УНЕМАЧКОЈ

У НЕМАЧКОЈ
У логорима Немачке у току Другог светског рата са чачанског нодручја усмрћена су 33 заточеника. Хаписили су из углавном припадници Специјалне полиције или заједно са специјалним немачким јединицама. За њихову судбину мало се зна. Неки
су кратко задржани у Бањичком логору, док су други у Немачку
упућивани из затвора. За већину њих, изузев двојице, не зна се
логор у који су спроведени и где су страдали. Приметно је да је
само из Чачка од Специјалне полиције и Немаца у овој групи похватано 12 особа, из Гуче шест, значи у местима где су службе
Специјалне полиције добро деловале у спрези са Немцима.
Међу страдалим је девет припадника ЈВуО, а остали (24) су
припадници НОП-а, или њихови сарадници.
ДРАГАЧЕВЦИ
ПЕТРОВИЋ. Светозара МИЈ10ВАН, земљорадник, рођен
1922. у Горачићима; ухватили га Немци и отерали на Бањички
логор, па у Немачку, где му се губи траг 1943.
ШИПЕТИЋ. Светомира РАДИША, ковач, рођен 1923. у
Грабу, живео у Вуковару; ухватили га Немци и отерали у логор у
Немачку; удавио се у Рајни 30. јуна 1942.
ИВАНОВИЋ Марка ЈЕЈ1А, домаћица, рођена 1897. у Дубрави код Ивањице, живела у Гучи; ухватили је Немци и отерали у логор на Бањицу, па у Немачку, где је страдала крајем 1943.
ИВАНОВИЋ Божидара НАТАЛИЈА, домаћица, рођена
1906. у Гучи; ухватили је Немци и отерали у логор на Бањици, па
у Немачку, где је страдала 1943.
МАРИНОВИЋ Милоша ЖИВКА, домаћица, рођена 1921. у
Гучи; члан СКОЈ-а; позадински радник; била у Бањичком логору; одведена у логор у Немачку, где је страдала 1943.
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МАРИНОВИЋ. Милоша ОЛГА, домаћица,
рођена 1920. у Гучи; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; ухваћена и отерана у логор на
Бањици, па у Немачку, где је страдала 1944.
РАДИВОЈЕВИЋ МИЛУТИН из Белог Камена; припадник
ЈВуО; настрадао у Немачкој, у априлу 1945.
ЉУБИЋАНИ
УРОШЕВИЋ Душана ДРАГОМИР, земљорадник, рођен
1924. у Доњој Трепчи; ухватили га Немци и отерали у логор у Немачку; стрељан у Ауробаху у Немачкој 7. јануара 1945.
БЕЛОШЕВИЋ Радисава БОГОЉУБ, рођен 1908. у Рошцима; припадник ЈВуО; стадао у логору у Немачкој 1943.
МИЛИНКОВИЋ Јована МИОДРАГ из Љубића; припадник
ЈВуО; настрадао у логору у Немачкој 1943.
ДАМЉАНОВИЋ Светислава МИЛУТИН, рођен 1911. у
Миоковцима; припадник ЈВуО; страдао у логору у Немачкој 11.
априла 1943.
ТАКОВЦИ
МИРКОВИЋ Милића МИЛОМИР, земљорадник, рођен
1903. у Коштунићима; ухватили га Немци и отерали у Немачку,
где је умро 1943.
ДАМЊАНОВИЋ Јелесија МИЛОЉУБ, земљорадник, рођен 1920. у Коштунићима; борац Таковског батаљона; ухватили
га четници и предали Немцима, који су га отерали у Немачку,
где је страдао 1943.
МАРКОВИЋ Средоја ТЕОДОР, ученик гимназије, рођен
1922. у Прањанима; члан КПЈ; борац Таковског батаљона; мучен
за време окупације; отеран у Немачку, где је страдао 29. септембра 1943.
ВЕСКОВИЋ Милутина РАДОВАН, земљорадник, рођен
1921. у Теочину; ухватили га Немци и отерали у логор у Немачку, где је страдао.
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БОЖОВИЋ Михаила МИЈГУН, земљорадник, рођен 1913. у
Мајдану; отерали га Немци у логор у Немачку, где је срељан
1943.
