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Ч А  Ч А  К

АЗАЊ АЦ  Ника РАДОСЛАВ —  РАДЕ, студент, рођен 1921. у 
Сјеници, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; учествовао у припреми устанка; 
секретар Окружног комитета СКОЈ-а за Чачак; заменик полктичког 
комесара Трнавског батал>она и политички комесар Прве трнавска 
чете; заробили га четници 7. децемра 1941. у  Мроаћу и стрељали у 
Трнави после страховитог мучењ а 13. децеммбра 1941.

А ЛБА Х АРИ  Јосипа ЈАКОВ, службеник, рођен 1917. у Београ- 
ду; члан КПЈ; борац Љ убићког батаљона и заменик политичког ко- 
месара Четврте љубићке чете; борац Ужичког батал>о«а Друге проле- 
терске бригаде; погинуо у  борби на планини Мањачи у Босанској Кра- 
јини 9. септембра 1942.

А ЛБАХ АРИ  ФИНА, професор, рођена 1919. у  Београду, живела 
у Чачку; сарадник НОП-а; стрељали је Немци код ВТЗ у Чачку 5. 
јануара 1942.

А ЛЕКСИЋ Радмила ДРАГОЈБУБ, земљорадник, рођен 1923. у 
Чачку; борац Прве пролетерске дивизије НОВЈ; погинуо у борби про- 
тив Немаца у  месту Турски Ш епак у  Босни 15. фебруара 1945.

А ЛЕКСИЋ. Миливоја НАДЕЖ ДА —  НАДА; ученица гимназије, 
рођена 1924. у  Прибоју; живела у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац —  бол- 
ничар у  Петој љубићкој чети ЈБубићког батаљона; заробљена у С је- 
ници од муслиманске фашистичке милиције и предата Италијанима 
у  Пријепољу, где је  стрељана фебруара 1942.

А ЛЕКСИЋ Радомира РОСАНДА —  РОСА, кројач, рођена 1920. 
у Сјеници, живела у  Чачку; члан СКОЈ-а; позадински радник; убили 
је  четници у  Дучаловићима 5. децембра 1941.

А ЛЕКСИЋ Радмила СТАНОЈЛА, ученица гимназије, рођена 
1929. у Чачку; погинула од електричне струје у време борби за осло- 
бођење Чачка 24. новембра 1944.

А ЛМОЗЛИНО Нисима ЕЛИЈАС —  ГУТА, свршени матурант 
гимназије, рођен 1923. у Београду; члан СКОЈ-а; борац Трнавског 
батал»она; погинуо у  борби против Немаца у  Бањици код манасти- 
ра Стјеника 3. августа 1941.



А ЛМОЗЛИНО Нисима ЈОСИФ —  А ЛМА, студент медицине, ро- 
ђен 1917. у Водену у Грчкој; члан КПЈ; борац Таковског батаљона 
и Друге пролетерске бригаде; у  ослобођеном Г. Милановцу 1941. био 
комесар за народно здравље; погинуо у борби на Купресу 3. авгу- 
ста 1942.

А ЛМОЗЛИНО Јосифа НИСИМ, магистар фармације, рођен 1886. 
у Београду; но-силац Албанске споменице; побегао из Београда са по- 
родицом и ступио у Чачански НОП одред; убили га четници у  Овчар 
Бањи 21. новембра 1941,

А ЛМОЗЈШНО ТЕРЕЗИЈА, домаћица, рођена 1894. у  Београду; 
борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинула 
у борби против Немаца на Сутјесци као болничарка јуна 1943.

АНДРИЋ. Настаса ЈОБАН, земљорадник, рођен 1913. у  Грабу, 
живео у  Чачку; отерали га Немци у  логор у Немачку априла 1943. и 
од тада м у се губи сваки траг.

АНДРИЋ. СТЕВАН —  СТЕВО, радник, рођен 1921. у  Чачку; 
члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бри- 
гаде; погинуо у  борби против Немаца на Дрвару, 25. маја 1944.

АНТИЋ Трајка А ЛЕКСАНДАР, пекар, рођен 1910. у  Јаго- 
дини (Светозарево), ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; 
заробили га четници и Немци и стрељали у  Паковраћу 4. децембра 
1941.

АНТИЋ Трајка ДРАГОСЛАВ, ковач, рођен 1906. у  Јагодини 
(Светозарево), ж ивео у  Чачку; у  октобру и новембру 1941. радио на 
одржавању партизанског воза; заробили га и стрељали Немци у  Ча- 
јетиии 1. децембра 1941.

АРИТОНОВИЋ Милоша А ЛЕКСАНДАР, ученик гимназије, 
рођен 1926. у  Скопљу, ж ивео у  Чачку; борац Друге пролетерске ди- 
визије НОВЈ; умро у  болници у  Ш апцу од ратних последица 1945.

АРСЕНИЈЕВИЋ Борисава МИЛАН —  ВЕЦО, професор гимна- 
зије у  Чачку, рођен 1905. у  Ваљеву; члан КПЈ; учествовао у  припре- 
мама устанка; члан НОО града Чачка; борац Друге пролетерске бри- 
гаде; рањен у  борби од задобијених рана умро у  Ж ељ ави у  исто- 
чној Босни августа 1943.

АРСОВИЋ Милисава МИОДРАГ, пиротехничар, рођен 1911. у 
Миланџи код Ивањице, ж ивео у  Чачку; сарадник НОП-а; заклали га 
четници у  Горњој Горевници октобра 1943.

БАРБАРЕЗ Душана Љ УБИЦА, свршени матурант, рођена 1922. 
у  Ваљеву, живела у  Чачку; погинула за време борбе за ослобођење 
Чачка 22. новембра 1944.

БЕР др СТЕВАН, лекар, рођен у  Великом Бечкереку (Зрења- 
нин), ж ивео у  Чачку; борац Чачаеоког НОП одреда; референт сани- 
тета; погинуо у  Јарчујаку код Краљева 21. октобра 1941. у  тренутку 
док је  превијао једног рањеног борца.

БЕНЧАН др ЈОСИП, лекар, рођен 1897. у  месту Планина (Сло- 
венија); у  јун у  1941. протеран из Словеније, дошао је  у  Чачак и ра- 
дио у  болници; лечио портизанске борце у  време повратка Немаца и 
домаћих издајника у  ослобођени Чачак; по казни премештен у  Нови 
Пазар, где су  га Немци стрељали 7. априла 1942.
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БЛАГ0ЈЕВИ Ћ  Благоја А ЛЕКСАНДАР, правник— судија, ро- 
ђен 1898. у Чачку; заробљен као војник БЈВ, умро у  логору Туине 
Клостер у Немачкој 24. децембра 1941.

БДАГОЈЕВИБ. Милисава РАНИСЛАВ, кројач, рођен 1885. у  
Пухову, ж ивео у  Чачку; активиста предратног радничког покрета; 
сарадник КПЈ; стрељали га Немци на фудбалском игралишту крај 
Мораве у  Чачку 20. јула 1941.

БОГИЋ.ЕВИЋ. Богдана БОРИВОЈЕ, секретар чачанске гимна- 
зије, рођен 1899. у  Књажевцу, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; позадински 
радник; ухватили га недићевци и предали Немцима; стрељан у логору 
на Бањици 19. априла 1943.

БОГИЋЕВИЋ Дамјана ДУШ АНКА, кројач, рођена 1907. у  Н о- 
вој Вароши, живела у Чачку; члан КПЈ; сарадник НОП-а; отерана 
у логор на Бањици, где је  стрељана 7. јуна 1943.

БОГИЋЕВИЋ Тодора МИЛОШ, ученик грађанске школе, ро- 
ђен 1928. у  Чачку; симпатизер НОП-а; ранили га четници и од тих 
последица умрој у  Чачку 4. маја 1944.

БОДАКОВИЋ ЈЕВТО, зидар, рођен 1883. у Чачку; рањен од 
немачке гранате и умро у  Чачку 17. фебруара 1945.

БОЖ АН И Ћ  Милована СРЕЋКО, Оравар, рођен 1914. у Гучи, 
живео у  Чачку; оорац Драгачевског батаљона; пош нуо у  борби против 
четника у  Уж ичкој Пожеги 3. новембра 1941.

БОЖ ИЋ Драгутина АЛЕКСАНДАР, штампарски радник, ро- 
ђен 1924. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; стреља- 
ли га Иемци код ВТЗ у  Чачку децембра 1941.

БОЈОВИЋ Тома ДУШ АН, кроЈач, рођен 1897. у  Прислоници, 
живео у  ЈБу&ићу; члан КПЈ; учествовао у  припремама устанка; ра- 
дио у  партизанској кројачкој радионици; борац Чачанског НОП од- 
реда; погинуо у  борби против четника на планини Ј елицд 1. деце- 
м&ра 1941.

.БиЈЧЕТИЋ Риста МИЛОРАД, ученик гимназије, рођен 1921. 
у  СараЈеву, ж ивео као избеглица у  Чачку; умро приликом бомбардо- 
вања Краљева од задобиЈених рана јануара 1У45.

БОРАНИЈАШ ЕВИЋ Сима МАРКО, зидар, рођен 1914. у  Ча- 
чку; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у  
чачку 21. децембра 1941»

БОШ ј̂ сш м Ћ  Максима ВАСИЛИЈЕ, ш оф ер— аутомеханичар, 
рођен 1907. у  месту О рја Лука код Даниловграда, живео у  Чачку; 
оорац Чачанског НОП одреда; комесар млина у  Чачку; ухватили га 
недипевци и  отерали у  Бањички логор, а затим у  Норвешку; умро 
у Чачку од ратних последица 11., јуна 1946.

БОШ.в.О±ШЋ Марка Н УКОлА, трговац, рођен у  Сјеници 1915, 
ж ивео у  Чачку; сарадник НОП-а; ухватили га и стрељали Немци код 
г>13 у 4ачку 3. децембра 1941.

БОШ КОВИЋ Радована ПАВЛЕ, учитељ, рођен 1906. у  Подго- 
рици (ТитоградЈ, ж ивео у  Чачку; сарадник НОП-а; заклали га че- 
тници у  Дрежнику код Ужица 18. августа 1943.

БРАНКОВИЋ Светолика ДРАГОЈБУБ —  ЧАПЈБА, ученик ги- 
мназије, рођен 1922. у  Зајечару, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ и поза- 
дински радник; ухватила га полиција и отерала у  Бањички логор, 
где је  стрељан 9. јуна 1944.



БРУШ И ЈА Павла ЈАКОВ, индустријалац, рођен 1885. у  У ш ћ у , 
ж ивео у  Чачку; одведен од Гестапоа у  логор на С а Ј м и ш ту  и  т у  стре- 
љан 15. децембра 1942.

БУГАРЧИЋ Драгутина А ЛЕКСАНДАР, радио— техничар, ро- 
ђен 1922. у  Чачку; члан СКОЈ-а; бораЛ, Друге чачанске чете; заро- 
били га четници и предали Немцима; стрељан на Круш ику код г>а- 
љева 27. новембра 1941.

БУГАРЧИЋ. —  БРУШ ИЈЕ Павла АН КА, домаћица, ро1)ена 
1889. у  Рибници, живела у  Чачку; стрељали је Немци у Краљеву 
октобрд 1941.

БУГАРЧИЋ Драгутина ДАНИЦА, кројач, рођена 1925. у Ча- 
чку; умрла за време &орбе за ослобођење Чачка октобра 1944.

БУЗУРОВИЋ Дуке СМАЈО, носач, рођен 1915. у Чачку; бо- 
рац —  милиционар у  Градској партизанскоЈ милицији; стрељан у 
логору на Башици 1. октобра 1945.

ВАСИЈЈзЕ±јИЋ. Илинке МИЈШРАД, радник, рођен 1922. у  Чач- 
ку; отеран у логор на Бањици и  ту  стрељан 4. октоОра 1941.

ВАСИЉЕВЈаЋ Алексе ДЕС^МИР, оОућар, рођен 1896. у Љ у- 
бићу, ж ивео у Чачку; сарадник НОН-а; заклали га четници у Атеници 
19. јуна 1943.

ВАСОВИЋ Васа А ЛЕКСАНДАР, кројач, рођен у Чачку; борац
23. ударне дивизије НОВЈ; погинуо у борби против Немаца на Б јело- 
шевцу у  Крстацу 5. децембра 1944.

ВАСОВИЋ Милоша БОГИЋ, ученик гимназије, рођен 1923. у  
Грабу, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; по- 
гинуо у  борби против четника у  Ручићима код Горњег Милановца 16. 
октобра 1943.

ВАСОВИЋ Влајка МИЛОШ, возовођа на железници, рођен 1898. 
у Грабу, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; 
био у  логору на Јзањици и Краљеву, па на Сајмишту у Београду, где 
Је стрељан фебруара 1943.

ВАСОВИЋ Милорада МИХАИЛО, официр БЈВ; рођен 1896. у  
Коњевићима, ж ивео у  Чачку; заробљен и  отеран у  Немачку, где Је 
погинуо приликом бомбардовања од стране савезничке авијациЈе 1944.

ВЕЛИЧКОВИЋ Рађена АЛЕКСА, радио-механичар, рођен 1923. 
у  Лучанима, ж ивео у Чачку; борац Чачанеког НОП одреда; погинуо у 
борби против Немаца код Краљева 14. октобра 1941.

ВЕЛИЧКОВИЋ Мата ВАСИЛИЈЕ, службеник, рођен 1876. у 
Лучанима, живео у Чачку; сарадник НОП-а и члан НОО у  Лучанима; 
заклали га четници у Негришорима 3. јуна 1943.

ВЕЛИЧКОВИЋ Ж ивана Ж ИВКО, опанчар, рођен 1901. у  Бо- 
ж уревцу код Опленца, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; 
ухватили га Немци и  отерали у  Бањички логор; умро у Чачку од по- 
следица батињања и логорског ж ивота 18. априла 1945.

ВЕЉ КОВИЋ Бошка МИОДРАГ, рођан 1907. у Чачку; борац 
Уж ичког НОП одреда; заробили га четници и Немци на Тари; стре- 
љан у  логору на Бањици 12. августа 1942.

ВЕЉОВИЋ Милана ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1910. у 
Горачићима,, живео у  Чачку; борац Трнавског батаљона; ухватили га 
четници и  предали Немцима, који  су  га стрељали код ВТЗ у  Чачку 
21. децембра 1941.



ВЕСЕЛИН0ВИЋ Радомира РАТКО —  РОТОЊД, ученик гим- 
назије, рођен 1920. у Јежеовици, живео у  Чачку; члан КПЈ; борац 
Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо у  бор- 
би у  м есту Губери код Ливна децембоа 1942.

ВИДИЋ Танасија МИЛОРАД, бравао, рођен 1921. у  Чачку; бо- 
рац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у  Чачку 7. 
децембра 1941.

ВИДИЋ РАТКО, седлар, рођен 1917. у  Ужицу, живео у  Чачку; 
радио у  партизанској радионици у  Чачку и био борац Чачанског НОП 
одреда; погинуо несрећним случајем у  Чачку 23. децембра 1944.

ВИЛИМАНОВИЋ Недељка МОМЧИЛО, студент права, рођеч
1914. у  Атеници, ж ивео у  Чачку; учествовао у  припреми устанка 1941; 
секретар Градског НОО у ослобођеном Чачку; члан Окружног ко- 
митета КПЈ за Чачак; ухватили га недићевци у  бункеру у  Вапи 27. 
гђебруара 1943. и после мучења отерали у  Вањички логор; стрељан у  
Малом Пожаревцу код Београда 26. ма!ја 1943.

ВИЛИМАНОВИЋ Недељка РАДМИЛО, учитељ, рођен 1916. у 
Атеници, ж ивео у  Чачку; борац Крагујевачког НОП одреда; ухвати- 
” и га жандарми и отерали у  Бањички логор, где је  стрељан 5. марта
1943.

ВИРИЈЕВИЋ Јанка СВЕТОЛИК, железничар, рођен 1908. у 
Чукојевцу, живео у  Чачку; симпатизер НОП-а; заклали га четници у 
Стопањи код Круш евца 18. јуна 1943.

ВЛАЈИЋ ДАНИЛО, путар, ооћен 1898. у  месту Ргаре код Биха- 
ћа, живео у  Чачку; симпатизер НОП-а; умро од последица рањавања 
приликом бомбардовања у  Чачку 14. августа 1944.

ВОЈИНОВИЋ В. ДРАГОСЛАВ. тгковник у  пензити, рођен 
1883. у  Чачку; погинуо у  борби против Немаца код Ужица 15. аггрила
1941.

