ПЕРУНИЧИЋ. Русије МИЛОРАД, земљорадник, рођен
1917. у Слатини; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали у логору на Бањици
5. марта 1942.
ПЕРУНИЧИЋ. Миленка СЕКУЛА, бравар, рођен 1923. у
Слатини; сарадник НОП-а; ухватили га Немци и стрељали у логору на Бањици 19. фебруара 1943.
БАБОВИЋ Милована СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1920. у Трнави; борац Трнавског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који
су га стрељали у логору на Бањици 14. маја 1943.
ЧАЧАНИ
БОГИЋЕВИЋ Богдана БОРИВОЈЕ, секретар Чачанске
гимназије, рођен 1899. у Књажевцу, живео у Чачку; члан КПЈ;
позадински радник за НОП, ухватили га недићевци и предали
Немцима; стрељан у логору на Бањици 19. априла 1943.
БОГИЋЕВИЋ Дамјана ДУШАНКА, кројачица, рођена
1907. у Новој Вароши живела у Чачку; члан КПЈ; сарадник НОПа; отерана у логор на Бањицу, где је стрељана 7.
јула 1943.
БРАНКОВИЋ Светолика ДРАГОЉУБ-ЧАПЉА, ученик гимназије, рођен 1922. у Зајечару,
живео у Чачку; члан КПЈ и позадински радник;
ухватила га полиција и отерала у Бањички логор,
где је стрељан 9. јуна 1944.
БРУШИЈА Павла ЈАКОВ, индустријалац,
рођен 1885. у Ушћу, живео у Чачку; одведен од Гестапоа у логор
на Сајмиште и ту стрељан 15. децембра 1942.
БУЗУРОВИЋ Дуке СМАЈО, носач, рођен 1915. у Чачку; борац - милицонер у Градској партизанској милицији; стрељан у
логору на Бањици 1. октобра 1944.
ВАСОВИЋ Влајка МИЛОШ, возовођа на
железници, рођен 1898. у Грабу, живео у Чачку;
члан КПЈ; борац Чачанског НОП одреда; био у логору на Бањици и Краљеву, па на Сајмишту у Београду, и опет на Бањици, где је стрељан у фебруара 1943.
11

