, рођен у Честобродици, 1910. годи- 
не, трговац, рањен од непознатог лица у Честобродици, и од задо- 
бијених рана умро у болници у Ужицу, 9. септембра 1941.

РАДОВАНОВИЋ Драгића ДОБРИВОЈЕ, рођен у Честобро- 
дици, 17. јула 1914. године, земл>орадник, као припадник бивше 
југословенске војске, заробљен и спроведен у Немачку, умро у ло- 
гору у току рата.
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СТЕВИЋ Миленка ГВОЗДЕН, рођен у Честобродици, 1928. 
године, обућарски радник, борац 5. српске бригаде 21. дивизије, 
погинуо у борби против Немаца, у Сесветама, 26. априла 1945.

СТОЈАНОВИЋ Марјана ЈОВАНКА, рођена у Доњој Добри- 
њи, 1894. године, домаћица, живела у Честобродици, погинула у 
Честобродици, новембра 1944.
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ПРЕГЛЕД ПО ЗАНИМАЊИМА
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1. Бакионица 4 15 2 2 7 30 9
2. Богданица 1 14 — — — — 15 —
3. Велика Јежевица 1 7 1 — — 2 11 3
4. Висибаба 4 15 2 1 1 4 27 3
5. Врањани — 7 — — 2 — 9 1
6. Глумач 3 17 2 1 4 21 48 27
7. Годовик 17 39 7 7 3 1 74 5
8. Гојна Гора 1 22 — — 1 — 24 —

9. Горња Добриња 3 11 — — 3 — 17 1
10. Горобиље 7 52 2 3 2 4 70 8
11. Гугаљ 2 9 1 — 3 3 18 —

12. Доња Добриња 4 2 — — 1 6 13 6
13. Дражиновићи 1 9 1 — — — 11 —

14. Дружетићи 3 46 1 — 2 2 54 —

15. Душковци 4 8 — — 1 1 14 5
16. Засеље 1 25 — — 1 14 41 18
17. Здравчићи 5 8 4 1 3 2 23 1
18. Јелен-До 2 2 3 — 1 — 8 1
19. Наленићи 3 9 1 — 1 5 19 7
20. Каменица 2 3 1 — — — 6 —

21. Лопаш 3 19 1 — 3 — 26 1
22. Лорет 2 21 — — 6 12 41 16
23. Љутице 4 13 — — — — 17 —

24. Мађер — 3 1 — — — 4 —

25. Мала Јежевица 1 4 — — — 1 6 —

25. Милићево Село 2 6 1 — 1 1 11 2
27. Мршељи 1 14 — — — — 15 —

28. Отањ 3 5 2 — — 2 12 2
29. Папратиште 4 18 — — 1 3 26 8
30. Пилатовићи 4 45 2 — 1 26 78 44
31. Пожега 72 41 15 9 13 28 178 85
32. Пријановићи 4 11 1 1 2 6 25 5
33. Прилипац — 8 — — 1 — 9 1
34. Радовци 1 4 — — 1 — 6 —

35. Раона 4 20 — — 6 4 34 —

36. Речице 11 17 — — 2 — 30 —

37. Роге 4 18 — — 2 2 26 —

38. Рупељево 6 25 — — 2 — 33 —

39. Сврачково 9 13 1 — — — 23 2
40. Средња Добриња 5 9 1 — 1 1 17 4
41. Табановићи 1 1 — 1 — — 3 —

42. Тврдићи 4 4 — — 2 — 10 —

43. Тометино Поље — 3 — — — 2 5 —

44. Тучково 3 2 1 — 1 2 9 7
45. Узићи 11 11 3 — 3 — 28 —

46. Честобродица 4 4 — — 2 — 10 —

С В Е Г А: 231 659 57 24 81 162 1.214 272



ПРЕГЛЕД ПО ГОДИНАМА СТРАДАЊ А

Редни Погинули по годинама
бројј М е с т о 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. непознато Укупно

1. Бакионица 8 1 4 14 1 2 30
2. Богданица 1 — 11 _ 2 1 15
3. Велика Јежевица — 1 1 6 2 1 11
4. Висибаба 16 2 1 3 4 1 27
5. Врањани 1 — — 5 3 _ 9
6. Глумач 6 2 2 34 3 1 48
7. Годовик 30 9 14 12 4 5 74
8. Гојна Гора 1 — 15 2 6 _ 24
9. Горња Добриња 4 — 1 5 7 — 17

10. Горобиље 22 4 17 8 11 8 70
11. Гугаљ 3 1 6 2 5 1 18
12. Доња Добриња 3 — 2 7 — 1 13
13. Дражиновићи 2 — 2 1 6 _ 11
14. Дружетићи — — 46 4 4 — 54
15. Душковци 2 1 3 6 1 1 14
16. Засеље 5 4 2 23 6 1 41
17. Здравчићи 12 3 — 3 4 1 23
18. Јелен-До 3 2 3 — — — 8
19. Каленићи 3 1 — 11 3 1 19
20. Каменица 1 1 3 — 1 — 6
21. Лопаш 4 3 — 16 2 1 26
22. Лорет 4 1 4 29 3 — 41
23. Љутице 3 — 7 7 — — 17
24. Мађер 2 1 — — 1 — 4
25. Мала Јежевица — — 1 3 2 — 6
26. Милићево Село 4 — 2 2 3 — 11
27. Мршељи 1 — 9 1 3 1 15
28. Отањ 1 2 1 2 6 — 12
29. Папратиште 4 1 2 16 3 — 26
30. Пилатовићи 10 5 5 51 7 — 78
31. Пожега 64 39 14 53 3 5 178
32. Пријановићи 9 2 6 7 1 — 25
33. Прилипац 1 3 2 1 2 — 9
34. Радовци 3 — — 2 1 — 6
35. Раона 15 8 7 2 1 1 34
36. Речице 12 5 9 1 3 — 30
37. Роге 7 2 9 2 5 1 26
38. Рупељево 8 2 15 2 5 1 33
39. Сврачково 7 2 6 1 6 1 23
40. Средња Добриња 3 3 — 5 5 1 17
41. Табановићи — — _ 2 1 _ 3
42. Тврдићи 3 1 1 1 4 _ 10
43. Тометино Поље — — 2 1 2 _ 5
44. Тучково 1 1 — 7 _ _ 9
45. Узићи 9 3 3 6 4 3 28
46. Честобродица 2 1 — 3 2 2 10