ВОЛИЋ Рајка БОРИВОЈЕ, књиговезац, рођен 1922. у  Чачку: 
члан КПЈ; борац ЈБубићког батаљона; ухваћен и  отеран у  Вањички 
логор 10. маја 1943. где му се губи сваки траг.

ВРАНИЋ Тодора ДРАГАН, опанчар, рођен 1917. у  Лопижама 
код Сјенице, живео у  Чачку; члан КПЈ; послат у  Драгачево као ин- 
структор Окружног комитета КПЈ за Чачак да помогне у  организо- 
вању устанка 1941; погинуо у  борби против жандарма у  драгачевском 
селу Рогачи 22. августа 1941.

ВУЈИЧИЋ Владимира ВЕРА, студент права. рођена 1922. у  
Круш евцу, живела у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац —  болничар Чачан- 
ског НОП одоетта: ухватили је недићевци и отеоали у  Бањкгтки логол
14. априла 1943; умрла од последица логорског живота у Чачку 26. 
тула 1945.

ВУЈОВИЋ Рајка ДРАГИШ А, обућар, рођен 1910. у  Васиље- 
вићима код Ивањице, ж ивео у  Чачку; радио у  партизанској об^ћап- 
скот радионици; борац —  милиционар у  Градској партизанско! м « - 
лицији; ухапш ен и отеран у  Бањички логор, па у  Маутхаузен, где је 
страдао 1944.

ВУКАДИНОВИЋ Богдана ВУЈАДИН, трговац, роћен 1920. у 
Бресници, ж ивео у  Чачку; погинуо у  Чачку приликом бомбардова- 
њ а од стране немачке авијације 1. октобра 1941.
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ВУКАДИНОВИЋ Вукана ЈЕЛЕНА —  ЈЕЛА, домаћица, рођена
1922. у  Сарајеву, живела као избеглица у  Чачку; члан КПЈ; радила 
у  партизанској болници у  Горњој Горевници; ухватили је  четници и 
заклали у Балуги (Прељинској) 18. октобра 1943.

ВУКАДИНОВИЋ Вогдана МИЛУН, трговац, рођен 1921. у  Брес- 
ници, живео у  Чачку; погинуо у  Чачку приликом бомбардовања од 
стране немачке авијације 1. октобра 1941.

ВУКАЈЛОВИЋ Јанка МИЛЕНКО —  ЈУЛЕ, металостругар, ро- 
ђен 1923. у  Шаранима, живео у  Чачку; борац Друге чачанске чете; 
заробили га четници у  Карану код У ж ица и предмали Немцима, који 
су  га стрељали на К руш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

ВУКАШ ИНОВИЋ Веља ДРАГОСЛАВ, књижар, рођен 1920. у  
Уж ичкој Пожеги, ж ивео у  Чачку; курир у  партизанској Команди ме- 
ста у  Чачку; стрељали га Немци у  Уж ичкој Пожеги 1. децембра 1941.

ВУКОВИЋ Љ убомира БОГОЉУБ ,трговачки помоћник, рођен
1920. у  Атеници, живео у  Чачку; борац Трнавског батаљона; ухватили 
га четници у  Гучи и предали Немцима, који  су  га стрељали код ВТЗ 
у  Чачку децембра 1941.

ВУКОВИЋ Вукосава ХРАНИСЛАВ, радник, рођен 1922. у  С је- 
ници, ж и веоуЧ ач к у ; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; умро у 
болници у Чачку од последица рањавања 19- новембра 1941.

ВУКОМ АНОВИЋ Тодора ДРАГОСЛАВ —  БЕРТО, рударски 
оадник, рођен 1904. у  Срезојевцима, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског 
НОП одреда; био у  Бањичком логору; од 1944. борац у  Ш естој личкој 
дивизији НОВЈ; погинуо у  борби у  Чазми код Загреба 4. маја 1945.

ВУЛИЋЕВИЋ —  МИНИЋ Филипа Љ УБИЦА, кројач, рођена
1915. у  Пријевору, живела у  Чачку; радила у  партизанској кројачкој 
радионици; ухватили је четници и стрељали у  Јежевици код Пожеге
24. августа 1944.

ВУЛОВИЋ Јосипа МИЛАН, сарач, рођен 1902. у Дубу код 
Косјерића, живео у Чачку; убили га четници у  Гучи 30. новембра 
1944.

ВУЧЕТИЋ Илије МИЛОШ, ученик, рођен 1921. у  Чачку; радио 
у  партизанској кухињи у  Чачку 1941; стрељали га Немци у  Алваџи- 
ници код Чачка 5. октобра 1943.

ГАВРОВИЋ Светозара ВОЈО, адвокат, рођен 1903. у  Уж ицу; 
живео у  Чачку; учествовао у  припреми устанка у Радобуђи и Ариљу; 
радио у Ш табу Уж ичког НОП одреда; стрељали га Немци у  Крчагову 
код Ужица 5. децембра 1941.

ГАВРИЛОВИЋ Радојла ДРАГОМИР, радник, рођен 1901. у Чач- 
ку; погинуо у  Чачку од заостале мине 9. децембра 1944.

ГАВРИЛОВИЋ Милутина МИОДРАГ, машинбравар, рођен 1915. 
У Ћуприји, живео у  Чачку; борац у  пратећој јединици при Врховном 
штабу НОВЈ; рањен у  борби код Купреса и подлегао ранама 1. ф еб- 
руара 1943.

ГАВРИЛОВИЋ Вучка СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1909. у  
Брезови код Ивањице, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског 
НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо у  борби на Сут- 
јесци јуна 1943.



ГАЈИЋ ЈА Р 0С ЛАВ, радник, рођен 1912. у  Параћину, ж ивео у 
Чачку; борац Друге чачанске чете; погинуо у  борби против четника 
у Дебелом Јасену 3. фебруара 1941.

ГАРИЋ Николе КРУНИСЛАВ, радник, рођен 1911. у  Сплиту, 
живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци у  
Мишовића гају у  Кулиновцима 4. децембра 1941.

ГЛИШИЋ Божидара ЈБУБИША, студент архитектуре, рођен
1920. у Круш евцу, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП 
одреда; заробили га четници у  Карану код Ужица и предали Нем- 
цима, који су га стрељали на Круш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

ГЛИШИЋ Драгише РАДИЧ, ученик гимназије, рођен 1926. у 
Вигошту код Ариља, ж ивео у  Чачку; борац у  Другој пролетерској 
бригади НОВЈ; погинуо несрећним случајем у  Београду 24. октобра 
1944.

ГЛИШОВИЋ М ијата ВЛАДАН, радник, рођен 1914. у М еђувр- 
ш ју, живео у Чачку; погинуо у  свом стану од гранате за време борбе 
за ослобођење Чачка 24. октобра 1944.

ГОЉБЕРГ Феодора ИГОР, радник, рођен 1916. Јекатеринбургу 
(СССР), борац Љ убићког батаљона; стрељали га Немци код ВТЗ у 
Чачку 12. децембра 1941.

ГРУБОР Р. ИЛИЈА, ученик гимназије, рођен 1923. у  Тишковцу, 
живео у Љ убићу; борац НОВЈ; умро у  болници у  Крагујевцу од по- 
следица рањавања 22. новембра 1944.

ГРЧАР ВИКТОР, учитељ, рођен 1881. у  М окроногу на Долен- 
ском; изгнаник из Словеније; добровољац српске војске у првом свет- 
ском рату; градоначелник Марибора на листи социјалиста из 1921; 
живео једно време у  Гучи, а затим у  Чачку; умро у  Чачку од ратних 
последица 7. јануара 1942.

ГРУЈИЋ Ђорђа БОРИСЛАВ, часовничар, рођен 1915. у  Скоп- 
љу, живео као избеглица у  Чачку; стрељали га Немци у  Краљ еву 20. 
октобра: 1941.

ГРУЈИЧИЋ Милорада МИЛИЦА, свршени матурант, рођена
1923. у  Чачку; члан СКОЈ-а; радила у октобру и новембру 1941. у  
партизанској болници у  Чачку; ухваћена и отерана у  логор у  Смеде- 
ревску Паланку; умрла у  Чачку од ратних последица 21. марта 1945.

ГРУЈИЧИЋ Милорада ПРЕДРАГ, ученик гимназије, рођен 1929. 
у  Чачку; повређен на сечи дрва за болницу у  Чачку; умро од тих 
последица у Београду 19. јануара 1945.

ГРУЛОВИЋ Душана ПРВОСЛАВ, бравар, рођен 1921. у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници на Карану коц 
Ужица и предали Немцима, који  су  га стрељали на Круш ику код 
Ваљева 27. новембра 1941.

ДАБОВИЋ Ранка РАДОВАН, пекар, рођен 1922. у  Чачку; члан 
СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у  борби иод Рогатице 12. марта 1942.

ДАВИДОВИЋ Будимира Ж ИВОРАД, службеник, рођен 1920. 
у Марковици, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; командир 
партизанског затвора; умро у  Чачку од ратних последица 1948.

ДАМЉ АНОВИЋ Драгољуба МИЛОЉУБ, радник, рођен 1925. 
у  Ивањици, живео у  Чачку; симпатизер НОП-а; отерали га Немци у 
Немачку, где је  страдао 8. маја 1942.
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ДАМЉ АНОВИЋ Драгољуба ПАВЛЕ, зидар, рођен 1922. у  Ива- 
њици, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац у  Моравичкој чети Уж ич- 
ког НОП одреда; погинуо у  борби против Немаца у  У ж ицу 29. но- 
вембра 1941.

ДАМЉАНОВИЋ Драгољуба ПЕТАР, зидар, рођен 1922. у  Ива- 
њици, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац у  Моравичкој чети У ж ич- 
ког НОП одреда; погинуо у  борби против муслиманске фашистичке 
милиције у  Сјеници 22. децембра 1941.

ДАРИЈЕВИЋ Миленка ВЛАДИМИР —  ЧОЧЕ, бравар, рођен
1913. у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и Друге про- 
летерске бригаде; нестао за време борби на Сутјесци јуна 1943.

ДАРИЈЕВИЋ Миленка ВЛАДИМИР —  ЧОЧЕ, брарар, рођен 
1922. у Чачку; борац 25. дивизије НОВЈ; погинуо у борби у  Витков- 
цу код Краљева 23. новеадбра 1944.

ДАШИЋ Гаврила ПЕТКО —  КУДРО, радник, рођен 1900. у 
Еогути, ж ивео у  Чачку; борац Љубићког батаљона; ухапсили га Нем- 
ци и отерали у Бањички логор, где је  стрељан 1. октобра 1943.

ДЕЈШБАШИЋ Цветка ЂОРЂЕ, поштански чиновник, рођен 
1905. у  Риђану код Никшића, живео у Чачку; борац Чачанског НОП 
одреда; ухватили га Немци и отерали у  Бањички логор, па у Нор- 
вешку, где је  страдао 1944.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Јована Ж ИВОРАД, поручник БЈВ, рођен 
1911. у Чачку; заробили га Немци; нестао у  логору у  Оснабрику у 
Немачкој.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Филипа МИРОСЛАВ, телеграфиста на ж е- 
лезници, рођен 1924. у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухвати- 
ли га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра
1943.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Филипа РАДОСЛАВ —  РАДЕ, ученик гим- 
назије, рођен 1926. у  Чачку; борац у Другој црногорској бригади 
НОВЈ; погинуо нехотично од митраљеза у  Београду 16. новембра
1944.

ДОКИЋ —  ПРОДАНОВИЋ Драгослава НЕВЕНА, домаћица, ро- 
ђена 1905. у  Сјеници, живела у  Чачку; симпатизер НОП-а; заклали 
је четници у Ракови 16. децембра 1943.

ДОСТАНИЋ Р. МИЛУТИН, мајор —  пилот БЈВ, рођен 1901. у  
Чачку; заробили га Италијани и отерали у заробљеништво у Италију, 
где је  страдао.

ДРАГИЋЕВИЋ Мијаила ГВОЗДЕН —  ГУНЦ, обућар, рођен 
^00. у  Лозници, ж ивео у  Чачку; у  октобру и новембру 1941. радио 

у  партизанској обућарској радионици; ухватила га немачка полиција 
и отерала у Бањички логор, где је  страдао фебруара 1942.

ДРАГОВИЋ Драгољуба ЉУБОМИР, машинбравар, рођен 1924. 
У Рогачи, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда и 45. ударне 
дивизије НОВЈ; погинуо у  борби код Хрватске Дубице 28. априла 1945.

ДРАМЛИЋ Миљка МИЛАН, келнер, рођен 1909. у  Гучи, ж и- 
вео у  Чачку; заробљен као војник БЈВ и отеран у Немачку, где је  
страдао 1943.

368



ДРИНЧИЋ Чедомира МИЛАН, штампарски радник, рођен 1925. 
у  Чачку; члаи СКОЈ-а; борац Ужичког НОП одреда и Друге проле- 
терске бригаде; погинуо у  борби против четника у  Драглици 21. ја - 
нуара 1944.

ДУЈАКОВИЋ Риста ДРАГИШ А, чиновник, рођен 1920. у  Дер- 
венти, ж ивео у  Чачку; борац Ужичког НОП одреда; нестао током
1942.

ДУЊИЋ КОВИЉ КА, домаћица, рођена 1910. у  Горњој Горев- 
ници, живела у  Чачку; погинула приликом бомбардовања Београда 
од стране савезничке авијације 18. маја 1944.

ЂАКОВИ Ћ  Лазара МИЛОШ, столар, рођен 1889. у  Горњем М и- 
лановцу, ж ивео у  Чачку; радио на поправкама и одржавању парти- 
занског воза и у  Градској партизанској милицији; заробили га Нем- 
ци и стрељали у  Чајетини 1. децембра 1941.

ЂЕРИЋ Ж ивана НЕДЕЉКО, учитељ, рођен 1921. у  Ужицу, 
живео у  Чачку; стрељали га Немци у  Чачку 16. октобра 1944.

ЂЕРИМАНОВИЋ Александра МАРИЈО, учитељ, рођен 1913. 
у  Чачку, ж ивео и радио у  Уровцима код Обреновца; ухапсила га 
Специјална полиција; стрељан у  Бањичком логору 17. октобра 1941.

ЂОКИЋ  Тихомира БОЖ ИДАР, обућар, рођен 1920. у  Зеокама, 
живео у  Чачку; стрељали га Немци у  Чачку 29. новембра 1941.

ЂОКИЋ  Б. ДИМИТРИЈЕ —  ДИКУЛА. ученик гимназије, ро- 
ђен 1925. у  Чачку, ж ивео у  Уж ицу; члан СКОЈ-а; борац Прве про- 
летерске, а касније Друге пролетерске бригаде; рањен у  борби против 
Немаца и од задобијених рана умро у  Италији 1944.

ЂОКИЋ  —  ГРАХЕР Милана МИЛКА, ученица ж енске занат- 
школе, рођена 1924. у  Чачку, живела У Словенији; симпатизер 

НОП-а; ухватили је Немци и  отерали у  логор Сталаг у  Берлину 1943. 
где јо ј се губи сваки траг.

ЂОКОВИЋ Мијаила ВОЈИСЛАВ —  ОКЕТА, ученик гимназије, 
рођен 1921. у  Чачку; учествовао у  бројним диверзантским акци1ама; 
борац у  Градској партизанској милицији; заробили га четници и стре- 
љали на планини Јелици 15. децембра 1941.

ЂОКОВИЋ Милутина ДОБРИВОЈЕ —  ПАТОН, колар, рођен 
1914. у  Грабу, живео у  Чачку; борац Трнавског батаљона; премлати- 
ли га четници и од тих последица умро у  болници у  Београду 21. 
јануара 1943.

ЂОКОВИЋ Мијаила ДРАГОМИР —  ЂОКО, електротехничар, 
рођен 1915. у  Чачку; члан КПЈ; борац Трнавског батаљона и Друге 
пролетерске дивизи1'е НОВЈ; погинуо у  борби на полож ају Вучево на 
Сутјесци 12 јула 1943.

ЂОКОВИЋ Милана ФИ-ЛИП, радник на железници, рођен 1924. 
у  Добрачама код Ариља, живео у  Чачку; борац Драгачевског бата- 
љона; погинуо у  борби против четника у  Прањанима нрајем ногембра 
1941.