ВАСИЉЕВИЋ Илинке МИЛОРАД, радник, рођен 1922. у
Чачку; отеран у Бањички логор и ту стрељан 4. октобра 1941.
ВЕЉКОВИЋ Бошка МИОДРАГ, рођен 1907. у Чачку; борац Ужичког НОП одреда; заробили га четници и Немци на Тари; стрељан у логору на Бањици 12. августа 1942.
ВИЛИМАНОВИЋ Недељка РАДМИЛО, учитељ, рођен
1916. у Атеници, живео у Чачку; борац Крагујевачког НОП одреда; ухватили га жандарми и отерали у Бањички логор, где је
стрељан 5. марта 1943.
ВИЛИМАНОВИЋ Недељка МОМЧИЛО,
студент права, рођен 1914. у Атеници, живео у
Чачку; учествовао у припреми устанка 1941; секретар Градског НОО у услобођеном Чачку; члан
Окружног комитета КПЈ за Чачак; ухватили га
недићевци у бункеру у селу Вапи 27. фебруара
1943. године и после мучења отерали га у Бањички логор; стрељан у Малом Пожаревцу код Београда 1943.
Момчило Велимановић, студент права... Отац двоје деце.
Истакнути комуниста. Активан у припреми устанка 1941. У
слободном Чачку 1941. године (октобра и новембра) секретар
Градског народноослободилачкоГ одреда. На Окружној партијској конференцији 23. новембра 1941. изабран за члана ОкруЖНОГ комитета КПЈ за Чачак. Активно радио на обнављању
Одреда 1942. и 1943. Писао проГласе, летке и друГе материјале.
У Атеници и Кулиновцима у току 1942. Године сељаци Га сматрају својим, а отац њеГов и цела породица пријатељи су и омиљени код мештана.
Ухваћен је у бункеру у селу Вапи 27. фебруара 1943. Године са осталим члановима ОККПЈ. Саслушаван у Чачку и мучен.
Спроведен у лоГор на Бањици и стрељан 26. маја 1943. у Малом
Пожаревцу.15
ВОЛИЋ Рајка БОРИВОЈЕ, књиговезац, рођен 1922. у Чачку; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухваћен у отеран у Бањички логор 10. маја 1943, где му се губи сваки траг.
ДАШИЋ Гаврила ПЕТКО-КУДРО, радник, рођен 1900. у Богути, живео у Чачку; борац Љубићког батаљона, ухапсили га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943.
ДИМИТРИЈЕВИЋ Филипа МИРОСЛАВ, телеграфиста на
железници, рођен 1924. у Чачку; борац Чачанског НОП одреда;
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ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1.
октобра 1943.
ДРАГИЋЕВИЋ Милије ГВОЗДЕН-ГУНЦ, обућар, рођен
1900. у Лозници, живео у Чачку; у октобру и новембру 1941. радио у партизанској радионици; ухватили га немачка полиција и
отерала у Бањички логор, где је страдао у фебруару 1942.
ЂИРИМАНОВИЋ Александра МАРИЈО, учитељ, рођен
1913. у Чачку, живео и радио у Уровцима код Обреновца; ухапсила га Специјална полиција; стрељан у Бањичком логору 17. октобра 1941.
ЕШКЕНАЗИ Мирка ЛЕНКА, домаћица, рођена 1882. у Пожаревцу, живела у Чачку; ухватили је Немци и одвели у Бањички логор, где је стрељана 26. маја 1942.
ЕШКЕНАЗИ Смаја НАФТАЛИ, чиновник у пензији, рођен
1871. у Београду, живео у Чачку; ухватили га Немци, одвели у
Бањички логор, где је стрељан 28. маја 1942.
ЈАНКОВИЋ-ВИЛИМАНОВИЋ Недељка
НАДЕЖДА-НАДА, студент медицине, рођена
1920. у Атениции; члан КПЈ; учествовала у организацији санитетских течајева за обуку партизанских болничарки; ухваћена од Специјалне полиције и отерана у лоогор на Бањицу, где је родила
кћеркицу 9. јуна 1942; стрељана у логору 7. јуна
1943.
Надежда-Нада Велимановић-Јанковић, студент медицине. Кћи учитеља Недељка. Живела у Атеници и Чачку. Мајка једног детета. Припадник напредног студентског покрета у Београду. Активан политички радник у припреми устанка 1941. Члан КПЈ. Организатор и наставник санитетских течајева. Лечила борце Одреда „Др Драгиша Мишовић". Ухапшена
почетком 1942. године у Чачку. У логору на Бањици 9. јуна 1942.
родила кћерку, стрељана 7. јуна 1943. у Јајинцима. 16
ЈЕВТОВИЋ-ВЛАСТЕЛИЦА Добросава МИЛЕНА, студент права, рођена 1911. у Липници,
живела у Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за
Чачак; учествовала у припреми устанка 1941;
ухваћена од стране Специјалне полиције у Београду и отерана у Бањички логор, где је стрељана 7.
јуна 1943.
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ЈЕВТОВИЋ Јована МИЛОРАД-ЛАКО
ШМИТ, динломирани правник, рођен 1914. у Чачку; члан КПЈ; политички комесар Четврте трнавске чете; заробили га четници у Самаили и предали љотићевцима у Чачку; стрељали га немци на
Вањици 11. децембра 1942.
ЈОВАНОВИЋ Јанка ПЕРКО, опанчар,, рођен 1896. у Мочиоцима код Ивањице, живео у Чачку; борац Трнавског батаљона; ухватили га Немци и отерали у
Краљево, а затим у логор на Бањици, где је стрељан 1. октобра 1943.
ЈОВИЧИЋ Вељка ЉУБИСАВ, столар, рођен 1890. у Грабу, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; радио као столар у партизанској радионици;
ухватила га Специјална полиција и отерала у Бањички логор, где
је стрељан 7. маја 1943.
КИКОВИЋ Филипа РАДОЈЕ-РОКАЦ, молер, рођен 1909. у
Чачку, живео у Београду; борац-курир Космајског НОП одреда;
ухваћен и стрељан на Бањици 17. децембра 1941.
КИЋАНОВИЋ Сава МИЛОРАД, бравар, рођен 1897. у Чачку; борац Чачанског НОП одреда;
ухватили га љотићевци и отерали на Бањички логор, где је стрељан 11. маја 1943.
КЛИСАРИЋ Тадије ДОБРИЛА-ДОЦА, кројач, рођена 1922. у
Губеревцима, живела у Чачку. Као
напредна омладинка постала је
1941. године члан СКОЈ-а, а у септембру 1942. године и члан КПЈ. После ослобођења Чачка, 1. октобра 1941. године, радила је у градској болници
као партизанска болничарка. По повратку Немаца и издајника, затворена је и мучена, али је и даље илегално радила када је била на слободи. Ухапшена је 11. фебруара 1943. године и отерана у Специјалну полицију, а затим у
Бањички логор, где је стрељана 7. јуна 1943. године.17
Она је 14. маја 1943. написала мајци писмо, у коме говори о
томе како су је иследници Специјалне полиције мучили две ноћи да
би изнудили признање за које она ништа није знала. Она пише:
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„Драга мама, пишем ти из Управе Града - враћена сам из
логора ради поновног саслушања... Тучена сам две ноћи. Тражили су од мене да им одам свој рад са комунистима. Пошто Га ја
нисам имала, ништа им нисам моГла рећи. Али, иследници то
не верују, већ кажу да сам чврста и да нећу никоГа да одам. На
кући МНОГО мислим, шта радите и од чега живите, а за себе баш
нимало .
КРЧАК Сима НИК0Ј1А, бравар, рођеи 1925. у Сплиту, живео у Чачку; ухапсила га Специјална полиција; стрељан у логору
на Бањици 9. марта 1942.
КРУНИЋ Ђорђа ТИХОМИР, пекар, рођен 1907. у Ртарима,
живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда; ухапсили га Немци и стрељали у логору на Бањици 1. октобра 1943.
ЛОЈАНИЦА Радисава МИЛАН, посластичар, рођен 1897.
у Чачку; симпатизер НОП-а; ухватила га Специјална полиција и
отерала у Бањички логор, где је стрељан 17. децембра 1941.
МАЈСТОРОВИЋ Михаила НАДЕЖДА-НАДА, свршени матурант, 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.
МАРИНКОВИЋ Веселина ДОБРОСАВ, кројач, рођен 1910. у Чачку; сарадник НОП-а; ухапшен и отеран у
Бањички логор, где је стрељан 5. марта 1942.
МАРИНОВИЋ Драгише РАДУЛ-РАЈКО, књиговезац, рођен 1920. у Грабу, живео у Чачку; борац Чачанског НОП одреда;
ухаћен и стрељан у логору на Бањици 18. фебруара 1943.
МАРКОВИЋ Игњата МИЛУТИН, радник, рођен 1899. у
Дљину, живео у Чачку; у октобру и новембру 1941. радио на одржавању партизанског воза; ухватили га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра 1943.
МАТИЈЕВИЋ Чедомира МИРОЉУБ-МИРО, студент медицине, рођен 1920. у Чачку. Пре
рата припадао је напредном студентском покрету
и као такав постао је члан СКОЈ-а, а 1940. године
и члан КПЈ. Устаничке 1941. године био је секретар Окружног комитета СКОЈ-а за Чачак и пружао помоћ у организовању устанка. У децембру
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1941. године ухваћен је од четника и предат Немцима, који су га
отерали у Бањички логор, где је и стрељан 5. марта 1942.19
МАТИЈЕВИЋ-ЂОКИЋ Петра НАДЕЖДА-НАДА, учитељица, рођена 1921. у Чачку; члан КПЈ и једна од организатора
устанка у селима бившег трнавског среза; ухватила је Специјална полиција у Београду и отерала у Бањички логор, где је стрељана 14. маја 1943.
МИЛАДИНОВИЋ Миливоја ЉУБОМИРВОЈВОДА, ученик гимназије; рођен 1923. у Босанском Броду, живео у Чачку; секретар Месног комитета СКОЈ-а за Чачак; ухапшен и отеран у логор на Бањици, где је стрељан 13. јуна 1944.
Миладиновић је непосредно пред стрељање
написао писмо својим родиШељима, које говори о
моралној чврсШини младих бораца, који су своје
живоШе давали за слободу:
„ДраГи моји, ево вам пишем последње писмо. Данас Шреба
да будем сШрељан. Немојте да МНОГО очајаваШе јер се умрети мора, а ја Гинем поносно за добро своГ народа. Пао сам као секреШар
МесноГ комиШеШа СКОЈ-а у Чачку. ДраГи моји, ШаШа и мама, ја
знам да ће вам биШи Шешко, али савладајШе бол и будиШе поносни што сте имали оваквоГ сина. Падам поред друГова: доктора,
инжењера, радника и сељака. Бранковић је стрељан пре мене.
ДруГ и брат Раде нека ме освети. Тата, чувај маму и Гледајте
да ви останете живи и да уживате у оном зашта се је ваш син
борио: И мени је тешко, али када поГледам друГове како насмејано и са уздиГнутом песницом полазе у смрт лакше ми је. НикоГа немојте кривити за моју смрт."20
МИНИЋ Драгомира ДАНИЦА, свршени матурант, рођена
1922. у Прељини, живела у Чачку; члан СКОЈ-а; борац-болничар;