ТРНАВЦИ
ВУЧКОВИЋ ЖИВОЈИН из Заблаћа, припадник ЈВуО;
страдао у логору у Немачкој 1943.
ИВАНОВИЋ Јанка МОМИР, рођен 1905. у Рајцу; припадник СДС; страдао у Немачкој у мају 1943.
БИСЕНИЋ Миломира ДИМИТРИЈЕ, рођен 1916. у Рајцу;
припадник ЈВуО; страдао у Немачкој у септембру 1943.
СТАНИЋ СТАНОЈЕ из Трнаве, припадник СДК; страдао у
Немачкој 1945.
ЧАЧАНИ
АНДРИЋ Настаса ЈОВАН, земљорадник, рођен 1913. у
Грабу, живео у Чачку; отерали га Немци у логор у Немачку у
априлу 1943. и од тада му се губи траг.
ДАМЈАНОВИЋ Драгољуба МИЛОЉУБ, радник, рођен
1925. у Ивањици; живео у Чачку; симпатизер НОП-а; отерали га
Немци у Немачку, где је страдао 8. маја 1942.
ЈОРОВИЋ Илије ВЛАДИМИР, радник, рођен 1925. у Чачку; био сарадник НОП-а; отеран у логору у Немачку и ту страдао
13. јануара 1945.
КАРАИЧИЋ Петронија АНЂЕЛКО, бравар, рођен 1921. у
Дријатњу код Ужица, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухватила га Специјална полиција; два пута био у Бањичком
логору; најзад отеран у Немачку, где је страдао 1945.
МАРИЋ Ратка ЈЕЛЕСИЈЕ, електричар, рођен 1924. у Мачкату код Ужица, живео у Чачку; ухаписили га Немци и отерали
у Немачку, где је страдао 1943.
ЂОКИЋ-ГРАХЕР Милана МИЛКА, ученица женске занатске школе, рођена 1924. у Чачку, живела у Словенији; симпатизер НОП-а; ухватили је Немци и отерали у логор у Берлину 1943,
где јој се губи сваки траг.
ЗОРИЋ Светозара РАДОМИР, кројач, рођен 1926. у Чачку;
сарадник НОП-а; ухватили га Немци и отерали у логор у Немачку, где је страдао 1945.
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ПАВЛОВИЋ Милоша ЂОРЂЕ-ЦОПАЈА, столар, рођен
1924. у Чачку; радио у столарској партизанској јединици у Војнотехничком заводу у Чачку; ухватили га Немци и отерали у логор у Хамбург, где је страдао 1945.
РАДОВАНОВИЋ Филипа ЉУБИША, електричар, рођен
1922. у Трешњевици, живео у Чачку; сарадник НОП-а; ухватили
га Немци и отерали у логор у Немачкој, где је страдао 27. јануара 1943.
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 Сибина ДУШАН, бравар,
рођен 1921. у Крушевцу, живео у Чачку; борац
Чачанског НОП одреда; ухватили га Немци и отерали у бањички логор, па у Немачку, где је погинуо за време бомбардовања од стране савезничке авијације 1945.
ТРИФУНОВИЋ Благоја МИЛОШ, машинбравар, рођен
1909. у Калиновику, живео у Чачку; симпатизер НОП-а; отерали
га Немци у логор у Немачку, где је страдао.
ТЕШИЋ Светозар из Чачка, цивил, страдао у Немачкој
1944.
СОЛУН
Нема података о немачком логору у Солуну или, пак, о
другим логорима у Грчкој, нити о броју заточеника у њима, нити
ма какве друге евиденције. За већину страдалника наводи се као
место страдања Солун. До података о усмрћеним у логорима Грчке дошли смо користећи књиге „Чачански крај у НОБ - пали борци и жртве", и „Затамњена прошлост" Горана Давидовића и Милоша Тимотијевића.
Утврдили смо из тих извора да је у логорима Грчке живот
изгубило 32 заточеника из чачанског краја.Неки од њих су испоручени из Бањичког логора (већином борци НОП-а). Други страдалници су похватани од окупаторских јединица приликом вршења рација по селима.
Међу усмрћеним 20 су припадници НОП-а или жртве терора, а 12 су означени као припадници ЈВуО (четници Драже Михаиловића).
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