ЂОРЂЕВИЋ Јована МИЛАН —  ЗЕЦ, ученик на занату, рођен
1924. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили 
га четници у  Карану код Ужица и  предали Немцима, који  су  га 
стрељали на К руш ику код Ваљева 27. новембра 1941.
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ЂОРЂЕВИЋ Милована РАДОВАН, мајор БЈВ, рођен 1879. у 
Влакчи код Крагујевца, живео у Чачку; рањен од стране немачке 
авијације и од тих последица умро у Чач&нској болници 21. октобра 
1941.

ЂОРЂЕВИЋ Милије СЛАВКО, берберин, рођен 1890. у  Локо- 
шници код Лесковца, живео у Чачку; сарадник НОП-а; убили га чет- 
ници на планини Јелици 25. децембра 1941.

ЂУКНИЋ  Владимира ГОЈКО, свештеник, рођен 1908. у Кала- 
њевцима код Белановице, живео у  Чачку; рањен од стране немачке 
авијације и од тих последица умро у  Чачанској болници 19. новембра 
1941.

ЂУНИСИЈЕВИЋ Сретена СЛАВКО, пекар, рођен 1921. у  Рта- 
рима, ж ивео у  Чачку; борац Драгачевског батаљона; стрељали га 
Немци код ВТЗ у Чачку 20. јануара 1942.

ЂУРЂЕВИЋ Аврама ЈБИЉАНА, дете, рођена 1937. у  Чачку, 
погинула у  Чачку од митраљеза из немачког авиона 21. октобра 1941.

ЂУРЕТИЋ Тома ПЕТАР, радник, рођен 1912. у  Голубовцима 
код Подгорице (Титоград), ж ивео у  Гучи; члан Среског НОО у Гучи, 
борац у  Драгачевском батаљону; ухватили га четници у  Губеревци- 
ма и предали љотићевцима у  Гучи; стрељан код ВТЗ у Чачку 22. де- 
цембра 1941.

ЂУРЂИЋ Риста БОРИВОЈЕ, кафеџија, рођен 1904. у  Дпуже- 
тићима, живео у  Чачку; стрељали га Немци у  Алваџиници у  Чачку 
5. октобра 1943.

ЂУРОВИЋ Ж ивка МИЛИВОЈЕ —  ЦРНИ, ралник, рођен 1914. 
у  Даниловграду, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; стре- 
љали га Немци код ВТЗ у  Чачку 21. децембра 1941.

ЕШ КЕНАЗИ Мирка ЛЕНКА, домаћица, рођена 1882. у  Пожа- 
ревцу, живела у  Чачку; ухватили је Немци и одвели у Бањички ло- 
гор, где је  стрељана 26. маја! 1942.

ЕШ КЕНАЗИ Смаја НАФТАЛИ, чиновник у  пензији, рођен 1871. 
у Београду, живео у  Чачку; ухватили га Немци и одвели у Бањички 
логор, где је  стрељан 28. маја 1942.

Ж ИВКОВИЋ Илије БОРИСАВ —  БОЦО, свршени матурант, 
рођен 1922. у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у  борби 
против Немаца код Краљева октобра 1941.

Ж ИВКОВИЋ ИЛИЈА, писар, рођен 1893. у  Пљевљима, живео 
у  Чачку; симпатизер НОП-а; стрељали га Немци у Чачку августа
1943.

Ж ИВКОВИЋ НИКОЛА, обућар, рођен 1902. у  Чачку; стрељали 
га Немци у Крагујевцу 21. октобра 1941.

ЖИВК.ОВИЋ Илије ПРЕДРАГ —  ПЕДО, студент права, рођен
1920. у  Пљевљима, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; 
убили га четници у  Чачку 30. новембра 1941.

Ж УЈОВИЋ Ж ивојина МЛАДЕН, машиновођа, рођен 1901. у 
Београду, живео у Чачку; позадински радник; стрељали га Немци у 
Краљеву 29. јула 1944.

ЗЕЈБИЋ БРАНКО, студент технике, рођен 1924. у  Бихаћу, ж и- 
вео у Чачку; погинуо од мине у Чачку 15. новембра 1944.



ЗЕНДИЧЕК Тома ДРАГУТИН, електричар, рођен 1921. у  Рај- 
ловцу, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га 
четници у  Карану код Ужица и предали Немцима, који су  га стре- 
љали на Круш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

ЗЕЧЕВИЋ Велимира РАДОСЛАВ —  РАДЕ, радник, рођен 1926. 
у  Чачку; заклали га четници у Трбушанима 10. септембра 1943.

ЗЛАТИЋ МИЛИЈА, пензионер, рођен 1879. у  Чачку; стрељали 
га Нем(ци у Краљеву 17. октобра 1941.

ЗОРИЋ Светозара РАДОМИР, кројач, рођен 1926. у Чачку; 
сарадник НОП-а; ухватили га Немци и отерали у логор у  Немачку, 
где је  страдао 1945.

ИВАНОВИЋ Љ убомира МИОДРАГ, берберин, рођен 1897. у  
Младеновцу, живео у  Чачку; пош нуо приликом бомбардовања Сме- 
дерева од стране савезничке авијације 1944.

ИВАНОВИЋ МИЛУТИН, војни техничар, рођен 1902. у  Подго- 
рици (Титоград), живео у  Чачку; погинуо приликом бомбардовања 
Чачка од стране немачке авијације 1. октобра 1941.

ИВКОВИЋ Љубомира МИОДРАГ —  МИЛЕ ЦУСТ, студент тех- 
нике, рођен 1917. у Чачку; као истакнути члан КПЈ послат 1941. од 
Покрајинског комитета КПЈ за Србију као инструктор да помогае у 
организовању устанка у  шабачком крају; ухватили га четници у  Љ у- 
бићу и предали Немцима, који  су га отерали у  Бањички логор, па у 
Маутхаузен, где је страдао 15. јуна 1944.

ИВКОВИЋ Јована МИОДРАГ —  МИЛЕ ХАВАЈАЦ , рођен 1919. 
у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; отеран у  немачки логор М аут- 
хаузен и ту страдао 1944.

ИКОНИЋ НИКОЛА, молер, рођен 1913. у Чачку; сарадник 
НОП-а; убио га један немачки агент у Пиварској улици у  Чачку 20. 
септембра 1941.

ИЛИЋ Милутина НАТАЛИЈА —  НАТА, домаћица, рођена 1930. 
у  Грабу, живела у Чачку; погинула у  Чачку од гранате 11. новембра 
1944.

ЈАКЛИН Љ убомира АЛЕКСАНДАР, дете, рођен 1935. у  Чач- 
ку; погинуо од заосталог експлозива у Чачку 3. марта 1945.

ЈАКОВЉ ЕВИЋ Мила РАДОСАВ, ковач, рођен 1920. у  Јанчи- 
ћима, живео у Чачку; борац Чачанскот НОП одреда; умро од после- 
дица злостављања и мучења 1944.

ЈАНКОВИЋ Драгомира ДРАГИШ А, штампарски радник, рођен
1914. у  Београду, живео у  Чачку; сарадник НОП-а; убили га Немци 
у  дворишту Пиваре у Чачку 18. септембра 1941.

ЈАНКОВИЋ Драгомира МИЛАН —  БАТО, студент медицине, 
рођен 1919. у  Чачку; као истакнути комуниста учествовао у  припреми 
устанка у чачанском, а нарочито драгачевском крају; у  окотбру и но- 
вембру 1941. био председник Одбора за борбу против пете колоне; 
заробили га четници у  Гучи и заклали на Венцу у  Лиси код Ивањице 
у ноћи између 24. и 25. новембра 1941.

ЈАНКОВИЋ Недељка МИЛАН, поднаредник —  пилот БЈВ, 
рођен 1920. у Чачку; члан КПЈ; борац Чачаноког НОП одреда и Дру- 
ге пролетерске бригаде; погинуо у борби код Мостара 1943.
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ЈАНКОВИЋ —  ВИЛИМАНОВИЋ Недељка НАДЕЖ ДА —  Н А-
ДА, студент медицине, рођена 1920. у  Атеници; члан КПЈ; учествова- 
ла у  организовању санитетских течајева за обуку партизанки-болни- 
чарки; ухваћена од Специјалне полиције и отерана у  логор на Бањи- 
ци, где је  родила кћеркицу 9. јуна 1942; стрељана у  логору 7. јуна
1943.

ЈАЋИМОВИЋ Милутина СРЕТЕН, бравар, рођен 1907. у  П у- 
хову, ж ивео у  Чачку и Краљеву; борац Краљевачког НОП одреда; 
погинуо у  бооби у  Рибници код Краљева 18. новембра 1941.

ЈЕВТОВИЋ Милоша ВОЈИН. ученик гимназије, рођен 1922. у  
Биоски, ж ивео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; 
стрељали га Немци у  У ж ицу 17. децембра 1941.

ЈЕВТОВИЋ Николе ДАРИЈЕ, зидар, рођен 1902. у  Миланџи 
код Ивањице, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухвати- 
ли га четници и предали Немцима, који  су  га отерали у  Бањички 
логор, па у  Маутхаузен, где је  страдао 21. јануара 1945.

ЈЕВТОВИЋ —  ВЛАСТЕЛИЦА Добросава МИЛЕНА, студент 
права, роћена 1911. у  Липници, живела у  Чачку; члан Окружног ко- 
митета КПЈ за Чачак; учествовала у  припреми устанка 1941; ухва- 
ћена од стране Специјалне полиције у  Београду и отерана у  Бањички 
логор, где је  стрељана 7. јун а 1943.

ЈЕВТОВИЋ Јована МИЛОРАД —  ЛАКО ШМИТ, дипломирани 
правник, рођен 1914. у  Чачку; члан КПЈ; политички комесар Чет- 
врте трнавске чете; заробили га четници у  Самаили и предали љ о- 
тићевцима у  Чачку; стрељали га Немци на Бањици 11. децембра 1942.

ЈЕЛИЋ Светолика МИЈАИЛО, дете, рођен 1935. у  Чачку; по- 
гршуо од заосталог експлозива у  Чачку 12. априла 1945.

ЈЕШИЋ Миленка МИЛОВАН, ученик гимназије, роћен 1923. 
у  Чачку; члан СКОЈ-а; позадински радник; стрељали га Немци у  
Уж ицу 14. иовембра 1944.

ЈОВАНОВИЋ Јеремије АЛЕКСАНДАР —  АЦА ПЕСНИК, уче- 
ник учитељске школе, рођен 1924. у  Чачку; члан КПЈ; борац Ча- 
чанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо у  борби 
против Немаца у  Притепољу 4. децембра 1943.

ЈОВАНОВИЋ Риста АЛЕКСАНДАР, кафеџија, рођен 1905. у 
Новој Вароши, живео у  Чачку; сарадник НОП-а; заклали га четници 
у  Чачку 31. августа 1943.

ЈОВАНОВИЋ Јеремије МИЛОЈКО, учитељ, рођен 1919. у  Чач- 
ку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у  Карану код 
Ужица и  предали Немцима, који  су  га стрељали на К руш ику код Ва- 
љева 27. новембра 1941.

ЈОВАНОВИЋ Милана МИЛЕНКО —  ПОПАЈА, ученик пољо- 
привредне школе, рођен 1922. у  Чачку; борац у  Градској партизан- 
ској милицији; ухватили га недићевци и предали Немцима, који  су  
га отерали у  логор М аутхаузен 1942; погинуо несрећним случајем при 
повратку кући у  возу у  ЈБубљани 15. маја 1945.

ЈОВАНОВИЋ Милутина МИЛОШ. радник, рођен 1922. у  Чач- 
ку; борац у  Трећој српској бригади НОВЈ; погинуо у  борби код Леш- 
нице на Дрини 10. марта 1945.

ЈОВАНОВИЋ Јована МИЛЕ, поручник БЈВ, рођен 1514. у  Чач- 
ку; заробљен и отеран у  Немачку, где је  страдао 1942.
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ЈОВАНОВИЋ. Стаменка НЕШО, баштован, рођен 1905. у Чач- 
ку; борац Чачанског НОП одреда; убио се у  Милипевцима ручном 
бомбом да не би пао четницима у  руке 8. децембра 1941.

ЈОВАНОВИЋ. —  Ц УКАВАЦ  М. ПАНТЕЈШ ЈА —  ПАНТО, пекар, 
рођен 1916. у  Мочиоцима код Ивањице, ж ивео у  Чачку; борац Ча- 
чанског НОИ одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у 4ачку 8. де- 
цембра 1941.

ЈОВАНОВИЋ Јанка ПЕРКО, опанчар, рођен 1896. у Мочиоци- 
ма код Ивањице, живео у  Чачку; борац Трнавског батаљона; ухап- 
сили га Немди и отерали у  Краљево, а затим у  логор на Вањицу, где 
је  стрељан 1. октобра 1943.

ЈОВАНОВИЋ Божидара СРЕТЕН —  ЈЕВЕРИЦА, службеник, 
рођен 1914. у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда и интендант у  пар- 
тизанској болници у Чачку; стрељали га Немци код ВТЗ у  Чачку 20. 
јануара 1942.

ЈОВАНЧЕВИЋ Миладина СЛАВКО, ученик гимназије, рођен
1921. у  Негришорима, ж ивео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског 
НОП одреда; умро од последица рата у  П ухову 1941.

ЈОВАШ ЕВИЋ Сретена САВКО —  ДУЛЕ, ученик учитељске 
школе, рођен 1925. у Марковици; члан СКОЈ-а од 1940; борац Драга- 
чевског батаљна; стрељан код ВТЗ у  Чачку 7. децембра 1941.

ЈОВАШ ЕВИЋ Ж ивојина СРЕТЕН, општински чиновник, рођен 
1893. у  Марковици, ж ивео у  Чачку; носилац Албанске споменице; у х -  
ватили га Немци и отерали у  Бањички логор, па у  логоре Маутхаузен, 
Бухенвалд и Дахау, где је  страдао маја 1944.

ЈОВИЧИЋ Вељка ЈБУБИСАВ, столар, рођен 1890. у  Грабу, ж и - 
вео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; радио као столар у  пар- 
тизанској радионици; ухватила га СпециЈална полиција и отерала у 
Бањички логор, где је  стрељан 7. маја 1943.

ЈОВКОВИЋ Милована НИКОЛА, студент медицине, рођен 1922. 
у Чачку; санитетски референт Друге чачанске чете Чачанског НОП 
вдреда; стрељали га Немци у  Краљеву 14. маја 1943.

ЈОРОВИЋ Илије ВЛАДИМИР, радник, рођен 1925. у  Чачку; 
био оараршик НОП-а, отеран у  логор у  Немачку и ту  страдао 13. јан у- 
ара 1945.

КАНДИЋ М. ИЛИЈА, пилот БЈВ; рођен 1918. у  Уж ицу; поги- 
нуо 14. априла 1941. у  Чачку јер је  противавионска артиљерија обо- 
рила његов авион мислећи да је  немачки.

КАНДИЋ МИЛОМИР, рођен 1911. у  Чачку; сарадник НОП-а; 
стрељали га Немци код ВТЗ у  Чачку децембра 1941.

КАНДИЋ Миломира МИЛАН, рођен 1938. у  Чачку, убили га 
Немци у  Чачку децембра 1941.

КАНДИЋ Миломира МИРЈАНА, рођена 1938. у Чачку; убили 
је  Немци у  Чачку децембра 1941.

КАРАИЧИЋ  Петронија АНЂЕЛКО, бравар, рођен 1921. у  Дри- 
јетњ у код Ужица, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; у х - 
ватила га Специјална полиција; два пута био у  Бањичком логору, 
најзад отеран у  Немачку, где је  страдао 1945.

КАРАИЧИЋ  Петронија ДУШ АН, бравар, рођен 1923. у  Дри- 
јетњ у код Ужица, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; по- 
гинуо на сремском ф ронту 1945.
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КАРАПУЗОВИЋ Сулејмана САБРИЈА —  ЗОНЕ, чистач ципе- 
ла, рођен 1912. у Гостивару, живео у Чачку;. борац Трнавског бата- 
љона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 
код ВТЗ у ЧаЈчку 25. децембра 1941.

КАРГЕР Јована МАРИЈА, домаћица, рођена 1858. у  месту Знај- 
мо у  Чехословачкој, живела у  Чачку; погинула од митраљеза из не- 
мачког тенка 28. новембра 1941.

К А Р ЛИЧИЋ Андрије СРЕТЕН,, тргов^чки помоћник, рођен 
1910. у  Сјеници, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; изви- 
ђач противваздушне одбране у Чачку; ухапсили га љотићевци и пре- 
дали Немцима, који су  га стрељали у Мишовића гају у  Кулиновцима 
5. децембра 1941.