радила у октобру и новембру 1941. у партизанској болници у
Чачку; ухапсили је Немци и отерали у Бањички логор, где је
стрељана 5. марта 1943.
МИНИЋ Владимира РАДОСАВ - РАДЕ,
обућар, рођен 1910. у Прељини, живео у Чачку;
члан НОО града Чачка, организатор устанка 1941.
у чачанском крају; секретар Окружног комнитета
КПЈ за Чачак; ухватили га недићевци у бункеру у
селу Вапи 27. фебруара 1943. и отерали у Бањички логор, где је стрељан 14. маја 1943.
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МИХАИЛОВИЋ Милана ВУКАН-ВУЛЕ, зидар, рођен
1921. у Брду код Власотинаца, живео у Чачку; борац Чачанског
НОП одреда; стрељан у логору на Бањици, 1. октобра 1943.
МИХАИЛОВИЂ Ђорђа ДРАГУТИН-ДРАГИ, касапин, рођен 1891. у Чачку; симпатизер НОП-а; стрељали га Немци у логору на Бањици 1. октобра 1943.
МИХАИЛОВИЋ Војислава ДУШАН, кројач, рођен 1921. у
Чачку, живео у Београду; борац Космајског НОП одреда; ухватили га љотићевци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 9.
марта 1942.
НИКОЛИЋ Драгомира ЖИВОРАД, земљорадник, рођен
1923. у Чачку; отеран у логор на Бањицу, где је стрељан 29. јуна
1943.
НИКОЛИЋ Томе МИЛАДИН, кобасичар, рођен 1923. у
Крушевцу, живео у Чачку; стрељали га Немци у Бањичком логору 15. децембра 1942.
НИКОЛИЋ Крсте НАТАЛИЈА-НАТАША,
кројач, рођена 1922. у Чачку; члан СКОЈ-а; позадински радник; ухапшена од недићеваца и отерана у Бањички логор, где је стрељана 5. априла
1943.
НИКОЛИЋ Дима ПЕТАР, кројач, рођен
1909. у Прилепу, живео у Чачку; сарадник НОП-а;
ухапшен од Гестапоа и стрељан у логору на Бањици 25. маја
1943.
ПРОДАНОВИЋ Љубомира ДРАГАН, молер, рођен 1911. у
Чачку; сарадник НОП-а; отерали га Немци у Бањички логор, где
је стрељан 19. фебруара 1943.
РАДОЊИЋ Драгомира МИХАИЛО, сарач, рођен 1892. у
Великим Ливадама, живео у Чачку; симпатизер НОП-а; отерали
га Немци у Бањички логор, где је стрељан 1. јануара 1942.
РАДОСАВЉЕВИЋ-ЂОКИЋ Петка ВЕРА,
студент права, рођена 1916. у Чачку; члан КПЈ;
учествовала у припреми устанка 1941; радила у
позадини; ухапсила је Специјална полиција и отерала у Бањички логор, где је стрљана 14. маја
1943.
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РАДОСАВЉЕВИЋ Радосава РАДОЈИЦА,
обућар, рођен 1911. у Доњој Трепчи, живео у Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; учествовао у припреми устанка 1941; ухваћен у Невадама за време одржавања стастанка Среског комитета КПЈ за срез таковски и предат Немцима;
стрељан у логору на Бањици 17. октобра 1941.
РАДОСАВЉЕВИЋ Душана СЛОБОДАНЛОБЕЦ, кафеција, рођен 1908. у Слатини, живео у Великој Плани; симпатизер НОП-а; ухватили га Немци и отерали у Бањички
логор, где је стрељан 19. фебруара 1943.
СОЛОМОН Томаша ФРАНЦ, рудар, рођен 1892. у Трбовљу,
живео у Чачку; члан Окружног комитета КПЈ за Чачак; ухватила га полиција и отерала у Бањички логор, где је стрељан 1943.
СТАНИШИЋ 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 је у Бањички логор, где је стрељан 7. јуна 1943.
СТАНИШИЋ Новака РУЖИЦА-РУЖА,
студент агрономије, рођена 1921. у Чачку; члан КПЈ; позадински
радник за НОП; ухватила је полиција и отерала у Бањички логор, где је стрељана 7. јуна 1943.
ТОКОВИЋ Младена МАРЈАН, обућар, рођен 1912. у Чачку, живео у Београду; ухватила га Специјална полиција и отерала у Бањички логор, где је стрељан 16. октобра 1941.
ТОПАЛОВИЋ Вучка ДРАГАН-МРКО, трговачки помоћник, рођен 1921. у Прељини, живео у Чачку; члан КПЈ; позадински радник; за време окупације илегално радио и био секретар
Месног комитета КПЈ за Чачак; два пута био у Бањичком логору; стрељан на Бањици 7. маја 1943.
ФЕРЈАНЧИЋ ВИКТОР, поштански службеник, живео у
Чачку; стрељан на Бањици 1942.
ХИРШЕВЕНД Хејриха БЕЛА, трговачи заступник, рођен
1883. у Брчком, живео у Чачку; ухватили га Немци и отерали у
Бањички логор, 17. априла 1942, затим преузет од Гестапоа, па
му се губи сваки траг.
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ХИРШЕВЕНД Беле КАРЈ10, адвокатски приправник, рођен 1914. у Бечу, живео у Чачку; ухватили га Немци и отерали у
Бањички логор, а затим преузет од Гестапоа 17. априла 1942, па
му се губи сваки траг.
ЦРНОЈАКИЋ Сава РАДОВАН-ЛОЛА, студент агрономије,
рођен 1914. у Мартинцима код Сремске Митровице, живео у Чачку; члан СКОЈ-а; борац у Градској партизанској милицији; ухватили га недићевци и отерали у логор у Смедеревској Паланци, а
одавде у Бањички логор, где је стрељан 5. децембра 1942.
ШИШОВИЋ Радована ВЈ1АДИМИР-ВЛАДЕ, месар, рођен
1909. у Чачку; борац Чачанског партизанског одреда; ухапсили
га Немци и отерали у Бањички логор, где је стрељан 1. октобра
1943.
ШУЊЕВАРИЋ Драгојла АЛЕКСАНДАР, трговачки помоћник, рођен 1926. у Каменици, живео у Чачку; ухватили га
Немци у Каменици и отерали у Бањички логор, где је стрељан 25.
септембра 1943.
Четници:
ОТАШЕВИЋ РАДИВОЈЕ, рођен У Лутовници; стрељан у
октобру 1942.
ЛАЛОВИЋ Светозара БРАНИСАВ, рођен 1906. у Горњем
Милановцу; стрељан у Бањичком логору 28. септембра 1942.
МИЛЕНКОВИЋ Светозара МИОДРАГ-ЗУКО, рођен 1914. у
Горњој Трепчи; стрељан у Бањичком логору 26. децембра 1942.
СПАСИЋ Сима ДРАГОЉУБ, рођен 1903. у Горњем Милановцу, стрељан у логору на Бањици 26. 12. 1942.
УРОШЕВИЋ Милосава ГРУЈИЦА, рођен 1884. у Љубићу;
стрељан у логору на Бањици 26. децембра 1942.
ЂУРОВИЋ РАНКО из Слатине; стрељан у логору на Бањици 1943.
ПОПОВИЋ Јанићија МИЛОЈЕ, родом из Заблаћа; стрељан
у Бањичком логору 1943.
ОБРЕНОВИЋ Тимотија ДРАГОМИР, рођен 1914. у Јездини; стрељан у Бањичком логору 19. фебруара 1943.
СИМОВИЋ Божа РАДОСЛАВ, рођен 1919. у Прељини;
стрељан у Бањичком логору 7. маја 1943.
ЈОВАНОВИЋ Мирослава РАДОСЛАВ, рођен 1921. у Трбушанима; стрељан у Бањичком логору 7. маја 1943.
МИЛОВАНОВИЋ Јеврема МИЛОЈКО, рођен 1920. у Трбушанима; стрељан у Бањичком логору 7. маја 1943.
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БИСЕНИЋ Милана МИЛОМИР, рођен 1898. у Рајцу; стрељан у Бањичком логору 7. јуна 1943.
БУКОВИЋ. Констадина НОВАК, рођен 1902. у Брусници;
стрељан у Бањичком логору 7. јуна 1943.
МАРТАЋ Будимира ИСАИЛО, рођен 1911. у Рајцу; стрељан у Бањичком логору 7. јуна 1943.
ЛАЗОВИЋ Данила ЂУРЂЕ, рођен 1919. у Грабовици; стрељан у Бањичком логору 18. јуна 1943.
СТЕФАНОВИЋ Грујице МИЛОСАВ, рођен 1906. у Врнчанима; стрељан у Бањичком логору 4. априла 1944.
ЂУРИЋ Драгића РАДИВОЈЕ, рођен 1902. у Грабовици;
стрељан у Бањичком логору 2. априла 1943.
ЈЕВТОВИЋ Рајка МИЛОЉУБ, рођен 1918. у Леушићима;
стрељан у Бањичком логору 26. децембра 1942.
ПРКОСИ, ПОРУКЕ И ПЕСМА ЗАТОЧЕНИКА
Кроз логор на Бањици од оснивања до затварања прошло
је много затвореника различитих националних и политичких
опредељења. Било је ту истакнутих комуниста и бораца НОР-а,
њихових присталица и чланова њихових породица, који су овде
пристигли као таоци. Сви су имали посебан третман, изложени
вишедневним саслушањима. Од њих је тражено да говоре о својој активности у Комунистичкој партији, или где су се борили
као борци НОР-а и њихови помагачи. При саслушањима, која су
трајала и по читаву ноћ или дан, заточеници су били изложени
нечувеним мучењима, познатим само у фашистичким затворима
и мучилиштима.
Јевреји и Цигани нису дуго задржавани у логору. Стрељани су са првим групама, а некада и појединачно. Заточеници који су у логор доведени и држани као таоци били су предодређени
за стрељање аако се деси да неки немачки војник негде погине.
У логору се нашао мали број присталица равногорског покрета. Они су углавном ухваћени на терену заједно са сељацима
који су привођени као таоци и према њима није било насиља, нити су подвргнути саслушањима и мучењима.
Заточеника у логору било је различитих политичких и животних опредељења, па отуда и различита понашања приликом
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извођења на губилиште. На стратишту једни су одлазили уздигнуте главе, често су клицали Комунистичкој партији, Народноослободилачкој борби, Србији,српском народу, Совјетском Савезу... Други су у смрт одлазили сузних очију. Пред стрељање неки
су успели да разним каналима пошаљу поруке својим породицама.
О животу заточеника у бањичком логору певане су и песме. Неке су певали затвореници у логору, док су неке касније
аутори посветили животу логораша у том мучилишту.
Ево неких:
ЛОГОРСКИДАНИ
Зидови сиви опасују зграду,
са кула вребају митраљеска Гнезда.
Хладан челик прети и птици у лету,
ал' срца пркосе, уздрхтала, врела.
Када се врата уз звекет отворе,
погледи прозваних с опоменом круже:
„Осмехни се с презиром, нека душман види,
подиГни Главу и не дај се, друже".
Очи нам тада Грозничаво сјаје,
чује се песма са бледих усана,
Као задњи поздрав свим драГим лицима,
несталим у освит тек рођеноГ дана.
Смеју се часи, месеци, Године,
лица су све блеђа, шапат је све тиши.
ДруГови одлазе с пркосним осмехом,
Имена њихова - сећање запиши!
Вјера КРУПЕЖ
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ЛОГОРАШКА
Ево мене једанаест месеци
Како су ме заробили Немци.
Ја сам, браћо, на Бањици био,
пакет нисам од куће добио.
И кад мени неки пакеШ дође,
то кроз руке Вујковића прође.
Што ваљаде из њега изваде,
што остаде Шо свињама даде;
тако наши полицајци краду.
Једне ноћи бујна зора руди,
„марица" нас у бараци буди.
Како кога поче да прозива,
наредише одело да скида.