У  К У  П Н 0 : 300 117 238 369 148 42 1.214
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ИЗГИНУЛИ И УМРЛИ У ЛОГОРИМА

Н а з и в и  л о г о ! р а

Редни М е с т о 
број

Бањички
логор

Логори у 
Норвешкој

Остали ло- 
гори у и>но- 
странству

Заробље- 
нички ло- 

гори
СВЕГА

1. Бакионица — 1 _ 2 3
2. Богданица 10 — — — 10
3. Велика Јежевица 1 — — — 1
4. Врањани — — — 1 1
5. Глумач 2 — — 1 3
6. Годовик 2 6 5 2 15
7. Гојна Гора 14 — — — 14
3. Горобиље 11 4 8 1 24
9. Доња Добриња — — — 1 1

10. Дружетићи 42 — — 1 43
11. Душковци 1 — — — 1
12. Засеље — — — 4 4
13. Здравчићи — — — 1 1
14. Јелен-До — 1 — — 1
15. Каленићи 1 — — — 1
16. Каменица 4 — — . — 4
17. Лопаш — — — 1 1
18. Љутице 4 — — 1 5
19. Мала Јежевица 1 — — — 1
20. Милићево Село — — — 1 1
21. Мршељи 9 — — 2 11
22. Отањ — — — 1 1
23. Папратиште — — — 1 1
24. Пилатовићи 2 1 — 3 6
25. Пожега 4 4 — — 8
26. Пријановићи 2 — — — 2
27. Расна 3 — 2 — 5
28. Речице 1 3 — — 4
29. Роге 1 2 — 3 6
30. Рупељево 1 2 — 1 4
31. Тометино Поље 1 — — — 1
32. Узићи — 1 1 2 4
33. Честобродица — — — 1 1

У Н У П Н О : 117 25 16 31 189



ПРЕГЛЕД ПО КАТЕГОРИЈАМА

Редни
број М е с т о

Припад-
ВИЦИ

НОП-а
Ж ФТ

Жртве
рата

Април-
сни
рат

Зароб-
љенички
логори

Од тога 
бораца 

из других 
крајева

Овега

1. Бамионица 7 2 10 2 9 30
2. Богданица 4 10 1 — — — 15
3. Велика Јежевица 5 3 — — — 3 11
4. Висибаба 19 4 — 1 — 1 25
5. Врањани 3 — 4 — 1 3 11
6. Глумач 7 4 8 1 1 27 48
7. Годовик 52 11 3 1 5 74
8. Гојна Гора 6 19 — — — — 25
9. Горња Добриња 9 5 2 — — 1 17

10. Горобиље 34 22 5 — 1 8 70
11. Г угаљ 8 7 3 — - — — 18
12. Доња Добриња 2 2 2 — 1 6 13
13. Дражиновићи 7 2 1 1 — — 11
14. Дружетићи 7 46 — — 1 — 54
15. Душковци 4 4 1 — — 5 14
16. Засеље 9 10 — — 18 41
17. Здравчићи 13 3 4 1 1 1 23
18. Јелен-До 3 3 1 — — 1 8
19. Каленићи 6 4 1 1 — 7 19
20. Каменица 1 5 — — — — 6
21. Лопаш 12 12 — — 1 1 26
22. Лорет 5 9 10 1 — 16 41
23. Љутице 10 6 — — 1 — 17
24. Мађер 2 1 1 — — — 4
25. Мала Јежевица 2 2 2 — — — 6
26. Милићево Село 7 1 — — 1 2 11
27. Мршељи 4 9 — — — 15
28. Отањ 7 — 2 — 1 2 12
29. Папратиште 5 7 5 — 1 8 26
30. Пилатовићи 17 7 4 3 3 44 78
31. Пожега 59 21 12 — — 85 177
32. Пријановићи 14 4 2 — — 5 25
33. Прилипац 4 4 — — — 1 9
34. Радовци 4 — 2 — — — 6
35. Расна 22 7 4 1 — — 34
36. Речице 28 1 — 1 — — 30
37. Роге 15 6 2 — 3 — 26
38. Рупељево 23 7 1 1 1 — 33
39. Сврачково 18 1 — 2 — 2 23
40. Средња Добриња 8 2 2 1 — 4 17
41. Табановићи — — 3 — — — 3
42. Тврдићи 5 3 2 — — — 10
43. Тометино Поље 2 2 1 — — — 5
44. Тучково — 2 — — — 7 9
45. Узићи 18 4 3 1 2 — 28
46. Честобродица 5 1 2 1 1 — 10

У  К У  П Н 0 : 502 285 106 18 31 272 1.214
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