КАРЈШ ЧИЋ Андрије СРЕЋКО, пекар, рођен 1905. у Сјеници, 
живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци 
код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941.

КАРЛИЧИЋ Мелентија СЛАВОЉУБ —  СЛАВО, рођен у С је- 
ници,, ж ивео у  Чачку; сарадник НОП-а; оболео од туберкулозе у то- 
ку  рата и умро у. Чачку 1945.

КАРОВИЋ Тома СТОЈАН —  КАРО, месар, рођен 1903. у Чач- 
ку; погинуо за време борби за ослобођење Чачка 19. октобра 1944.

КАТАНИЋ РАДИСАВА др МОМЧИЛО, лекар, рођен 1912. у 
Рековцу, живео у Горњем Милановцу и Чачку; учествовао у прип- 
реми устанка у чачанском крају; члан Ш таба Чачанског НОП одре- 
да; руководио радом санитетске служ бе у Одреду; ухватили га Нем- 
ци и жандарми у  Горњој Горевници и стрељали на фудбалском иг- 
ралишту ,,Борца“ крај Мораве у  Чачку 20. јула 1941.

КЕСЕРОВИЋ Милутина МЛАДЕН, ученик гимназије, рођен 
1922. у  Бајиној Башти, ж ивео у Чачку; борац Чачаноког НОП одреда; 
погинуо у  борби против четника у Карану код Ужица 1. новембра 
1941.

КИКОВИЋ Митра ЂОЛЕ, баштован, рођен 1906. у Ш тављу 
код Сјенице, живео у  Чачку; заробљен као војник БЈВ и отеран у  
Немачку, где је  страдао 6. августа 1942.

КИКОВИЋ Ж арка МИЛОМИР —  ЛАЛЕ, бравар, рођен 1924. 
у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; ухапсили га 
Немци и отерали у  Бањички логор, па у  Маутхаузен, где је  страдао
26. септембра 1944.

КИКОВИЋ Филипа РАДОЈЕ —  РОКАЦ, молер, рођен 1909. у 
Чачку, ж ивео у Београду; борац —  курир у  Космајском НОП одреду; 
ухваћен и стрељан на Бањици 17. децембра 1941.

КИЋАНОВИЋ Милорада ДРАГОСЛАВ, ученик гимназије, ро- 
ђен 1926. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачаноког НОП одреда; ухап- 
шен и  отеран у Смедеревску Паланку; умро од последица рата у Ча- 
чку 22. априла 1944.

КИЋАНОВИЋ Сава МИЛОРАД, бравар, рођен 1897. у Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; ухватили га љотићевци и отерали у  
Вањички логор, где је  стрељан 11 маја 1943.

КЛИСАРИЋ Тадије ДОБРИЛА —  ДОЦА, кројач, рођена 1922. 
у Губеревцима, живела у Чачку; члан СКОЈ-а; позадински радник и 
болничар партизанске болнице; ухапшена и стрељана у логору на 
Бањици 7. јуна 1943.
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КНЕЖ ЕВИЋ Танасија ИЛИЈА, чиновник на железници, ро- 

ђен 1903. у  Чачку; заробљен као војник БЈВ и отеран у  Немачку, где 
је  страдао 1943.

КНЕЖ ЕВИЋ Милана МИЛОШ —  Ж УЋ О, столар, рођен 1923. 
у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; рањен у борби против че- 
тника на Трешњици код Ужица и од тих последица умро у У ж и- 
чкој болници 2. новембра 1941.

КНЕЖ ЕВИЋ Матије МИЉАНА, домаћица, рођена 1881. у 
Мојоињу, живела у Чачку; рањена за време бомбардовања Чачка 
од стране немачке авијације и од тих последица умрла 1. октобра
1941.

КНЕЖ ЕВИЋ Ранка ТАНАСИЈЕ, пекар, рођен 1871. у  Губе- 
ревцима, живео у Чачку; погинуо за време бомбардовања Чачка од 
стране немачке авијације 1. октобра 1941.

КНОЛ Радована ЋОРЋЕ, каменорезац, рођен 1919. у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби против четника у  
Чачку 7. новембра 1941.

КОВАЧЕБИЋ Косте ЈОВАН, жандарм, рођен 1901. у  селу Ту- 
ље на Златибору, ж ивео у Чачку; стрељали га Немци у  Краљеву
15. октобра 1941.

КОЈАДИНОВИЋ Илије МИЛОРАД, ученик гимназије, рођен
1924. у Чачку; погинуо за време бомбардовања Чачка од стране не- 
мачке авијације 19. новембра 1941.

КОСТИЋ Миленка ДОБРИВОЈЕ, ученик гимназије, рођен 1928. 
у Битољу, живео у  Чачку; убили га Немци у Чачку 4. октобра 1943.

КОСТИЋ Љ УБИШ А —  КРИВИ, службеник на железници, 
рођен 1920. у  Обреновцу, ж ивео у Чачку; борац Чачанског НОП одре- 
да и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби у Шековићима у 
Босни јула 1943.

КОСТИЋ Василија РАТОМИР —  ЛАЛЕ КОЛАР, колар, ро- 
ђен 1912. у Чачку; члан КПЈ; борац Чачаноког НОП одреда; у  окто- 
ору 1941. заменик командира партизанске милиције у  Чачку; ухапси- 
ли га љотићевци и предали Немцима, који су  га стрељали код ВТЗ 
у Чачку 3. јануара 1942.

КРЕЧ АК Сима НИКОЛА, бравар, рођен 1925. у Сплиту, ж и- 
вео у  Чачку; ухапсила га Специјална полиција; стрељан у логору на 
г>ањици 9. марта 1942.

КРУЉ  Милоша МОМЧИЛО, железнички чиновник, рођен 1917. 
у Поцрњу код Љубиња, живео у Чачку; борац Чачанеког НОП од- 
реда; погинуо у  борби против Немаца на Краљеву 29. октобра 1941.

КРУНИЋ Ђорђа 'ГИХОМИР, пекар, рођен 1907. у  Ртарима, 
живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухапсили га Немци 
и стрељали у  логору на Бањици 1. октобра 1943.

КРШ УЉ  Мата ЕВА, домаћица, рођена у  Селцу у  Далма- 
цији, живела у  Чачку; погинула за време борби за ослобођење Ча- 
чка 24. октобра1 1944.

КУБЕЈШ  Љ УБИШ А, радник, радио у Фабрици хартије у  Ча- 
чку; сарадник НОП-а; убили га четници.

КУЛОВИЋ Радојице МИОДРАГ, столар, рођен, 1922. у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у  Карану код
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Улшца и  предали Немцима, који  су  га стрељали на Круш ику код 
Ваљева 27. новембра 1941.

К У Х А Р  Фрања СТЈЕПАН, механичар, рођен 1918. у  Малим 
Зденцима, ж ивео у Чачку; борац 40. дивизије НОВЈ; погинуо у  бо- 
рби против Немаца у  Звечеву у  Славонији 28. фебруара 1945.

ЛАБУС ВЛАДИСЛАВ, радник, рођен 1908. у  Грачацу, живео 
у  Чачку; погинуо у  Чачку за време борби за ослобођење града окто- 
бра 1944.

ЈхАБУС В уја ЈОВАН КА, домаћица, рођена 1911. у  Сомбору, 
живела у  Чачку; погинула у  време борби за ослобођење Чачка окто- 
бра 1944.

ЛАЗОВИЋ. Димитрија СТАНИЦА, домаћица, рођена 1906. у  
Чачку; погинула приликом бомбардовања Чачка од стране немачке 
авијације 1. октобра 1941.

ЛОЈАНИЦА Радисава МИЛАН, посластичар, рођен 1897. у  Ча- 
чку; симпатизер НОП-а; ухватила га Специјална полиција и отера- 
ла у  Бањички логор, где је  стрељан 17. децембра 1941.

ЛУКИЋ. М иливоја АЛЕКСАНДАР —  АЦО, радник, рођен 1922. 
у  Чачку; борац Чачавског НОП одреда; заробили га четници у  Ка- 
рану и  предали Немцима, који  су  га стрељали на Круш ику код Ва- 
љева 27. новембра 1941.

ЛУКИЋ Стојана ГЛИШО, молер, рођен 1922. у  Глож њ у код 
Осијека, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га 
недићевци и предали Немцима; отеран у  Бањички логор, а 1942. у 
Норвешку, где је  страдао.

ЛУКИЋ Јеротија Ж ИВОЈИН —  Ж И К А , молер, рођен 1895. у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; 
погинуо у  борби против Немаца код Власенице 27. фебруара 1942.

ЛУКОВИЋ Благоја ДРАГОЉ УБ, дете, рођен 1933. у  Чачку; по- 
гинуо за време борби за ослобођење Чачка 24. октобра 1944.

ЛУКОВИЋ Младена ДУШ АН, фијакерист, рођен 1907. у Лиси; 
ж ивео у Чачку; погинуо за време борби за ослобођење Чачка 24. окто- 
бра 1944.

ЛУКОВИЋ Милоша ЗДРАВКО, ученик гимназије, рођен 1929. 
у  Чачку; погинуо приликом бомбардовања Чачка од стране немачке 
авијације 1. октобра 1941.

ЛУКОВИЋ Петра ЗОРКА, домаћица, рођена 1912. у  Добра- 
чама, живела у  Чачку; погинула у  време борби за ослобођење Ча- 
чка 24. октобра 1944.

ЛУКОВИЋ Милоша Ж ИВОРАД, посластичар, рођен 1925. у  
Чачку; погинуо приликом бомбардовања Чачка од стране немачке 
авијације 1. октобра 1941.

ЛУКОВИЋ Милоша МИЛЕВА, ученица женске занатске ш ко- 
ле, рођена 1926. у  Чачку; погинула приликом бомбардовања Чачка 
од стране немачке авијације 1. октобра 1941.

ЛУКОВИЋ Добривоја РАДИСАВ —  ЧЕЛКИНАЦ, кафеџија, 
рођен 1915. у  Гучи, ж ивео у  Чачку; војник БЈВ; заробљен од Не- 
маца и отеран у  заробљеништво; пуштен због болести; умро у  Чача- 
нској болници од последица клања од четника 30. октобра 1943.

МАЈСТОРОВИЋ Ратка МИХАИЛО, трговац, рођен 1893. у  Ча- 
чку; сарадник НОП-а; радио у  партизанској Команди места у  Ча-
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чку, у  октобру и новембру 1941; умро од последица затворског ж и - 
вота августа 1945.

МАЈСТОРОВИЋ Михаила НАДЕЖ ДА —  НАДА, свршени ма- 
турант, рођена 1923. у  Чачку; члан КПЈ; учествовала у  припреми 
устанка и радила као партизанска болничарка у  Чачку; ухапсила 
Је Специјална полиција и отерала у  Бањички логор; исечена у  
ходнику логора 11. септембра 1944.

МАЈСТОРОВИЋ. Тадије ИРЕДРАГ —  БАТО, ученик гимна- 
зије; рођен 1925. у  Чачку; борац Трнавског батаљона; погинуо у  
борби против Немаца код Краљева 14. октобра 1941.

МАНДИЋ Павла ПЕТАР —  КОВАЧ, рођен 1894. у Сасовцу 
код Бијелог Поља, ж ивео у  Чачку; борац у  Градској партизанској 
милицији у  Чачку; ухваћен и  отеран у  Бањички логор, па у  Норве- 
ш ку, где је  страдао 26. јул а 1942.

М АРИЋ Ратка ЈЕЛЕСИЈЕ, електричар, рођен 1924. у Мачка- 
ту, ж ивео у  Чачку; ухапсили га Немци и отерали у  Немачку, где 
је  страдао 1943.

М АРИЋ Милоша ЛАЗАР, берберин, рођен 1912. у  Локи код 
Титела, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га 
љотићевци и предали Немцима, који  су  га отерали у  Бањички ло- 
гор, па у  Норвешку, где је  страдао 1942.

М АРИНКОВИЋ Веселина ДОБРОСАВ, кројач, рођен 1910. у 
Чачку; сарадник НОП-а; ухапшен и отеран у  Бањички логор, где је 
стрељан 5. марта 1942.

МАРИНКОВИЋ Грујице ЈОВАН —  ЈОВО, кафеџија, рођен
1914. у  Горњој Црнући, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП од- 
реда; заклали га четници у  Слатини 28. августа 1943.

М АРИНКОВИЋ Грујице РАЈИЦА, обућар, рођен 1912. у  Го- 
рњој Црнући, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ, члан Градског НОО у  Ча- 
чку; борац Таковског батаљона и Друге пролетерске бригаде; по- 
гинуо као десетар у  борби на Купресу 31. јула 1942.

МАРИНКОВИЋ Мијаила СЕЛЕНА, домаћица, рођена 1915. у 
ЈБуљ>ацима, живела у  Чачку; члан КПЈ; позадински радник; заклали 
је  четници у  ЈБуљацима, маја 1943.

МАРИНОВИЋ Драгише Љ УБИШ А —  ГОКА, кројач, рођен
1922. у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци код 
ВТЗ у  Чачку 22. децембра 1941.

МАРИНОВИЋ Драгише МИЛОМИР —  УЧО, учитељ, рођен
1918. у  Грабу, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; учествовао у  припремама 
устанка и  диверзантским акцијама; погинуо у  борби против љоти- 
ћеваца у  близини Чачанског гробља 8. августа 1941.

МАРИНОВИЋ Драгише РАДУЛ —  РАЈКО, књиговезац, ро- 
ђен 1920. у  Грабу, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; 
ухваћен и стрељан у  логору на Бањици 18. фебруара 1943.

МАРИЧИЋ Новака СЛАВОМИР —  СЛАЈО, ученик гимназије, 
рођен 1922. у  Каони, ж ивео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског 
НОП одреда; заробили га четници у  Карану код Ужица и предали 
Немцима, који  су  га стрељали на К руш ику код Ваљева 27. нове- 
мбра 1941.

М АРКОВИЋ  ВАСИЛИЈЕ, дезинфектор, рођен 1895; убили га 
четници у  Миросаљцима 1942.



МАРКОВИЋ Николе ИЛИЈА, металостругар, рођен 1924. у  Је- 
жевици, живео у Чачку; члан М К КПЈ; борац Трнавског батаљона; 
ухватили га четници и предали Немцима, који су га отерали у  Ба- 
њички логор, па у Норвешку, где је  страдао јула 1942.

МАРКОВИЋ Игњата МИЛУТИН, радник, рођен 1899. у Дљи- 
ну, живео у Чачку; у  октобру и иовембру 1941. радио на одржавању 
партизанског воза; ухватили га Немци и отерали у  Бањички логор, 
где је  стрељан 1. октобра 1943.

М АРКОВИЋ НИКОЛА, молер, рођен 1912, стрељали га Немци 
код ВТЗ у  Чачку децембра 1941.

МАРКОВИЋ Николе ПЕТАР —  ПЕРИЦА, електромехничар, 
рођен 1920. у Јежевици, живео у Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског 
НОП одреда; заклали га четници у  Рајцу 13. јануара 1944.

МАРКОВИЋ Радоша РАДОЈКА, свршени матурант, рођена
1921. у  Чачку; члан СКОЈ-а; болничарка у партизанској болници у  
Чачку октобра и новембра 1941; отерана у логор на Бањици, а за- 
тим пуштена; умрла у  Чачку од последица логорског живота 4. јула
1944.

М АРКОВИЋ Вилотија СИМЕУН, радник, рођен 1892. у  По- 
никовици, живео у  Чачку; погинуо као борац у борби против Нема- 
ца у околини Чачка 1. децембра 1944.

МАКСИМОВИЋ СТАНИСЛАВ, железничајр, живео у Чачку; 
погинуо приликом бомбардовања Чачка 21 октобра.

МАСЛОВАРИЋ Јована РАДОЈКО, столар, рођен 1887. у  Сре- 
дњој Реци, живео у  Чачку; борац Љ убићког батаљона и Пете диви- 
зије НОВЈ; заробили га Немци на Златару као тешког рањеника и 
предали четницима, који  су га стрељали код Ивањице марта 1944.

МАТИЋ Димитрија РУЖ И Ц А —  РУ Ж А, студент права, ро- 
ђена 1919. у Чачку; секртар ОК СКОЈ-а и члан ОК КПЈ за Чачак; 
борац —  болничарка НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; поги- 
нула у борби против Бугара на реци Ибру код села Рудво, фебруара
1944.