Мајка видеш' чедо не?1е,
Стрељан јој је мили син.
Ћуте, трпе заточници
У лоГору на Бањици.
Ћуте, трпе заточници
У лоГору на Бањици.
За судбину нашу клету
Знаде скоро цео свет Што волимо земљу нашу
И морамо зато мрет'.
Ћуте, трпе заточници
У логору на Бањици.
Ђуте, Шрпе заточници
У лоГору на Бањици.
Напољу се плутон чуо,
Мртав пао нам је друГ.
Ал' нек' знаду издајници Враћа?1емо крвав дуГ.

А камијон - марица се враћа,
на стрелиште одводе се браћп. Враћаће Га заточници
ЛоГораш
Из лоГора на Бањици.
РаШко ЧОЛОВИЋ
ВраТшћд Га заточници
Из лоГора на Бањици.
БАЊИЧАНКА
Кроз решетке сунце Греје,
Напољу је диван дан,
Нлаво небо ко да жали,
Слобода је за нас сан.

Са Бањице свакоГ дана
На стратиште воде нас.
С песмом пада друГо до друга
Рад' народа родног спас!

Ми смо тешки заточници
У логору на Бањици.
Ми смо тешки заточници
У лоГору на Бањици.

Тако Гину заточници
У лоГору на Бањици.
Тако Гину заточници
У лоГору на Бањици.

У лоГору на Бањици
Лежи деци отац њин.

Из лоГора пале жртве
ДруГови ће светити,
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А највише од њих свију
Светићемо сутра ми.

Хеј, другови, на Бањици,
Само храбро, еШо нас!

СвеШиће их заточници
Из лоГора на Бањици.
Светиће из заточници
Из лоГора на Бањици.

Само храбро заточници,
У логору на Бањици.
Само храбро заточници
У лоГору на Бањици.

Из Босанских наших шума
Јечи Громак, силан Глас:

Аутор-лоГораш
Милета МИЛАНОВИЋ

По казивању Милутина Радојевића, после одвођења на
стрељање Милете Милановића, његови другови логораши су још
додали једну строфу и рефрен који гласи:
Ову песму спевао је
Милета Милановић.
За слободу своГ народа
Иа' је тај врли тић.

Светиће Га заточници
Из лоГора на Бањици.
Светиће Га заточници
Из лоГора на Бањици.

Понашање Милете Милановића изазвало је запрепашћење
код Чарапића, заменика Светозара Вујковића. Цела соба је одговорила свом другу Милановићу: „Живела! Живео!" Док су Милету водили у „марицу", његови другови су му отпевали његову
„Омладинску Бањичанку":
Омладинци лоГораши,
На окуп овамо,
Омладинску Бањичанку
Сложно запевајмо.
ОМЛАДИНСКА

БАЊШАНКА

Пале жртве на Бањици
ДруГови ће осветити
А највише од њих свијух,
светићемо сутра ми.
Светиће их осветници

Запевајмо песму борбе
Овде у тамници,
И још једном покажимо
Шта су омладинци.
Из лоГора на Бањици.
И сред кршних наших Гора
Јечи Громко снажан Глас:
„Ој друГови на Бањици,
Само храбро, ево нас!"
Ми смо тешки заточници
у ЛоГору на Бањици...21
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Певали су логораши на Бањици опомињући управу логора
на тешке услове живота:

Спремај, мајко сина из малена,
Шамница је кућа преголема.
У њој има ШрисШа ше'сеШ соба,
свака соба по сШоШину роба.
Доле беШон, наоколо цигла,
на враШима каШанац и рингла,
на прозору оковано гвожђе
да не може јабука да прође,
а камо ли, мајко, да ми дођеш.22
Казивање логораша

Миљка Мирковића из Чачка

Сужњи су били деца и жене
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ПРКОСНИЦИ
После повратка Немаца у Чачак и уништења Ужичке републике, почетком децембра 1941. године, по наређењу немачке
команде у Чачку у халама Војнотехничког завода формиран је
логор за партизанске борце, њихове сараднике и симпатизере. По
наредби немачке команде и Градског поглаварства, 7. децембра у
раним јутарњим часовима обнародује се наредба да се у хале Војнотехничког завода јаве сва мушка лица од 15 до 60 година ради
добијања легитимације, са упознавањем да је град блокиран и да
нико не покушава излазак из града, јер ће такви на лицу места
бити убијени. тада се у Заводу прикупило неколико хиљада мушких особа.23
Ту је одмах формирана комисија од „угледних грађана",
коју су у већини сачињавале присталице Љотићевог, Недићевог
и четничког покрета. Ова комисија имала је задатак да од приведених грађана препозна и одвоји оне који су били у партизанским одредима, или су, пак, били њихови помагачи и симпатизери. Сви ухапшени грађани су морали да прођу испред чланова
комисије, гледајући њима у очи - како би се лакше препознали.
Све оне које је ма који члан комисије препознао као партизана,
или њиховог симпатизера, издвајан је и одвођен у фабричке хале, над којима је настављен истражни поступак, док су они који
од комисије нису препознати као партизани, или њихови помагачи пуштени кућама:
Чланови комисије (угледних грађана) су били:
Глишо Матовић, трговац из Чачка,
Војислав Матовић, трговац из Чачка,
Алија Куленовић, шеф уреда у Чачку,
Милија Бојовић, кафеција из Чачка,
Милија Јанковић, кафеција из Чачка,
Андрија Стокић, пословођа у Фабрици хартије (члан руководства Љотићевог „Збора" у Чачку),
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Драгољуб Миливојевић, кафеција из Чачка,
Милан Никодијевић, железничар из Чачка,
Будимир Вујчић, кафеџија из Чачка,
Властимир-Власто Ивановић, баштован из Чачка,
Војин Ратковић, мајор ЈВ из Чачка, припадник четника
ДМ,
Милош Антонијевић, председник општине из Чачка,
Миле Поповић, штампар из Чачка,
Никола Благојевић, баштован из Атенице,
Стеван Батинић, железничар из Чачка, припадник Љотићевог „Збора",
Јосип Сафнер, предузимач из Чачка, преводилац и тумач,
Н. Вукобратовић, наредник СДК (Недићеве војске),
Милисав Радовић, кочијаш из Љубића, припадник четника ДМ,
Драгутин Булић, свештеник из Чачка, председник Окружног одбора Љотићевог „Збора" у Чачку.24
У међувремену, у хале Завода
довођене су групе партизана, које су четници заробили,
или су их похватали код својих кућа на подручју драгачевског,
љубићског и трнавског среза.
Ту је одмах формиран мештовити ратни преки суд под називом „КШЕСг8СгЕК1СНТ" (у преводу Преки ратни војни суд).
Председник суда је потпуковник Мајпћаигеп, командант
Ортскомандатуре:
Чланови суда:
Драгутин Булић, свештеник, председник Окружног одбора
Љотићевог „Збора",
Андрија Стокић, пословођа у Фабрици хартије, члан руководства Љотићевог „Збора",Алија Куленовић, шеф уреда у Чачку,
Коста Михаиловић, директор Гимназије у Чачку, припадник Љотићевог „Збора",
Војин Ратковић, мајор БВЈ у Чачку, четник ДМ,
Будимир Вујичић, кафеџија из Чачка, четник ДМ,
Павле Богићевић, потпуковник, председник Српског добровољачког корпуса,
К. Филиповић, капетан Српског добровољачког корпуса,
Јосип Сафнер, предузимач, судски преводилац.
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Овај суд почео је да ради 7. децембра 1941. Постојао је негде до 20. јануара 1942, када је надлежност тог суда пренета у
Краљево. У халама ВТЗ су основана три одељења:
А - одељење, у коме су били смештени притвореници, над
којима није вођен судски процес;
Б - одељење, у коме су смештени осуђеници, које је требало интернирати у логоре и на батине;25
Ц - одељење, у које су смештени осуђеници на смрт.
Судски процес над затвореницима трајао је врло кратко.
Они су судском већу морали само да одговоре на питање да ли су
били у партизанским јединицама, или су на други начин помагали овај покрет; ако су били у партизанским одредима - да ли су
водили борбу против немачких војних јединица и на ком ратишту. Оптужени нису имали могућност да их ико брани, нити су
то сами могли чинити. Одлуке суда су оптуженим одмах саопштаване, а гласиле су: стрељање, батине и логор, батине па пуштање кућама.
Многим затвореницима, који су нарочито довођени са села,
које су испоручивали четници, пресуде су доношене у самим четничким командама, па су саопштаване Немцима писмено, или
усмено приликом довођења бораца у логор. Познато је писмо чет77

ничког војводе Милоја Мојсиловића, који је упутио из Трнаве немачком команданту у Чачку, првих дана децембра:
„Молим пошаљите два камиона за превоз заробљених комуниста. Које треба одмах стрељати без икаквог изговора, односно даљег проверавања".25/а
Ово писмо говори о тесној спрези између четника и Немаца
у убијању партизанских бораца. Неки острашћени антикомунисти покушали су да у неким публикацијама другачије прикажу
његову садржину правећи тешки фалсификат овог документа.
Никада се неће сазнати тачан број стрељаних бораца на
овом стратишту, јер ту је устрељен велики број бораца који нису
рођени на овом подручју. На терену су заробљавани и хватани
борци који су припадали разним НОП одредима, не само Чачанском. Такве заробљенике су четници често ликвидирали на терену приликом хватања, а они који су доведени и предати Немцима у ВТЗ, убијани су и да нису извођене пред судско веће. Евиденција о стрељаним само делимично постоји, јер се радило на
томе да се пониште трагови овог злочина.
Због таквог стања, после рата произвољно је процењивано
да је ту стрељано између 600 и 800 бораца. Али, приликом есхумације лешева из гробнице у кругу ВТЗ и Мишовића гају 1946. године, није се водило рачуна да се савесно утврди број стрељаних.
У записнику Градског одбора Јединственог народног фронта забележено да је из гробницу ВТЗ у Чачку и гробнице у Мишовића гају у Кулиновцима ископано и пренето у нову гробниц у на Тргу
устанка у Чачку 296 лешева. Ту је и констатовано да посао вођења и преношења лешева није ваљано обављен, јер су га обавили
заробљени Немци, па се сумња да ли су сви лешеви повађени.
Ближи сродници аутора ове књиге: Милутин, Властимир и
Миломир Недовић и Милинко Вукашиновић из Ртара у марту
1942. године радили су као физички радници на риљању баште у
Окружном расаднику у Чачку. Њих је градско поглаварство ангажовало да неке гробнице (које су биле откопане или су их кучићи били раскопали) отворе и да стрељане пренесу у друге веће
гробнице које су они ископали. Они су на том послу радили око
10 дана. Казивали су да су неке гробнице откопане од родбине
стрељаних, вероватно ноћу. Из гробница које су они откопали
пренели у друге веће око 380 лешева стрељаних. Још су сведочили да је велики број лешева био унакажен и исечен и да над њи122