МАТИЈЕВИЋ Чедомира МИРОЉУБ —  МИРО, студент меди- 
цине, рођен 1920. у  Чачку; секретар Окружног комитета СКОЈ-а за 
Чачак и истакнути партијски радник; ухватили га четници и пре- 
дали Немцима, који су  га отерали у Бањички логор, где је  стрељан
5. марта 1942.

МАТИЈЕВИЋ —  ЋОКИЋ Петра НАДЕЖ ДА —  НАДА, учите- 
љица, рођена 1921. у  Чачку, члан КПЈ и једна од организатора уста- 
нка у селима бившег трнавског среза; ухватила је Специјална по- 
лиција у  Београду и отерала у  Бањички логор, где је  стрељана 14. 
маја 1943.

МАТОВИЋ Јездимира СТЕВАН, трговачки помоћник, рођен
1922. у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у 
Карану код Ужица и предали Немцима, који  су  га стрељали на 
Круш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

МАЋИЋ ТРИФУН, столар, рођен 1912. у Папратишту, живео у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници и предали 
Немцима, који  су  га стрељали код ВТЗ у  Чачку 22. децембра 1941.

МЕЈОВИЋ Даринке МИЛИЦА —  МИЦА, домаћица, рођена
1925. у  Чачку; борац НОВЈ; погинула у  борби у  Словенији маја 1945.
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МЕЈОВИЋ Алила ПЕТАР —  МЕЈО, машинбравар, рођен 1920. 
у  Чачку; борац у  Градској милицији у Чачку; заробили га четници 
и предали Немцима, који  су га стрељали код ВТЗ у Чачку 8. деце- 
мбра 1941.

МИЈАИЛОВИЋ Мијаила ДРАГОСЛАВ, кочијаш, рођен 1922. у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у  борби против непри- 
јатеља код Ариља, 1942.

МИЛАДИНОВИЋ Миливоја ЉУВОМИР —  ВОЈВОДА, ученик 
гимназије; рођен 1923. у Босаноком Броду, живео у Чачку; секретар 
Месног комитета СКОЈ-а за Чачак; ухапш ен и отеран у  логор на 
Јзањицу, где је  стрељан 13. јуна 1944.

МИЛЕНКОВИЋ Љ убомира ВЛАСТИМИР —  ЧОКАЛИЈА, еле- 
ктричар, рођен 1924. у  Скопљу, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; бо- 
рац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
као заставник у  борби на Полицама код Иванграда 1 У. октобра 1943.

МИЛЕНКОВИЋ Љ убомира МИЛОРАД, ученик гимназиЈе, ро- 
ђен 1921. у  Скопљу, живео у Чачку; члан СКс>Ј-а; борац ЈБубићког 
оатаљона; стрељали га четници у Миросаљцима 13. децембра 1941.

МИЛЕТИЋ Милсила ДОБРОСАВ —  БОБА, металски радник, 
рођен 1915. у Чачку; члан Среског комитета КПЈ; борац Трнавског 
батаљона и обновљеног Одреда; погинуо у борби против четника и 
недипеваца у  Остри 5. марта 1943.

МИЛЕТИЋ Милоша ДРАГОЉ УБ —  ЛОЛА, бравар, рођен 1912. 
у Чачку; ухапсиле га усташ е априла 1941; отеран у логор Даницу у 
х^опривници, где је  убијен 1941.

МИЛЕУСНИЋ Тодора ЈОВАН, машиновођа, рођен 1907. у Тре- 
бињу; ж ивео у Чачку; погинуо у  11рислоници када су  партизани ми- 
нирали железнички пропуст да би се сурвао воз са пемцима 30. 
августа 1941.

МИЛИЋ —  КАРЛИЧИЋ Милентија РАЗУМ ЕНКА, домаћица, 
рођена 1921. у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинула у  Трбу- 
шанима приликом оомбардовања партизанског воза од немачке ави- 
јациЈе 9- новембра 1941.

МИЛИЋЕВИЋ Милије МИЛАН —  ЛОНЕ, ученик учитељске 
школе, рођен 1923. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП 
одреда; заробили га четници у Карану код Ужица и предали Немци- 
ма, који су  га стрељали на Круш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

МИЛИЋЕВИЋ Рајка ГРУЈИЦА, келнер, рођен 1916. у  Лиси, 
живео у  Чачку; ухватили га Немци у Овчар Бањи и отерали у 
Ужице,, где је  стрељан 20. јула 1941.

МИЛИЋЕВИЋ Рајка ОБРАД, пилот БЈВ; рођен 1908 у Чачку; 
погинуо приликом бомбардовања немачких аеродрома код Арада у 
г-умунији 6. априла 1941.

МИЉКОВИЋ Сретена ПРВОСЛАВ, металски радник, рођен
1919. у  Крагујевцу, ж ивео у Чачку; стрељали га Немци у  Краљеву
16. октобра 1941.

МИЛОВАНОВИЋ Милете ЂОРЂЕ —  ЂОКО, новинар, дипло- 
мирани правник, рођен 1908. у  Чачку; члан КПЈ; организатор уста- 
нка у чачанском крају; први командант партизанске артиљерије на 
опседнутом Краљеву 1941; ухватили га четници и предали Немцима, 
који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 22. децембра 1941.



МИЛОВАНОВИЋ. Миладина МИЛ0ВАН , металостругар, ро- 
ђен 1912. ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили 
га четници и предали Немцима, који  су  га стрељали код ВТЗ у  Ча- 
чку децембра 1941.

МИЛОСАВЈБЕВИЋ. Љ убомира ДУШ АН —  ДУЛЕ, чиновник, ро- 
ђен 1914. у  Краљеву, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; заменик политичког 
комесара железничке станице у  Чачку, а затим борац у  Другој про- 
летерској бригади; рањен у борби и од тих последица умро код М ра- 
тиња У Црној 1'ори јуна 1942.

МИЛОШЕВИЋ Александра МИЛИСАВ —  МИКИ, учитељ, ро- 
ђен 1924. у  Јежевици, ж ивео у  Чачку; борац Трнавског батаљона; оте- 
ран у  Бањички логор; побегао из њега и  прикључио се Другој проле- 
терској дивизији НОВЈ 1943; умро у  Чачку од цоследица рата маја 
1947.

МИЛОШЕВИЋ Илије МИЛОШ, столар, рођен 1900. у  Превишу 
у Црној Гори, живео у Чачку; члан КПЈ; ухватили га Немци и стре- 
љали на срудбалском игралишту „Борац“ у  Чачку 20. јула 1941.

М И Н иЋ  Драгомира ДАНИЦА, свршени матурант, рођена 1922. 
у Прељини, живела у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац —  болничар; ра- 
дила у  октобру и новембру 1941. у партизанској болници у  Чачку; 
ухапсили је  немци и отерали у  Бањички логор, где је  стрељана 5. 
марта 1942.

МИНИЋ Драгомира МИЛОВАН, студент технике, рођен 1920. 
у  Прељини, живео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Љ убићког бата- 
љона и Друге пролетерске бригаде; погинуо у борби код Доброг Дола 
под Дурмитором у Црној Гори 7. јуна 1942.

МИНИЋ Владимира МИЛ УН, дипломирани правник, рођен
1910. у  Прељини, живео у  Чачку и Андрејевцу (Минићево); члан 
КПЈ; организатор устанка у  тимочком крају; теш ко рањен у  бо- 
рби против недићеваца, па се убио у  селу Ошљану 21. новем|бра
1942. да им не би ж ив пао у  руке; становници села Андрејевца дали 
су своме месту име Минићево у  знак захвалности и сећања на иста- 
кнутог комунисту и борца Милуна Минића. За народног хероја Ју- 
гославије проглашен је  6. јул а 1953.

МИНИЋ Владимцра РАДОСАВ, обућар, рођен 1910. у  Прељи- 
ни, ж ивео у Чачку; члан НОО града Чачка; организатор устанка
1941. у  чачанском крају; секретар Окружног комитета КПЈ за Ча- 
чак; ухватили га недићевци у  бункеру у  Вапи 27. фебруара 1943. и 
отерали у  Бањички логор, где је  стреЉан 14. маја 1943.

МИТРОВИЋ Владислава ДАНИЛО —  АВРАМ , обућар, ро- 
ђен 1919. у  Негришорима, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачан- 
ског НОП одреда; за време окупације, упркос терору, организовао 
рад КПЈ и скојевске групе и као секретар Месног комитета КПЈ за 
Чачак, давао им задатке; погинуо као борац обновљеног Одреда у  бо- 
рби против четника у  Грабовици код Горњег Милановца 9. марта
1944.

МИТРОВИЋ Спира ДРАГАН —  СПИРО, механичар, рођен
1921. у  Прешеву у  Македонији, ж ивео у  Чачку; борац —  милицио- 

нар у  Градској народној милицији у  Чачку; ухапшен и отеран на 
Бањицу; умро у  Чачку од ратних последица и логорашког живота 
4. јануара 1944.
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МИТРОВИЋ Тиосава МИЛЕНИЈА, домаћица, рођена 1898. у  
Лучанима, живела у  Чачку; симпатизер НОП-а; убили је  четници 
у  Лучанима 15. јуна 1943.

МИТРОВИЋ Митра МИЛОШ, хотелијер, рођен 1893. у  Новој 
Вароши, живео у  Чачку; ухватили га Немци и отерали у  Бањички 
логор, па у  Солун, где је  страдао 23. децембра 1943.

МИТРОВИЋ Сава РАТКО, студент права, рођен 1913. у  Ча- 
чку; истакнути комуниста и један од организатора устанка у  чачан- 
ском крају; секретар Окруж ног комитета КПЈ за Чачак, а од 6. јула 
1941. политички комесар Чачанског НОП одреда; ухватили га четни- 
ци у  Јежевици 8. децембра 1941. и поедали Немцима, који  су  га обе- 
сили 11. децембра 1941. на тргу у  Чачку са кога је  током октобра
1941. позивао масе против окупатора и  домаћих издајника; за на- 
родног хепота Југославије проглашен је  25. септембра 1944.

МИТРОВИЋ Луке СРЕТЕН —  ЈАЗО, зидар, роћен 1898. у  
Лозници, живео у  Чачку; припадао радном батаљону у  Чачку 1941; 
погинуо За време борби за ослобођење Чачка 28. октобра 1944.

МИХАИЛОВИЋ Милана ВЕРА, ученица гимназије, роћена 1926. 
у  Чачку; симпатизер НОП-а; умрла у  Чачку од последица батињања 
маја 1944.

МИХАИЛОВИЋ Милана ВУКАН  —  ВУЛЕ, зидар, роћен 1921. 
у  Брду код Власотинаца. живео у  Чачку; бооац Чачанског НОП одре- 

да; стрељан у  логору на Бањици 1. октобрд 1943.
МИХАИЛОВИЋ Ђорђа ДРАГУТИН —  ДРАГИ, касапин, ро- 

ђен 1891. у  Чачку; симпатизер НОП-а; стрељали га Немци у  логору 
на Бањипи 1. октобра 1943.

МИХАИЛОВИЋ Војислава ДУШ АН, кро^ач, рођен 1921. у  
Чачку, живео у  Београду; борац Космајског НОП одреда; ухватили 
га љотићевци и  дотерали у  Бањички логор, где је стрел>ан 9. марта
1942.

МИХАИЛОВИЋ Младена МАРА. домаћица, роћена 1900. у  
Гађевцу, живела у  Чачку; стрељали те Немпи у Чачку 19. марта 1943.

МИХАИЛОВИЋ Милорада МИРОЈБУБ, ученик гимназије, ро- 
ћен 1924. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заро- 
били га четници у  Карану код Ужица и предали Немцима, који су 
га стрељали на К руш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

МИХАИЛОВИЋ Милана ПЕТАР, ученик на занату, роћен
1924. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; умоо 
у  Чачку од последица батињања и затворског живота 1. јануара 1944.

МИХАИЛОВИЋ Михаила РАТКО, липломирани правник, ро- 
ђен 1916. у  Чачку; заробљен као војник БЈВ и отеран у  Немачку, 
где је  страдао 1942.

МЛАДЕНОВИЋ Петра СВЕТОЛИК, рођен 1882. у  Јагодини 
(Светозарево), живео у  Чачку; заробљен као војник БЈВ и отеран 
у  Немачку. гле те умро у  логору Клостер Туине 24. августа 1941.

МОЈОВИЋ Светозара МАРКО. дипломирани правник, рођен
1911. у  Робаји код Ваљева, живео у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачан- 
ског НОП одреда; као официр БЈВ, обучавао омладину руковањем 
оруж јем и ратним вештинама; заменик командира чете у  Првој про- 
летерско! бпигади и командир чете у  Другој ггоолетерско! бригади; 
погинуо на Чардачици у  борби против усташа 21. августа 1943.
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МОЈОВИЋ Милисава ЛЕПОСАВА —  ЛЕПА, чиновник, рођена
1920. у  Заграђу код Горњег Милановца, живела у  Чачку; члан КПЈ; 
позадински радник; ухватили је четници и заклали у Пољани код 
Трстеника 28. децембра 1942.

МОРАВЧЕВИЋ Недељка АНЂЕЛКО —  ЦЕКИ, бравар, рођен
1915. у  Призрену, живео у Чачку; стрељали га Немци у  Алваџиници 

у  Чачку 5. октобра 1943.
МУНИТЛАК Милана ВЛАСТИМИР, пекар, рођен 1913. у  Мо- 

читаоцима, живео у Чачку; позадински радник; више пута затваран и 
малтретиран; рањен за време борби за ослобођење Чачка и од тих 
последица умро у  Чачанској болници 21. новембра 1944.

МУНИТЛАК Марка ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1898. у 
Пп^сеци, живео у  Чачку; стрељали га Немци у  Краљеву 23. маја
1943.

МУНИТЛАК Тихомира МИЋО, радник, рођен 1898. у  Поесе- 
ци, ж ивео у  Чачку; стрељали га Немци у  Краљеву 23. мата 1943.

НАУМОВИЋ Милана ЈБУБИША, радник, рођен 1911. у  Ча- 
чку; борац Чачанског НОП одреда; стрељали га Немци код ВТЗ у 
Чачку 15. децембра 1941.

НАФТАЛИ Јакова ДАВИД, професор, рођен 1904. у Београду, 
живео у Чачку; члан КПЈ; стрељали га Немци на фудбалском игра- 
лишту „Борца“ кра1 Мораве у  Чачку 20. јула 1941.

НЕДЕЉКОВИЋ Тихомира ДРАГОЉУБ —  ДРАГАНЧЕ, обу - 
ћар, рођен 1907. у  Дружетићима код Г. Милановца, живео у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; заробили га Немци и љотићевци на 
Златибору и стрељали у  Уж ицу 19. децембра 1941.

НЕДЕЉКОВИЋ Драгутина Ж И К А, свршени матурант, рођен
1923. у  Чачку; борац НОВЈ; погинуо у  борби на месту Генералов 
Сто код Загреба 2. маја 1945.

НЕСТОРОВИЋ Мелентија ДРАГОСЛАВ, млински радник, ро- 
ћен 1895. у  Чачку; заробљен као војник БЈВ и отеран у  заробљени- 
штво; страдао у логору у  Немачкој 1942.

НЕШКОВИЋ Витомира МИРОЉУБ —  Ж АЦО, кројач, роћеч
1918. у Цеглеру у  Аустрији, живео у  Чачку; као истакнути члан КПЈ 
учествовао у  припремама устанка у  чачаноком крају; заменик полити- 
чког комесара Трнавског батаљона 1941; секретар Среског комитета 
КПЈ за срез трнавски; погинуо као заменик политичког комесара 

обновљеног Одреда у  борби против четника у Прислоници на пади- 
нама планине Вујна 22. јануара 1944.

НИКОЛИЋ Драгомира Ж ИВОРАД. земљорадник, рођен 1925. 
У Чачку; отеран у  логор на Бањици, где је  стрељан 29. јуна 1943.

НИКОЛИЋ Тома МИЛАДИН, кобасичар, рођен 1923. у  К ру- 
шевцу, живео у  Чачку; стрељали га Немци у  логору на Бањици 15. 
децембра 1942.

НИКОЛИЋ Крсте НАТАЛИЈА —  НАТАШ А, кројач, рођена
1922. у Чачку; члан СКОЈ-а; позадински радник; ухапшена од не- 
дићеваца и отерана у  Бањички логор, где је стрељана 5. априла 1943.