ма убиства иису извршена ватреним оружјем, већ другим средствима. Све ово наводи на закључак да су четник-кољаш Милисав Радовић и немачки агент Милан Вукосављевић-Звер, који су
били госнодари зла вршеном над ухапшеним, имали пун удео у
усмрћивању осуђених.25/6
Дугогодишњим послератним истраживањем дошло се до
података о именима 228 бораца стрељаних код ВТЗ у Чачку и у
Мишовића гају у Кулиновцима. Из чачанског краја је 194, а 34
стрељаних су рођени ван овог подручја. Ово је доста мање од
броја лешева који су из ових гробница извађени 1946. године
приликом преноса њихових костију у гробницу у центру Чачка,
што говори да се за многе стрељане није могло утврдити ко су и
одакле су.
Имена стрељаних бораца из чачанског краја исписана су
на страницама књига „Чачански крај у НОБ - пали борци и жртве". Ту је евидентирано из драгачевског среза 28, љубићког 76,
трнавског 45 и из града Чачка 44. Од стрељаних који су ван чачанског подручја за 20 се зна где су рођени или живели, док за 14
нема никаквих података, осим имена и презимена. Треба напоменути да су од 194 борца из чачанског краја њих 166 ухватили или
заробили четници и да су прошле кроз њихове затворе формиране у читавом чачанском подручју. У тим затворима се нашло доста бораца из Чачка, који су избегли из града приликом уласка
Немаца. У тим затворима се нашло и бораца из другог подручја.
У свим тим затворима затвореници су страховито мучени. Ту је,
често уз сагласност општинских управа (које су биле успостављене), вршена селекција затвореника, па су предавани Немцима у
Чачку.
Трагично је била та сарадња је за многе породице, али и
за читава села. Највећу трагедију је доживела Прељина, из које
су стрељана 22 борца; сви 11. децембра 1941. Затим из Вирова стрељано је 13 бораца 7. децембрра 1941. Из Пријевора је стрељано девет бораца 28. децембра 1941, Љубића и Ракове по осам, из
Липнице седам, Бањице седам, из Гуче шест...
Овај суд није имао самилости када је одлучивао да на стрелишта пошаље више сродника из појединих породица. Тако су
овде заједно усмрћени: Рисим Марић са сином Јерославом из Вирова, Срећко Живановић са сином Момчилом из Лознице. Заједно у смрт су отишли браћа Драгомир и Милојко Миловановић из
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Пријевора, браћа Милија и Милисав Томић из Пријевора, браћа
Добривоје и Драгиша Шендаковић из Вирова, браћа Ђорђе и Милош Томашевић из Коњевића, браћа Владимир и Раденко Тутуновић из Слатине, браћа Анђелко и Душан Караичић из Чачка.
Није код овог суда било ни самилости за Радосава Топаловића, носиоца Карађорђеве звезде и Албанске споменице, ратника из Првог светског рата, родом из Прељине. Мирне савести у
смрт су слали младиће који нису напунили ни двадесет година
живота. Убијали су их овде, или су их слали у злогласне логоре,
где су остављали своје животе. Иначе, од 194 борца са чачанског
подручја, чија су имена позната, стрељано је у Војнотехничком
заводу и Мишовића гају у Кулиновцима њих 40 који нису имали
ни 20 година живота, 79 их је старијих од 20 а млађе од 30 година, њих 50 је било између 30 и 40 година, 13 од 40 до 50 година,
два од 50 до 60 и два старија од 60 година. Међу стрељаним су и
четири женске особе.
По пресуди овог фашистичког преког суда овде су на смрт
осуђени и стрељани:
ДРАГАЧЕВЦИ
БОШКОВИЋ Раденка БОГДАН, земљорадник, рођен 1906. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; као тешко рањеног заробили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
ЈОВАНОВИЋ Живка ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен
1906. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
МАРИЋ Рисима ЈЕРОСЛАВ, механичар, рођен 1922. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници у Вирову и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
МАРИЋ Јелесија РИСИМ, земљорадник, рођен 1891. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници у Вирову и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
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МАРИЋ Миливоја МИЈШЋ, кројач, рођен
1912. у Вирову; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима,
који су га стрељали 7. децембра 1941.
МИЛИНКОВИЋ Ивка ВИТОМИР, земљорадник, рођен 1912. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 8.
децембра 1941.
НЕДЕЉКОВИЋ Бранислава ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1922. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
НЕДЕЉКОВИЋ Јеврема МИЛЕНКО, земљорадник, рођен
1910. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
ПАЈИЋ Живојина МИЛИСАВ, зидар, рођен 1906. у Вирову; борац Драгачевског батаљона;
заробили га четници и предали Немцима, који су
га стрељали 7. децембра 1941.
ПАЈИЋ Драгослава СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1925. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима,
који су га стрељали 7. децембра 1941.
ШЕНДЕКОВИЋ Јована ДОБРИВОЈЕ, земљорадник, рођен
1905. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
ШЕНДЕКОВИЋ Јована ДРАГИША, земљорадник, рођен
1899. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра 1941.
ШЕНДЕКОВИЋ Ранка ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1906.
у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали 7. децемрба 1941.
ПЕТРОВИЋ Михаила МИОДРАГ, шофер,
рођен 1920. у Горачићима; члан СКОЈ-а; борац
Драгачевског батаљона; заробили га четници у
Ариљу и предали Немцима, који су га стрељали 7.
децемра 1941.
81