НИКОЛИЋ Дима ПЕТАР, кројач, рођен 1909. у  Прилепу, ж и- 
вео у Чачку; сарадник НОП-а; ухапшен од Гестапоа и стрељан у  ло- 
ГОРУ на Бањици 25. маја 1943.
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Н И К 0ЛИЋ К осте СРЕДОЈЕ, кројач, рођен 1910. у Трбуш а- 
нима, ж ивео у  Чачку; борац Љ убићког батаљона и Градске партиза- 
нске милиције; стрељали га Немци код ВТЗ у  Чачку 22. децембра 
1941.

НИКОЈШЋ Косте ЧЕДОМИР, возовођа, рођен 1896. у  Бајиној 
Башти, ж ивео у  Чачку; стрељали га Немци у  Коеовској Митро- 
вици 1942.

НОЖ АНИЋ ГОСПАВА, рацница, рођена 1908. у  Травнику, 
живела у  Чачку; симпатизер НОП-а; заклали је четници у  Ча- 
чку 1943.

ОБРАДОВИЋ Филипа МИЛОРАД, молер, рођен 1896. у  Ста- 
ром Сивцу, живео у  Чачку; отерали га Немци на присилни рад у  
Борски рудник; умро од последица тешког живота у  руднику 1944.

ОБРЕНОВИЋ Дмитра МИОДРАГ, ученик гимназије, рођен
1923. у  Куманову, живео у Чачку; борац Драгачевског батаљона; по- 
гинуо у  бооби поотив четника у  Прањанима 17. новембра 1941.

ОЦОКОЉИЋ Станише БОРИСАВ. трговац, рођен 1900. у  Лиси, 
живео у Чачку; члан НОО; погинуо у  Чачку за време борбе за осло- 
бођење града 24. октобра 1944.

ПАВЛОВИЋ Војислава ВЛАДАН, радник, ооћен 1915. у  Гри- 
вској код Ариља, живео у Чачку; симпатизер НОП-а; заклали га 
четнипи у  Чачку 31. августа 1943.

ПАВЛОВИЋ Милоша ЋОРЋЕ —  ЦОПАЈА, столар, роћен 1924. 
у  Чачку; радио у столарској партизанској радионици у ВТЗ у Ча- 
чку; ухватили га Немци и отерали у логор у  Хамбург, где је  стра- 
дао 1945.

ПАВЛОВИЋ МИЈАИЛО, радник, рођен 1891. у  Чачку; поги- 
нуо приликом бомбардовања Чачка од стране немачке авијације 21. 
октобра 1941.

ПАВЛОВИЋ Филипа МИЛИЦА —  ДАРА, професор, рођена
1915. у  Чачку; секретар Окружног комитета КПЈ за Ваљево и орга- 
низатор устанка у ваљевском крају; у јун у  1944. ухватили је четни- 
ци; покушала да побегне; заклали је четници као тешког рањеника 
у селу Лелићима 26. јуна 1944; за народног хероја Југославије про- 
глашена је 14. децембра 1949.

ПАВЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 1920. у  Пријевору, живела у  
Уж ичкој Пожеги и Чачку; погинула у Чачку за време борби за 
ослобођење града 24. октобра 1944.

ПАВЛОВИЋ Р. МИЛОРАД —  МИШО. радник, рођен 1924. у 
Никојевићима код Ужица. живео у Чачку; погинуо за време борби 
за ослобођење града 10. септембра 1944.

ПАВЛОВИЋ Ми.ттана СЛОБОДАН, капетан —  извиђач БЈВ; ро- 
ђен 1916. у  Чачку; 1941. припадао 209. ескадрили Трећег ваздухопло- 
вног пука у  Скопљу; погинуо у  авиону као савезнички пилот у  око- 
лини Загреба 22. августа 1944.

ПАЈЕВИЋ Добросава СРЕЋКО, кројач, рођен 1921. у  Чачку; 
члан СКОЈ-а; у октобру и новембру 1941. радио у  апотеци при Врхо- 
вном штабу НОП одреда Југославије, а затим у Пратећем батаљону  
при Врховном штабу НОВЈ и ПОЈ; погинуо у  борби на Сутјесци  
јуна 1943.
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ПАЈИЋ Вељка В 0ЈИ С ЛАВ, столар, рођен 1899. у  Вирову, ж и- 
гео у  Чачку; члан Среског комитета КПЈ; организатор устанка у  
дратачевсном крају; заменик политичког комесара чете у  Драгачевс- 
ком батаљону; убили га четници на свиреп начин на месту Руја  и з- 
међу Дучаловића и ЈГучана 22. септембра 1941.

ПАЈИЋ Вељка КРСТОМИР, бравар, рођен 1912. у  Вирову, 
ж ивео у  Чачку; члан К П Ј; борац Уж ичког НОП одреда; погинуо у  
борби код Нове Вароши фебруара 1942.

ПАНТЕЛИЋ РадшиЛја Ж ИВОРАД —  Ж ИВОМИР КОЗАЦ, 
ученик, рођен 1923. у  Прањанима, живео у  Чачку; члан СКОЈ-а; 
борац Љ убићког батаљона; погинуо у  борби против четника на Јеље- 
ну у  Горњот Гооевници 6. новембра 1941.

ПАВЛОВИЋ РАТКО, радник, рођен у  Чачку, погинуо при- 
ликом бомбардовања Београда од стране савезничке авијације 16. 
априла 1944.

ПАУНОВИЋ Душана БРАНИСЛАВ —  БАНЕ, обућар, рођен 
1992. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одоеда; погинуо 
у  борби поотив четника у  Овчар Бањи 1. децембра 1941.

ПЕКОВИЋ Павла ЈОВАН —  ЈОКО, зидар, рођен 1911. у  М о- 
рачи у  Црној Гори, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одпепа; 
п п т н у о  у  борби против четника у  Уж ичкој Пожеги 3. новембра 
1941.

ПГНКИЋ Милисава ЕМИЛИЈА, ученица гимназије, роћена
1924. у  Трбушанима; члан СКОЈ-а; позадински радник; више п\гга 
затвапана; умола у  Трбушанима од последица батињања и мучења 
по затвооима 24. фебруара 1944.

НСТТГТТИЋ Милосава МИЛИСАВ. ^читељ, роћен 1890. у  Рдшкој, 
живео у  Чачку; погинуо као вотник БЈВ у  Скопљу априла 1941.

тттгтцгић Милисава ОЛГА, учитељ. пођена 1921. у  Титању, 
ЧТТД1Н КПЈ: опганизатор курса прве помоћи 1941. у  Трбушанима; ухва- 
ти.тгк 1€ четници и  предали Немцима, коти су је отепали у  Бањички 
логор; ^мп.тта у  Затоебу од последица логорског живота 1948.

ПЕРИЋ ЂОРЂЕ, обућар, рођен 1888. у  Старом Бечеју, живео 
у  Чдчтгу; симпатизер НОП-а; погинуо у  Чачку за време борби за 
ослобо^ење гоада октобра 1944.

ПЕРИГГТИЋ Драгише ДРАГОЉУБ —  БАЋО, ученик гимнази- 
те. поћен 1920. у  Чачку; члан СКОЈ-а; боиац 21. ударне дивизите 
'ТТОВЈ; рањен у  борби и  од тих последица умро у  војној болници у  
П акратг у  Словенији 11. маја 1945.

ПЕТРОВИЋ Петра АРАНЂЕЛ, зидар, роћен 1870. у  Кумано- 
ВУ, живео у  Чачку; погинуо у  Чачку за време борби за ослобођење 
града 22. октобра 1944.

ПЕТРОВИЋ ВИТОМИР, радник, рођен 1916. у  Чачку; заро- 
бљен као војник БЈВ и  отеран у  Немачку, где је  страдао септе- 
мбра 1941.

ПЕТРОВИЋ Николе ДУШ АН, ливац, рођен 1908. у  Ливну, ж и- 
вео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробљен у  Марковици 
и отеран у  Чачак; стрељан у  Мишовића гају у  Кулиновцима 5. деце- 
мбра 1941.
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ПЕТРОВИЋ Јована Ж ИВКО, радник, рођен 1904. у  Куш ићи- 
ма, ж ивео у  Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у  борби 
против четника у  Уж ичкој Пожеги 3. новембра 1941.

ПЕТРОВИЋ ЈЕЛК А, поштански службеник, рођена 1911. у 
Чачку; члан КПЈ; сарадник НОП-а; убила је  непозната лица у  дво- 
риш ту своте куће у  Чачку 22. августа 1945.

ПЕТРОВИЋ Василија МИЛАН —  СУРЦО, опанчар, рођен 1902. 
у Ртарима. живео у  Чачку; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; 
убили га Немци у  Ртарима 27. августа 1941.

ПЕТРОВИЋ Самуила МИЛОМИР —  МИЛЕ КЕНГУР, обућар, 
поћен 1908. у  Валуги (Трнавској), живео у  Чачку; борац Чачанског 
НОП одреда; ухватили га љотићевци и предали Немцима, који  су  га 
стрељали код ВТЗ у  Чачку 22. децембра 1941.

ПЕТРОВИЋ РАДОМИР, земљорадник, рођен 1876. у  Горачи- 
ћима, ж ивео у  Чачку; погинуо у  Чачку за време борби за ослобође- 
ње грала 17. новембра 1944.

ПЕТРОВИЋ Лазара СРЕТЕН. лимар. рођен 1932. у  Грабу, ж и- 
вео у  Чачку; борац Чачанскот НОП одреда; отеран у  Немачку на 
присилан рад: умро у  Чачку од последица рата 23. новембоа 1945.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ Милорада ПЕТАР, дете, рођен 1933. у  Ча- 
чку; убили га недићевци у  Чачку 27. ма1а 1944.

ПЕЋИНАРЕВИЋ Недељка РАДЕНКО, радник, рођен 1907. у  
ЈБубишу, живео у  Чачку; заробљен као војник БЈВ и отеран у  Не- 
мачку; умро у  Чачку од последица лоторског живота 7. јануара
1945.'

ПЕШИЋ Стојиљка МИОДРАГ. обућап, рођен 1910. у  Коњачи 
код Лебана, живео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачаетског НОП од- 
педа: ухватили га Немци и отерали у  Бањички логор, па у  Норве- 
ш ку гттр те стоадао 25. јануара 1943.

ПЕШ ТЕРАЦ МИЛИЦА, домаћица, рођена 1914. у  Притевору, 
живела у  Чачку; погинула у  Чачку за време борби за ослобођење 
града октобра 1944.

ПОПАДИЋ Стевана МИЛЕНКО, столар, рођен 1909. у  месту 
Грк код Сремске Митровице, живео у  Чачку; бооац Чачанског НОП 
одреда: заробили га четници у  Лиси и поедали Немцима, који  су  га 
стрељали код ВТЗ у  Чачку 7. децемрба 1941.

ПОПИЋ Јована МИЛУТИН, ученик гимназије, рођен 1926. у  
Ловару живео у  Чачку; борац Друге пролетерске дивизије НОВЈ; ра- 
њен у  борби и од тих последица умро у  војној болници у  Круш евцу
9. марта 1Р45.

ТТОПОВИЋ Милоша ВИЋЕНТИЈЕ, гоађевински инжењер, ро- 
ћен 1899. у  Јежевици, живео у  Чачку; убили га Италијани код Да- 
ниловгоада 1942.

ПОПОВИЋ Милоша ЂОРЂЕ —  ЂОКА, дипломирани правник, 
рођен 1904. у  Јежевипи. живео у  Чачку; сарадник НОП-а; члан Град- 
ског НОО у  Чачку; ухватили га четници и предали Немцима; отеран
V Бањички логор, па у  Норвешку, где је  стрељан у  Улвену код 
Бергена 1942.

ПОПОВИЋ Милана ЈОВАН, механичар, рођен 1916. у  Призре- 
ну, ж ивео у  Чачку; борац 17, ударне дивизије НОВЈ; погинуо у  борби 
у  Босни 27. јануара 1945.



ПОПОВИЋ Бранислава ЈУГОСЛАВ, ученик гимназије, рођен
1926. у  Слатини, ж ивео у  Чачку; секретар руководства СКОЈ-а; 
ухагаиен и  отеран у  Бањички логор, затим у  логор у  Смедеревску 
Паланку; побегао и ступио у  Коамајски одред; умро у  војној болници 
у  Београду од последица рашавања децембра 1944.

ПОПОВИЋ Милана ПЕТАР, електромеханичар, рођен 1917. у  
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци и отерали 
у Бањички логор, па у  Норвешку, где је  стрељан 26. фебруара 1943.

ПОПОВИЋ ТАНАСИЈЕ, свештеник, рођен 1895. у  М ихајло- 
вски; (СССР). живео о  Чачку; убили га Немци 1943.

ПРЕЛИЋ Радомира Н АТАЛИЈА, домаћица, рођена 1910. у  Ва- 
пи, живела у  Чачку; сарадник НОП-а; убили је  Немци у  Уж ицу 
новембра 1941.

ПРИНЧЕВАЦ Александра ДУШАН, службеник, рођен 1920. у 
Чачку; борац Уж ичког НОП одреда и Друге пролетеоске бригаде; 
погинуо о  бог>би на Рудом Пољу код Гацког 10. јуна 1942.

ПРОДАНОВИЋ Драгића ПЕТАР, наредник БЈВ, рођен 1908. у  
Лукама код Ивањице, живео у  Чачку; бопац Јеличког четничког 
одреда; погинуо у  борби против Немаца код Краљева 14. октобоа 1941.

ПРОДАНОВИЋ ЈБубомира ДРАГАН, молер, рођен 1911. у Ча- 
чку; саоадник НОП-а; отерали га Немци у  Бањички логор и стре- 
љали 19. фебруара 1943.

ПРОДАНОВИЋ ЈБубоммра РАДОМИР —  РАДЕ, обућар, ро- 
ђен 1909. у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га че- 
тници у  Драгачеву и предали Немцима, који  су  га стрељали код ВТЗ 
у  Чачку 8. децембра 1941.

ПУРИЋ Драгоја М АРИНКО, у^еч-ик гимназије, рођен 1926. у  
Старој Пазови, живео у  Чачку; борац НОВЈ; погинуо у  борби у  Гун- 
цатима кол Коа1гујевца 18. новембра 1944.

РАДЕНКОВИЋ Видосава ДАРИНКА. домаћица, рођена 1872. 
у  М о1Сињу, живела у  Чачку; погинула у  Чачку за време борби за 
ослобођење гпада 22. октобра 1944.

РАДИВОЈЕВИЋ Радотка БОЖ ИДАР, ученик гимназије, рођен
1925. у  Ивањици, живео у  Чачку; погинуо поиликом борби за осло- 
бођење Чачка 22. октобра 1944.

РАДИВОЈЕВИЋ Драгића ПАВЛЕ —  ШОРО. ученик гимнази- 
је, рођен 1923. у  Рошцима; живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац ЈБу- 
бићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, коти су 
га отеоали у  Бањички логор, па у  Норвешку, где је умро у  логору К ор- 
ген 13. новембра 1942.

РАДИВОЈЕВИЋ Тоша СЛОБОДАН, поднаредник— механичар 
БЈВ; рођен 1919. у  Чачку; погинуо код Битоља 9. априла 1941.

РАДОВАНОВИЋ Филипа ВИТОМИР, радник, рођен 1884. у  
Трешњевици, живео у  Чачку; симпатизер НОП-а; стрељали га Немци 
у  Алвапиници код Чачка 5. октобпа 1943.

РАДОВАНОВИЋ Милана Ж АРК О . ученик гимназше, рођен
1924. у  Чачку; борац 23. ударне дивизије НОВЈ, погинуо у  борби код 
Приједора у  Босни 30. априла 1945.

РАДОВАНОВИЋ Филипа Љ УБИШ А, електричар, рођен 1922. 
у  Трешњевици, живео у  Чачку; сарадник НОП-а; ухватили га Нем- 
ци и отерали у  логор у  Немачку, где је  страдао 27. јануара 1943.
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РАДОВИЋ С. МОМЧИЛО, бравар, рођен 1917. у  Чачку; поги- 
нуо приликом уласка Немаца у  Ужице 15. априла 1941.

РАДОЊИЋ Драгомира МИХАИЛО, сарач, рођен 1892. у  Вели- 
ким Ливадама, жмвео у Чачку; симпатизер НОП-а; отерали га Немци 
у  Башички логор и стрељали 1. јануара 1942.

РАДОЊИЋ Велимира СЛАВОМИР, машинбравар, рођен 1914. 
у  Гучи, ж ивео у  Чачку; у  октобру и новембру 1941. ш еф  у  парти- 
занској радионици у  Војнотехничком заводу у  Чачку; заробили га 
четници у  Гучи и  предали Немцима, који су га стрељали у М ишо- 
вића гају у  Кулиновцима 4. децембра 1941.