РАДИЧЕВИЋ Радована ЖИВОТА, земљорадник, рођен
1914. у Горњој Краварици; сарадник НОП-а; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали у децембру 1941.
ВРОЋИЋ Милисава ЖИВОРАД, трговачки помоћник, рођен 1917. у Гучи; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 30. децембра 1941.
БУГАРЧИЋ Тома МИЛОМИР, ученик гимназије, рођен
1922. у Гучи; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; радио
у партизанској Команди места у Гучи; ухватили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали 28. децембра 1941.
ДРАМЛИЋ Радосава МИЛОСАВ, ученик гимназије, рођен
1922. у Гучи; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници
и предали Немцима, који су га стрељали 25. децембра 1941.
РАЈИЋ Михаила РАДОЈЕ, опанчар, рођен
1908. у Гучи; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га
стрељали 11. децембра 1941.
ИВАНОВИЋ Вељка БОРИСАВ, земљорадник, рођен 1900.
у Гучи; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; одборник НОО
у Гучи, заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 30. децембра 1941.
РАЈИЋ Василија ВОЈИСЛАВ, земљорадник, рођен 1920. у
Гучи; борац Драгачевског батаљона; заробили га четници и предали Немцима који су га стрељали 30. децембра 1941.
ВАСИЉЕВИЋ Радосава РАДОМИР, земљорадник, рођен
1921. у Доњој Краварици; борац Драгачевског батаљона, заробили га четници и предали Немцима који су га стрељали 22. децембра 1941.
ШАУБАХ Фрема ЛЕОН, дипломирани
правник, рођен 1915. у Чрномељу у Словенији, као
изгнаник живео са породицом у Каони; борац-водник у Драгачевском батаљону; заробили га четници и предали Немцима који су га стрељали 27. децембра 1941.
ТЕРЗИЋ Василија ДОБРОСАВ, радниик,
рођен 1914. у Миросаљцима; борац Драгачевског батаљона; заро122

били га четници и предали Немцима који су га стрељали 17. децембра 1941.
ЂУНИСИЈЕВИЋ Славомира СЛАВКО, пекар, рођен 1911.
у Ртарима; борац Драгачевског батаљона; ухватили га четници и
предали Немцима који су га стрељали 20. јануара 1942.
КОСТИЂ Михаила ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1910. у
Ртима; борац Драгачевског батаљона; одборник Среског НОО;
ухватили га четници и предали Немцима који су га стрељали децембра 1941.
СТАНИШИЋ Василија МИЛОШ, кафеција,
рођен 1905. у Тијању; борац Драгачевског батаљона, заробили га четници и предали Немцима,
који су га стрељали 20. јануара 1942.
МАЈСТОРОВИЋ Николе РАДОВАН, земљорадник, рођен 1897. у Церови; борац Драгачевског батаљона, заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 17. децембра 1941.
ДРАГАЧЕВСКИ ЧЕТНИЦИ У СЛУЖБИ ОКУПАТОРА
Четници су од почетка прве офанзиве почели сарађивати
са окупатором. У преметачинама и прогонима родољуба, та сарадња је била видљива, у другим случајевима прикривена. Све веће акције, усмерене против партизана, планиране су и извођене
заједнички, раме уз раме са припадницима Недићеве Пољске
страже. Немци су давали инструкције и смернице преко СрескоГ
начелства и команде у Гучи. Ови су то преносили на четништво преко Милоја Мојсиловића, званичноГ команданта ЈеличКОГ четничкоГ одреда. Немци су држали све конце у својим рукама и привидно остајали по страни. За мноГе Грађане Драгачева
издајничка улоГа четника је остала скривена. Милутин Јанковић, тај лукави бивши жандармеријски лисац, посебно се чувао
да Га нико у тој вези не уочи. А она је, ипак, постојала. Срески
начелник је још половином 1942. Године извештавао министарство унутрашњих послова у окупираном БеоГраду:
„Као што сам напред напоменуо у срезу само постоје одред војводе Мојсиловића и одред Среске државне страже. Њихо83

ви су односи коректни, а између њих влада хармонија и сагласност у раду".
И стварно. Пуне две године под окупацијом владало је јединство и изврсна сарадња са недиТгевцима, а преко ових и са
Немцима.
Немачке окупационе трупе, према својим слугама, односиле су се на једнаком нивоу. Помагали су и дозвољавали им слободу кретања, имали их у својој евиденцији. Четничке четовође у
ДраГачеву су упозораване:
„... Кад поједини четници и добровољци напуштају место
Где се њихов одред налази, морају бити снабдевени путним објавама овереним од стране најближе немачке трупе, или немачке
полицијске власти. Сама четничка или добровољачка леГитимација није довољна за путовање.
Четовође ће строГо водити рачуна да ниједан четник не
сме никуда путовати без објаве оверене од стране немачке власти. Напротив, ако неко покуша да пође на пут без овакве објаве, биће ухапшен од стране немачке власти и упућен у лоГор".
За крваве услуГе учињене окупатору, четничка орГанизација у ДраГачеву добијала је од немачке команде за Србију, а преко Неди?1еве владе, новчану помоћ. Одређен број припадника четничких јединица, оних најоданијих, нашао се на платним списковима. У прво време доста масовно, касније МНОГО мање, зависно од ситуације. Када је у овом делу Србије оружана борба против окупатора ослабила и партизанске јединице биле далеко у
Западној Босни и ХерцеГовини, Немци су притворили славине.
Штаб јеличкоГ четничкоГ одреда је упозоравао своје четовође по
општинама и селима:
„Извештавате се да је овај одред реГистрован код војноГ
одељења при Председништву МинистарскоГ савета, са бројним
стањем од 400 људи. Према томе четовође ће у буду?1е у платним списковима показивати, односно уводити половину људства од раније приказиваноГ бројноГ стања".
Временом су те везе и међусобна сарадња почели да попуштају. Прво међу четницима. Све чешће долази до свађа и сукоба око поделе плена. Јанковић је постао незајажљив у поГледу
присвајања опљачканаоГ плена. За себе је узимао увек највише и
највредније. У силовању жена и девојака био је увек први. Остали четници су моГли да се иживљавају тек после своГ командан122