РАДОСАВЉ ЕВИЋ —  ЂОКИЋ Петка ВЕРА, студент права, ро- 
ђена 1916. у  Чачку; члан КПЈ; учествовала у  припреми устанка 1941; 
радила у  позадини; ухапоила је Специјална полиција и отерала у  Ба- 
њички логор, где је  стрељана 14. маја 1943.

РАДОСАВЉЕВИЋ Душана МИЛАН —  АБАЗ, електромехани- 
чар, рођен 1916. у  Слатини, живео у  Чдчку; члан КПЈ; организацио- 
ни секретар Централног комитета СКОЈ-а за Србију; борац Друге 
пролетерске бригаде и члан Главног штаба Србије; погинуо у  борби 
код Прокупља октобра 1944.

РАДОСАВЉЕВИЋ Душана МОМЧИЛО —  МОЛЕ, правник. т>о- 
ђен 1910. у  Слатини, живео у  Чачку; секретар Среског комитета КПЈ 
за срез трнавски; организатор устанка у  чачанском крају; први ко- 
мандант Чачанског НОП одреда; ухватили га четници у  Липници
29. децембра 1941. и предали Немцима, који  су га стрељали код ВТЗ 
у  Чачку 1. фебруара 1942.

РАДОСАВЉ ЕВИЋ Радосава РАДОЈИЦА, обућар, рођен 1911.
V Доњој Трепчи, ж ивео у  Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за 
Чачак; учествовао у  припреми устанка 1941; ухваћен у Невадама за 
време одожавања састанка Среског комитета КПЈ за срез таковски 
и предат Немцима; стрељан у  логору  на Бањици 17. октобра 1941.

РАДОСАВЉ ЕВИЋ Душана СЛОБОЛАН —  ЛОБЕЦ, каЛеттита, 
роћен 1908. у  Слатини, живео у  Великој Плани; симпатизер НОП-а; 
ухватили га Немци и  отерали у  Бањички логор, где је  стрељан 19. 
фебруара 1943.

РАДОСАВЧЕВИЋ Вучка СТЕВАН, кафепита, рођен 1922. у  Го- 
рачићима, живео у  Ч ачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили 
га четници у  Карану код Ужица и предали Немцима; стрељан на 
К руш ику у  Ваљеву 27. новембра 1941.

РАДОСАВЉЕВИЋ Михаила КОСАРА, оадница, роћена 1887. 
у  Слатини, живела у  Чачку; мајка Момчила Радосављевића, коман- 
^днта Чачанског НОП одреда; заклали је четници у  Кукићима 3. сеп- 
тембра 1943.

РАДУЛОВИЋ Миће АЛЕКСАНДАР —  ЦИЛЕ, учитељ, рођен 
1914. у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у  
борби против Немаца у  Бањици код манастира Стјеника 3. августа
1941.

РАЈИЧИЋ Божидара МИЛЕНКО, кројач, рођен 1924. у  Грабу, 
ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници
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у  Карану код Ужица и ггредали Немцима, који су  га стрељали на 
Круш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

РАКОЧЕВИЋ МИРОСЛАВ —  МИРО, чиновник у  пошти, ж и- 
вео у  Чачку; члан КПЈ; позадински радник; стрељали га Немци код 
ВТЗ у  Чачку 20. јануара 1942.

РИСТИЋ Перише БОГОЉУБ, службеник на железници, рођен
1909. у  Манојловцу, живео у  Чачку; бооац Чачанског НОП одреда; 
заклали га четници у  Атеници 13. децембра 1943.

РИСТИЋ Милована ЈОВАН, ћевабџија, рођен 1897. у  Смеде- 
реву, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га 
Немци и отерали у  Бањички логор, па у  Норвешку, где је  страдао
1943.

РИСТИЋ Милана МИЛОШ, бравар, рођен 1913. у  Чачку, ж и- 
вео у  Краљеву; стрељали га Немци у  Краљеву 14. октобра 1941.

РИСТОВИЋ Божидара БРАНКО, опанчар, рођен 1900. у  Чач- 
ку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у  борби у  Сребреници 12. 
фебруара 1942.

РИСТОВИЋ Дмитра ГОРДАНА —  ГРОЗДА, граверка, рођена
1925. у  Трнави, живела у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; зак- 
лали је  четници у  Јанчићима јуна 1943.

РИСТОВИЋ Божидара Ж ИВОРАД, обућар, рођен 1907. у  Чач- 
ку; симпатизер НОП-а; ухватила га полиција у  Београду; отеран у  
Бањички логор, па у  М аутхаузен, где је  страдао 1945.

РОСИЋ Спасоја СРЕЋКО. електромеханичар, рођен 1924. у  
Ариљу, живео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда 
и 17. удрне дивизије НОВЈ; погинуо у  борби код Јање 1944.

РУБИНШ ТАЈН Хуга БЕЈТА, књиговођа, рођена 1900. у  Више- 
граду, живела у  Чачку; као Јеврејку ухватили је Немци и стрељали 
код ВТЗ у  Чачку 8. децембра 1941.

САВИЋ Александра Љ УБИШ А, учитељ учитељске школе, ро- 
ђен 1922. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; умро 
у  Чачку после нехотичног рањавања 21. марта 1945.

САВИЋ Александра РАДМИЛО —  Ш ОКО, свршени матурант 
рођен 1924. у  Чачку; борац 23. ударне дивизије НОВЈ; нестао за вре- 
ме борбе у  селу Ришљани на планини Мајевици у  Босни 1. априла
1945.

САВИЋ Младена СИНИША, инжењер архитектуре, рођен 1900. 
у  Нишу, живео у  Чачку; сарадник НОП-а; ухватили га Немци и оте- 
рали у  Бањички логор, па у  Норвешку где је  страдао 17. јула 1942.

САРАГА Марка СИМОН —  СИМО, столар, рођен 1903. у  Ивањ- 
ском код Бјеловара, ж ивео у  Чачку; предратни члан КПЈ; органи- 
затор устанка у  чачанском крају; политички комесар чете у  Љ убић- 
ком батаљону; политички комесар Градске партизанске милиције у 
Чачку; ухватили га четници 1. децембра' 1941. у  Миоковцима и пре- 
дали Немцима у  Чачку; осуђен на смрт вешањем пред преким судом 
у  Краљеву; обешен у  Чачку 28. јула 1942.

СВИЉ Дана СТЕВАН, трговачки помоћник рођен 1923. у Бач- 
ком Грачацу, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо 
у  борби против Немаца код Краљева октобра 1941.
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СЕЛА К 0В И Ћ  Милана ПАВЛЕ —  МИШО, ученик гимназије, 
рођен 1926. у  Чачку; сарадник НОП-а; отеран у логор у Смедерев- 
ску  Паланку; нестао у Веограду 1944.

СИМОВИЋ Младена РАДМИЛО, дете, рођен 1941. у  Ч ачку; 
погинуо приликом бомбардовања Чачка од стране немачке авијације 
1. октобра 1941.

СиМ ОВИЋ СТАМЕНКО, пекар, рођен у  Ужицу, ж ивео у Чачку; 
заробљен од Немаца као војнкк БЈВ; страдао у лагору у Хамбургу.

СЛАВКОВИЋ СЛАВОЉ УБ, механичар, рођен 1915. живео у 
Чачку; борац Чачаноког НОП одреда; стрељали т  Немци у Мишови- 
ћа гаЈу у Кулиновцима 5. децембра 1941.

СЛОВИЋ Сава ЖИВОЈИН, механичар, рођен 1913. у Драгојло- 
вићима код Сјенице, ж ивео у  Чачку; стрељали га Немци у  Краљеву 
октобра 1941.

СОЛОМОН Томаша ФРАНЦ, рудар, рођен 1892. у Трбовљу, ж и- 
вео у  Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; ухватила га 
полиција и отерала у Бањички логор, где је  стрељан априла 1943.

СПАСИЋ Петра БОЖ ИДАР —  БОКА, свршени матурант, ро- 
ђен 1922. у  Ћуприји, ж ивео у Чачку; члан КПЈ; припадник Градске 
партизанске милиције у  Чачку; ухватили га четници и предали Нем- 
цима, који  су га стрељали код ВТЗ у  Чачку 8. децембра 1941.

СПАСИЋ Петра МОМЧИЛО, ученик гимназије, рођен 1924. у 
Чачку; члан КПЈ; у  октобру и новембру 1941. радио у комесаријату 
на железничкој станици у  Чачку; командир Друге чачанске чете, а 
затим борац Друге пролетерске Оригаде; погинуо у борби у селу Са- 
вову код Ушћа као командир чете 17. априла 1944.

СПАСОЈЕВИЋ Аврама ДРАГАН, опанчар, рођен 1925. у Чач- 
ку; убили га Немци при повлачењу из Чачка 2. децембра 1944.

СПАСОЈЕВИЋ Аврама РАДОСЛАВ, ученик на занату, рођен
1925. у  Чачку; убили га Немци при повлачењу из Чачка 2. децембра
1944.

СРЕДОЈЕВИЋ Спасоја СЛОБОДАН —  БОБО, механичар, ро- 
ђен 1916. у  Атеници, ж ивео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског 
НОП одреда; убили га четници у Гучи 17. децембра 1941.

СРЕТЕНОВИЋ ДУШ АН, обућар, рођен 1921. у  Такову, живео 
у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га Немци и стре- 
љали на Златибору 1. децембра 1941.

СРЕЋКОВИЋ Влада БОГДАН, чиновник, рођен 1902. у  Новој 
Вароши, ж ивео у Чачку; борац Ш умадијског одреда; претукли га 
Немци и четници; умро у Чачку од задобијених повреда јануара
1942.

СТАНИШ ИЋ Јована БРАНКО, молер, рођен 1906. у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бригаде; погинуо 
у  борби у  Благају код Купреоа августа 1942.

СТАНИШ ИЋ Новака МИЛОРАД —  МИЛЕ, студент технике, 
рођен 1920. у  Чачку; организатор устанка у  чачанском крају; члан 
Окружног комитета КПЈ за Чачак; ухватили га недићевци у  Вапи
27. фебруара 1943; после саслушања и мучења у  полицији у  Чачку, 
отеран у  Бањички логор, где је  стрељан 7. јуна 1943.
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СТАНИШИЋ Новака РУЖ И Ц А —  РУ Ж А , студент агрономије, 
рођена 1921. у  Чачку; члан КПЈ; лозадински радник; ухватила је  по- 
лиција и отерала у  Бањички логор, где је  стрељана 7. јуна 1943.

СТАНКОВИЋ Божидара ДУШ АН, зидар, рођен 1909. у  Прид- 
ворици, ж ивео у  Чачку; борац Драгачевског батаљона; ухватили га 
љотићевци и предали Немцима, који су  га стрељали код ВТЗ у Чач- 
ку 20. децембра 1941.

СТАНКОВИЋ Душана Ж АРК О , берберин, рођен 1922. у  Бе- 
ршићима, ж ивео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП од- 
реда; заробили га четници у  Карану код Ужица и предали Немцима, 
који  су га стрељали на К руш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

СТАНОЈЕВИЋ Милоша НЕВЕНА, домаћица, рођена 1911. у 
Грабу, живела у  Чачку; рањена из немачког авиона 21. октобра 1941. 
и од задобијених рана умрла у  Чачку јула 1945.

СТЕВАНОВИЋ Алексе МИЛОРАД, економ болнице у Бољевцу, 
рођен 1898. у  Чачку; погинуо као војник БЈВ у борби против Немаца 
у  Уж ицу 15. априла 1941.

СТЕВЧИЋ Бранка НЕНАД —  КЛАКЕР, машинбравар, рођен
1919. у  Трстенику, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; секретар Окружног 
комитета СКОЈ-а; борац Трнавског батаљона; стрељали га четници 
у  Јежевици 2. децембра 1941.

СТЕФАНОВИЋ Стевана БОРИСЛАВ —  ДРИБЛО, столар, ро- 
ђен 1904. у  Параћину, ж ивео у  Чачку; стрељали га Немци у  Чачку 9. 
октобра 1942.

СТЕФАНОВИЋ Сибина ДУШ АН, бравар, рођен 1921. у  К ру- 
шевцу, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га 
Немци и отерали у  Бањички лошр, па у  Немачку; где је  погинуо за 
време бомбардовања од стране савезничке авијације 1945.

СТЕФАНОВИЋ Обрада ЗДРАВКО, бравар, рођен 1911. у  Ари- 
љ у; члан КПЈ; борац Уж ичког НОП одреда и Друге пролетерске бри- 
гаде; погинуо у  борби против остатака четвичких банди у  Ракови 16. 
октобра 1948.

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

СТЕФАНОВИЋ Страхиње НИКОЛА, дете, рођен 1938. у  Чач- 
ку; погазили га Немци камионом у  Чачку 12. новембра 1943.

СТЕФАНОВИЋ Стевана РАТОМИР —  РАТКО, механичар, ро- 
ђен 1915. у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и ко- 
мандир чете у  Другој пролетерекој бригади; погинуо у  борби на 
Јабуци код Пљеваља 5. децембра 1943.

СТИШОВИЋ Јездимира СЛОБОДАН —  ЦАЛЕ, студент техни- 
ке, рођен 1920. у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; 
ухватили га Немци и отерали у  Бањички логор, па у  Норвешку, где 
је  страдао 20. јануара 1943.

СТОЈАНОВИЋ Ж ИВАН, папуџија, рођен 1882. у  Манђелосу код 
Сремске Митровице, ж ивео у  Чачку; згазили га Немци камионом, од 
задобијених повреда умро у  Чачанској болници 2. августа 1944.



СТОЈАНОВИЋ Радомира МИЛАН, ученик у трговини, рођен
1924. у  Чачку; борац Драгачевског батаљона; погинуо у борби про- 
тив четника у Уж ичкој Пожеги 2. новембра 1941.

СТОЈАНОВИЋ Јована МИОДРАГ —  ЈОЦО ПИЖОН, келнер, 
рођен 1911. у Ариљ у, ж ивео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда 
и друге пролетерске бригаде; рањен у  борби у  Ж ељави у источној 
Боони и од тих последица умро јула 1943.

СТОЈАНОВИЋ Сава СТАНОЈЛА, домаћица, рођена 1904. у  Зео- 
кама, живела у Чачку; убили је  Немци у  Чачку 18. октобра 1944.

СТРАЊ лНЧЕВИЋ Бојана ДЕСИМИР, ученик гимназије, рођен
1925. у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили 
га четници у Карану код Ужица и предали Немцима, који  су га стре- 
љали на Круш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

СТРАЊ АНчЕВИЋ  Бојана М И О дРлГ, дете, рођен 1931. у  Чач- 
ку; рањен од заосталог експлозива и од тих последица умро у  Ча- 
чанској болници 8. јануара 1945.

СТУПАР Славка СЛАВКО, обућар, рођен 1907. у  месту Стари 
Сивац у  Војводини, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; 
заробили га четници на Карану код Ужица и предали Немцима, који 
су  га стрељали на К руш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

СТРУГАР Јована ВАРТОЛОМЕЈ, зубни лекар, рођен 1919. у  
Будимпешти, ж ивео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили 
га Немци у  Уж ицу новембра 1941. и отерали у  логор, где му се губи 
сваки траг.

СУНАРИЋ Антонија НЕДЕЉКО, кројач, рођен 1912. у  Ваље- 
ву, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда, стрел>али га Нем- 
ци код ВТЗ у  Чачку 18. децембра 1941.

ТАДИЋ Милована МИЛОШ, ученик гимназије, рођен 1924. у  
Круш евцу, ж ивео у  Чачку; члан СКОЈ-а; учествовао 1941. у  дивер- 
зантским акцијама и ликвидирању домаћих издајника; убијен за вре- 
ме једне акције од немачког стражара испред гимназије у  Чачку 28. 
септембра 1941.

ТАДИЋ Милована СВЕТОЗАР, ученик гимназије, рођен 1927. у 
Круш евцу, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо 
у борби против Немаца у  Чачку 28. новембра 1941.

ТАЈСИЋ Радомира ДРАГОЉ УБ, ученик гимназије, рођен 1927. 
у Чачку; нехотично рањен на обезбеђењу омладинске радне бригаде 
на планини Јелици и од тих последица умро у  Чачанској болници 11. 
јануара 1945.

ТАНАСИЈЕВИЋ Ђорђа КОНСТАНТИН, инжењер електротех- 
нике, рођен 1907. у  Ш апцу, ж ивео у  Чачку; погинуо у  борби против 
Немаца као резервни официр БЈВ на реци Струмици 7. априла 1941.

ТАТИЋ  Б. МИРКО, радник, рођен 1920. у  Кремни код Ужица, 
ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске 
бригаде; погинуо као заменик команданта баталона у  борби код Ан- 
дријевице 12. јуна 1944.

ТЕЛЧЕВИЋ Драгослава РАЈКО, електромеханичар, рођен 1920. 
у  Прислоници, ж ивео у  Чачку; припадник радног батаљона Чачан- 
ског НОП одреда; ухваћен и отеран у  Бањички логор, па у  Норвешку, 
где је  страдао 27. јула 1943.
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ТЕРЗИЋ. Николе СТАНИСЛА В А  —  Ц АЛА, овршени матурант, 
рођена 1923. у  Дучаловићима, живела у  Чачку; члан Среског комитета 
СКОЈ-а и секретар Месног комитета СКОЈ-а за Чачак; више пута 
хапшена; заклали Је четници у Горњој Горевници 11. новембра 1943.

ТИМОТИЈЕВИЋ Вукашина МИЛИЦА, домаћица, рођена 1886. 
у  Чачку; погинула за време борби за ослобођење Чачка 17. октобра
1944.

ТОДОРОВИЋ Илије ДРАГАНА, ученица гимназије, рођена 1924. 
у  Београду, живела у Чачку; члан СКОЈ-а; борац Трнавског батаљо- 
ла, стрељали је  четници као тешког рањеника у  Рајцу 5. децембра 
1941.

ТОДОРОВИЋ ЈБубомира МИЛАН —  ЧАВО, механичар, рођен
1914. у  Чачку; члан КПЈ; сардник НОП-а; заклали га четници у  Рај- 
цу 8. децембра 1942.

ТОДОСИЈЕВИЋ Андрије МИЛОШ, металостругар, рођен 1905. 
у  М еђуврш ју, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухва- 
ћен и  отеран у  Бањички логор, ла у М аутхаузен, где је  страдао 17. 
априла 1945.

ТОКОВИЋ Младена МАРЈАН, обућар, рођен 1912. у  Чачку, 
ж ивео у  Београду; ухватила га Специјална полиција и отерала у  Ба- 
њички логор, где је  стрељан 16. октобра 1941.

ТОКОВИЋ Миладина МИЛОВАН, електротехничар, рођен 1918. 
у  Уж ичкој Пожеги, ж ивео у  Чачку; сарадник НОП-а; политички ко- 
месар у  Фабрици хартије у Чачку; стрељали га Немци код ВТЗ у 
Чачку децембра 1941.

ТОЈБИЋ Михаила Ж ИВОТА, трговачки помоћник, рођен 1923. 
у  Чачку; члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетер- 
ске бригаде; погинуо у  борби против Немаца при десанту на Дрвар
25. маја 1944.

ТОЈБИЋ Михаила МИЛАН, ученик на занату, рођен 1928. у 
Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у  борби код Јелен-До- 
ла 29. новембра 1941.

ТОМАШ ЕВИЋ Срећка ДМИТРА, домаћица, рођена 1893. у М р- 
шинцима, живела у  Чачку; погинула приликом борби за ослобођење 
Чачка 20. октобра 1944.

ТОМАШ ЕВИЋ Иванка ДРАГИЋ, каменорезац, рођен 1923. у 
Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га чет- 
ници у  Карану код Ужица и предали Немцима, који су га стрељали 
на К руш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

ТОМАШ ЕВИЋ Чедомира НИКОЛА, наредник БЈВ, рођен 1918. 
у  Доњој Краварици, живео у  Чачку; борац Јеличког четничког одре- 
да; погинуо у  борби против Немаца код Краљева 15. октобра 1941.

ТОМАНОВИЋ Спасоја ВЛАДО, дипломирани правник, рођен 
1907. у  Никшићу, живео у Чачку; члан КПЈ; учествовао у припре- 
ми устанка у  Чачку и околини; командант одбране града у  Чачку; 
априла 1942. командант Јужнохерцеговачког НОП одреда, а затим 
заменик команданта Десете херцеговачке бригаде; рањен у  борби и 
од задобијених рана умро на планини Јаворку 2. јуна 1943; за народ- 
ног хероја Југославије проглашен је  26. јула 1945.
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ТОМИЋ Обрена ДЕСАНКА —  ДЕСА, ученица гимназије, ро- 
ђена 1922. у  Чачку; члан СКОЈ-а; позадински радник; по изласку из 
логора у  Смедеревској Паланци, ступила у  Пету ударну дивизију 
НОВЈ; погинула у  борби у  Комлетинцима 23. децембра 1944.

ТОМИЋ Милутина МИЛАН, чиновник на железници, рођен
1913. у  Каменици, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; сарадник НОП-а; у  ок- 
тобру и новембру 1941. био командант партизанске Команде места 
у Биоски; заробили га Немци и стрељали у Уж ицу 1. децембра 1941.

ТОПАЛОВИЋ Вучка ДРАГАН —  МРКО, трговачки помоћник, 
рођен 1921. у Прељини, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; позадински рад- 
ник; за време окупације илегално радио и био секретар Месног ко- 
митета КПЈ у  Чачку; два пута био у Бањичком логору; стрељан на 
Бањици 7. маја 1943.

ТОПАЛОВИЋ Вучка МИЛОШ —  КУТРА, подофицир БЈВ; ро- 
ђен 1916. у  Прељини, ж ивео у  Чачку; члан КПЈ; водник у  Љубићком 
батаљону, а затим водник у  Другој пролетерској бригади; погинуо у  
борби код Ш ироког Бријега (Херцеговина) јануара 1945.

ТОШ ИЋ Димитрија СТОЈА, дипломирани правник, рођена 1917. 
у  Чачку; члан КПЈ; радила у  партизанској Команди места у  Чачку; 
заклали је  четници у  Балуги (Прељинској) 18. октобра 1943.

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

ТРИФУНОВИЋ Јелесија МИОДРАГ, свршени матурант, рођен
1923. у  Уж ичкој Пожеги, живео у Чачку; борац Треће црногорске 
дивизије НОВЈ; погинуо у  борби у  месту Мале Горелице код Лашког 
у  Словениј*и 13. маја 1945.

ТУЦАКОВИЋ Милорада МИЛИВОЈЕ, дипломирани правник, 
рођен 1900. у  Чачку; члан КПЈ сарадник НОП-а; ухватили га Немци 
и отерали у  Бањички логор, па у Маутхаузен, где је  страдао 1944.

ЋЕРАМИЛАЦ ВЕРА, радница, рођена у  Чачку; радила у  Ча- 
чанској болници; стрељали је  Немци у  Чачку 6. децембра 1941.

ЋЕРАМИЛАЦ Павла Ж ИВОРАД, столар, рођен 1904. у  Чач- 
ку; симпатизер НОП-а; умро у  Чачанској болници од последица чет- 
ничког клања 29. 1943.

ЋЕРАМИЛАЦ Љ убомира МИЛУТИН, учитељ, рођен 1906. у 
Чачку; заробљен као војник БЈВ; пуштен због болести; умро у  Чачку 
од ратних последица 24. септембра 1943.

ЋЕРАМИЛАЦ Крсте РАДЕНКО, колар, рођен 1914. у Чачку; 
борац Трнавског батаљона; ухватили га четници у  Драгачеву и пре- 
дали Немцима, који  су  га отерали у  Бањички логор, па у  Норвешку, 
где је  страдао 1943.

ЋЕТЕНОВИЋ Новака ЈОВАН, свршени матурант, рођен 1921. у  
Смиљевцу, живео у  Чачку; члан СКОЈ-а; борац Чачанског НОП од- 
реда; заробили га четници у  Карану код Ужица и предали Немцима, 
који су га стрељали на К руш ику код Ваљева 27. новембра 1941.

ЋИРИЋ Владимира ДРАГИШ А, фарбар, рођен 1909. у  Ристов- 
цу, ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у борби код 
Пријепоља децембра 1941.
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ЋИРИЋ Витомира МИЛЕНКО, студент права, рођен 1921. у  
Чачку; члан СКОЈ-а; оорац Чачанског НОП одреда и Друге проле- 
тероке бригаде; погинуо у  борби код Бугојна краЈем јул а 1942.

ЋИРИЋ Светозара МИЛКА, домаћица, рођена 1907. у  Великом 
Селу код Лирота, живела у Чачку; погинула приликом борби за ос- 
лобођење Чачка 17. новембра 1944.

ЋИРИЋ НЕРАНЏА, домаћица, рођена 1876. у Бајиној Башти, 
живела у Чачку; погинула од немачке авиЈације у Чачку 14. октобра
1941.

ЋОСИЋ Сава МИХАИЛО, бравар, рођен 1923. у  Ражани, ж и- 
вео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у  
Паковраћу и предали Немцима, који  су  га отерали у  Бањички логор, 
па у Норвешку, где је  страдао 1943.

ЋУРЧИЋ Милете алЕ К С А Н Д А Р —  АЦО, дипломирани прав- 
ник, рођен 1887. у Чачку; предратни члан КПЈ; ухапшен изненада од 
стране Немаца и стрељан на фудбалском игралишту „Борац“ краЈ 
Мораве у Чачку 20. јула 1941.

ЋУРЧИЋ Антонија ИЛИЈА, бравар, рођен 1922. у  Чачку; члан 
СКОЈ-а; борац Чачанског НОП одреда; заробили га четници у  Кара- 
ну код Ужица и предали Немцима, који  су  га стрељали на Круш ику 
код Ваљева 27. новембра 1941.

ЋУРЧИЋ Антонија ДРАГОМИР, бравар, рођен 1920. у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; од новембра 1944. године борац НОВЈ; 
погинуо у  борби у  Комлетинцима децебмра 1944.

ЋУРЧИЋ Антонија РАДОМИР, лимар, рођен 1919. у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда; ухватили га љотићевци у  Јанчићима 
и предали Немцима, који  су  га стрељали код ВТЗ у  Чачку 22. децем- 
бра 1941.

ЋУРЧИЋ Радојице СТАМЕНКА, домаћица, рођена 1904. у  Гра- 
бу, живела у  Чачку; погинула приликом борби за ослобођење Чачка
24. октобра 1941.

УЗУНОВИЋ Веселина МИЛИВОЈЕ, рачуновођа, рођен 1890. у 
Чачку; сарадник НОП-а; ухваћен и отеран у  Бањички логор, па у  
Маутхаузен, где је стрељан 18. фебруара 1943.

ФЕРЈАНЧИЋ ВИКТОР, поштански службеник, живео у Чач- 
ку; стрељан на Бањици 1942.

ФИШ ЕР Тодора ЗИГФРИД, инжењер шумарства, рођен 1915. 
у  Сарајеву, живео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Друге 
пролетерске бригаде; погинуо у  борби у  Босни 1942.

ХИРШ ЕВЕНД Хајнриха БЕЛА, трговачки заступник, рођен 
1883. у  Брчком, ж ивео у  Чачку; ухватили га Немци и отерали у  Ба- 
њички логор 17. априла 1942, затим преузет од Гестапоа, па му се 
губи сваки траг.

ХИРШ ЕВЕНД Беле КАРЛО, адвокатски приправник, рођен
1914. у  Бечу, ж ивео у  Чачку; ухапсили га Немци и отерали у  Ба- 
њички логор, а затим преузет од Гестапоа 17. априла 1942; па му 
се губи сваки траг.

ЦВЕТКОВИЋ Јордана ЈОВАН, обућар, рођен 1922. у  Царибро- 
ду  (Димитровград), ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; од
1944. борац НОВЈ; погинуо у  борби на сремском ф ронту децембра 1944.
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ЦВЕТКОВИЋ Јордана ЉУБОМИР, о б у ћ а р , рођен 1912. у  Цари- 
броду (Димитровград), живео у  Чачку; & орац Чачанског НОП одреда; 
погинуо у  борби код Вишеграда при повлачењу за Босну децембра
1941.

ЦВИЈОВИЋ Драгића МИЈ10РАД, студент ветерине, рођен 1921. 
у  Чачку; борац НОВЈ; погинуо у  борОи на полож ају Оровица на Каб- 
лару новембра 1944.

ЦЕЗНБР Јосипа ЈОСИП, машински монтер, рођен 1897. у Сом- 
бору, ж ивео у  Чачку; заклали га четници у Лисицама 1943.

ЦОГОЈБЕВИЋ Недељка Д гА Г И Ш л ., учитељ, рођен 1У04. у  Чач- 
ку; члан КПЈ од 1937; борац 4ачанског пО П  одреда; ухватили га 
пемци и отерали у  Бањички логор, па у Солун, где Је страдао 14. ав- 
густа 1944.

ЦРНОЈАКИЋ Сава РАДОВАН —  ЛОЛА, студент агрономије, 
рођен 1914. у  Мартинцима код Сремске Митровице, живео у Чачку; 
члан СКОЈ-а; Оорац у  1 радској партизанској милицији; ухватили 
га недићевци и  отерали у  логор у  Смедеревској Паланци, а одавде у  
Бањички логор, где је  стрељан 5. децембра 1942.

ЦУПАРИЋ АрсениЈа МАРКО, трховачки помоћник, рођен 1921. 
у  Ивањгади, живео у Чачку; члан К11ј; О орац  Чачанског НОП одреда 
и Друге пролетерске бригаде; ухватили ш  четници као теш ког ра- 
њеника и после свирепог мучења стрељали у Трудову марта 1944.

ЧЕДИЋ Николе ДУШ АН, ученик гимгаазије, рођен 1927. у  
Чачку, ж ивео у  ^ж ицу; погинуо приликом експлозиЈе у  трезорима 
у  Уж ицу 22. новембра 1941.

ЧЕКЕРЕБАЦ Спасоја САВО, седлар, рођен 1904. у  Брезови, 
ж ивео у  Чачку; стрељали га Немци у КрагуЈевцу 9. марта 1943.

Ч ОБОВиЋ  НИКОЛА, механичар, рођен 18У5. у  Рогатици, ж и- 
вео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; погинуо у  борби код Уж и- 
ца 28. новембра 1941.

Цо К О јзИЋ  Анђелка ДОБРОСАВ —  ЏОКОВАЦ, обућар, рођен 
1910. у  Сјеници, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Д ру- 
ге пролетерске бригаде; зароОили га и стрељали четници у  Босни
1942.

Ш ЕКЕЉ ИЋ Драгоја ДРАГИШ А, кафеџија, рођен 1913. у  Бре- 
зови, ж ивео у  Чачку; Оорац Чачанског НОП одреда; заробили га 
четници у  Драгачеву и предали Немцима, који  су  га стрељали код 
ВТЗ у  Чачку 8. децембра 1941.

Ш ИПЕТИЋ Петронија РАДОМИР, подофицир БЈВ, рођен 1913. 
у  Чачку; заробили га Италијани и отерали у  ИталиЈу, где је  страдао 
септемОра 1942.

Ш ИШ ОВИЋ Радована БРАНКО, месар, рођен 1912. у  Чачку; 
борац Чачанског НОП одреда и  Друге пролетерске бригаде; погинуо 
у  Оорби код Власеница у  пролеће 1942.

Ш ИШ ОВИЋ Радована ВЛАДИМИР —  ВЛАДЕ, месар, рођен 
1909. у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухапсили га Немци 
и отерали у  Бањички логор, где је  стрељан 1. октобра 1943.

Ш ОЛАЈИЋ Симеуна МИЛОЈКО, пекар, рођен 1925. у  Брекову, 
ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда и Друге пролетерске бри 
гаде; погинуо у борби против Немаца у  Пријепољу 4. децембра 1943.
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Ш ТАБИЋ Андрије ИВАН, берберин, рођен 1913. у  Бјеловару, 
ж ивео у  Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци 
и отерали у  логор у Немачку; пао из камиона при повратку кући 
и погинуо 6. јуна 1945.

ШУЊЕВАРИЋ. Драгојла А ЛЕКСАНДАР, трговачки помоћник, 
рођен 1926. у  Каменици, ж ивео у  Чачку; ухватили га Немци у  Ка- 
меници и  отерали у Бањички логор, где је  стрељан 25. септембра 1943.

Ш УЊ ЕВАРИЋ Вукадина РАДОШ  —  РАКО, чиновник, рођен 
1907. у  Чачку; борац Љ убићког батаљона и Друге пролетерске бри- 
гаде; заробили га Немци у  Пријепољу и отерали у  Маутхаузен, где 
је  страдао 24. фебруара 1945.
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