та. То их је вређало и ниподаштавало, нагризало њихову мушку
сујету. Употаји све више тиња мржња и отпор. Храбрији и робуснији се издвајају и стварају посебне групације. По селима
обелодањују недела и насиља над недужним народом што су их
чинили под командом Милутина Јанковића.26
Четнички затвори по селима Драгачева и Гуче постали
су првих дана децембра 1941. Године права мучилишта за похватане и заробљене партизане и њихове породице и симпатизере.
О томе Раде Јованчевић у својој књизи „Бели споменик" су заробљени борци доживљавали у тим затворима.
ЧЕТНИЧКИ ЗАТВОРИ У МАРКОВИЦИ И ГУЧИ
Ноћ је овладала. Чак се ни силуете не препознају.
РазГовор је временом замирао, постајао све тиши и искиданији. Прибијени као мишеви, неко пре а неко касније, људи су
утањали у сан. Милорад такође.
Сутрадан их рано избудише. Стражар је испуштао једноГа по једноГ напоље, док су их двојица наоружаних четника пратили до ПОЉСКОГ клозета, који се налазио у уГлу дворишта. Уповратку су им дозвољавали да старим лонцем захвате кишницу
из чабра испод стрехе и испљускају се мало по лицу, што би
требало да личи на умивање. Затвореници су отезали и трудили се да што дуже остану на чистом ваздуху, Гледали према капији и друму у нади да ће видети некоГа своГа. Четници су их
опет пожуривали и повремено се издирали. На крају им у старој
котарици донеше суву храну за доручак. Било је ту свеГа помало: сира, хлеба, парчи?ш сланине, неколико сувих колача од пекмеза, уГлавном само део од оноГа што су синоћ донели и предали
у штаб чланови њихових породица и сродника. Уносећи им храну, помешану и стрпану на једну Гомилу, средовечни четник се
заједљиво подсмевао:
- Стиже доручак, партизанчићи моји! Ставили смо вам
све заједно, у комун. Знамо, волите ви то, па да вам учинимо.
Ратко Шибинац се подиже, узе му котарицу из руке и одбруси:
- Ми бар знамо зашта се боримо и против коГа се боримо!
Не лижемо чизме Швабама. Боље би било да одеш кући, жени под
сукњу да се завучеш!
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Четник просто побеже испред бујице јетких речи и са
треском залупи врата за собом. Подрум се испуни бујицом гадних псовки и протеста на рачун четника. Заробљени партизани су стезали песнице и претили у њиховом правцу, а касније
изражавали сажаљења према заведеним људима.
Сат касније, у дворишту испред зграде четници почеше
Галамити више неГо обично. Не прође дуГо и у затвор упаде четник и позва двојицу да изађу напоље. Нешто касније почеше изводити и остале, једноГ по једноГ.
Испред зГраде, ту одмах поред високих степеница, ређали
су заробљене партизане и чврсто их везивали, прво појединачно,
а затим све заједно. Четник са уфитиљеним брковима, онај
што се синоћ налазио на стражи, умешно је обављао посао, везујући им руке телефонском жицом, а онда их спајао дуГим конопцем.
Ратко Шибинац се бунио:
- Чекајте, људи! Шта хо?гете од нас?! Нисмо ми лопови и
разбојници! Ко је наредио да нас везујете?!
- Лакше, Ратко, лакше! - ја сам наредио, добацује му одоЗГО са степеница четнички командир Аврам.
- Шта хоћете од нас?!
- Да вас спроведемо у Гучу, ништа више! - одГовори му
овај.
- Зар Немцима?! - трже се Цане Жицар. -Зар окупатору
да нас предате, црна вам мајка не била? Где вам је српски образ,
срам вас било?!
Милорад се отима, затеже рукама и телефонска жица се
усеца у месо. Вуче конопац у страну и Гласно виче:
- Доле фашизам! Хоћу да ме стрељате овде! Нећу у немачке канџе!
- Тако је! Стрељајте нас овде, нека Гледа свјет! - придружује се Цане, вичући још Гласније.
Иостали у хору протествују:
- Хоћемо часну смрт!
- Живела борба за слободу! Живела Србија!
- Доле фашистичка Немачка!
- Стидите се!
По околним двориштима отварају се врата на кућама.
Људи и жене промаљају радознало Главе. Гледају позната лица
и чуде се.
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Неколико четника обле?1е около, гурају их и ударају кундацима, набадају пушчаним цевима и нагоне их у гомилу. Одозго са
висине четнички командир покушава да их смири:
- Људи, смирите се! Да је до мене, ја бих вас пусШио, али
Шакво је наређење од команде! Ту се нишШа не може. Лично је
Мојсиловић наредио да вас спроведем.
- Немцима?
- Није, неГо у шШаб. У Гучи су само недићевци и чеШници.
Немци су се враШили поново у Чачак.
ЗаШвореници се мало примирише. Уствари, нису више толико Гласно протествовали, већ полуГласно Гунђали, неГодовали
и псовали.
Аврам је сишао низ степенице међу своје четнике и почео
одређивати спроводнике. Изненада међу њима изби расправа.
Миломир Давидовић, звани Торбак, четник, рођен у НеГришорима, противио се:
- Ја нећу и Готово!
- Како нећеш, сунце ти боГово?! Одбијаш наређење?
- Одбијам, па шта?!
- За ово ћу те стрељати, па да ти је сунце на челу! - викао је командир.
- Куршум ми, куршум ти, Авраме! Ни Милутину Јанковићи се нисам дао, па нећу ни теби. Ја сам поштен човек, то да
знаш! - узвра?шо му Торбак.
- Добро, видећемо!
- Гледај ти шта хоћеш, али их ја нећу спроводити и
квит.
Четник одреди друГоГа, а затим нареди да се одмах крене.
Повезани људи лаГано кренуше према цести опкољени са
стране четницима. Упутише се преко села, путем ка Гучи, Гацкајући расквашену земљу, одмерено и усправно. У њиховим очима нема страха и кајања. Оне искре поносом и пркосом.
У Гучу су стигли касно по подне. Група ових заробљеника,
повезаих и запетљаних телефонском жицом и конопцима, ишла
је уздиГнутих Глава дуГом Градском улицом, привлачећи погледе
варошана. Они су излазили на своје дворишне капије и пратили
их поГледима како замичу према зГради бившеГ начелства у којој се поново сместила јединица Српске државне стражем састављена уГлавном од некадашњих жандарма, али сада у слу87

жби немачког Рајха. Иза ове поворке, на пристојном одстојању,
окупљао се чопор варошке деце и ишао за њима све до крила среске зГраде, у којој су се налазиле просторије штаба Јеличког
четничкоГ одреда „Свети Илија". Овде су заробљенике угонили у
пространо затворско двориште, скривено зГрадама од поГледа
радознале светине.
Унутра су их спроводници дрешили и распетљавали не чекајући неко посебно наређење. Свијали су ужад и каблове да их
понесу кућама у повратку. Владан и Гојко, доњедрагачевски
четници, ухватише за рукав Милорада Митровића и издвојише
Га у страну. Гојко му тада стави руку на краГну капута иза
врата и нареди:
- Скидај капут!
- Што? - питао Га Милорад забезекнуто.
- Свлачи!
- Хладно је. Куда ћу необучен на оваквој хладноћи?
- Скидај брже и не жвалави! Скидај или ће да пукне кундак по Глави!
Милорад опусти руке низ тело и четник му сам свуче нов
капут са леђа. Онда му скидоше и цокуле. Остаде у танком изношеном иемперу и подераним чарапама на ноГама. Готово ГО и
бос.
Четници замоташе цокуле у капут и журно се удаљише
према дворишној капији. Милорад се, поГнуте Главе, опљачкан и
пренеражен, поново прикључи Групи.
Убрзо их поделише у три Групе и растурише по затворским собама. Милорада и Вита Вуловића спроведоше у двојку,
осредњу затворску просторију са неколико склепаних клупа од
широких дасака поред зида. Нешто, ни клупе, ни лежаји. По њима су седели и лежали затвореници. Њих десетак заробљених
партизанских бораца, позадинских радника и сарадника Покрета. И старих и младих. Милорад их је Готово све познавао. Директно наспрам улаза је седео Светислав Недовић, стари социјалиста и члан Партије од оснивања, орГанизатор нове народне
власти у ДраГачеву, почев од сеоских, општинских, па до СреСКОГ народноослободилачкоГ одбора. До њеГа је лежао Живорад
Ковачевић, млад комуниста и командир вода у ДраГачевском
партизанском батаљону. Живорад је био рањен и о њему су се
свесрдно бринули Светислав и непознати човек за коГа је Мило122

рад касније сазнао да је Јеврејин. Светислав га је у сШвари уШопљавао, очински, Шешио и храбрио, хранио и појио, док се окреШни незнанко сШарао око превијања и лечења ране.
Овај Јеврејин је прискочио и Милораду у помоћ. Дао му је
одмах своје Гумене каљаче и огрШач сашивен од шаШорскоГ крила, довољно да Га сачува од првих налета децембарских хладноћа. У сШвари, био је Шо ГесШ који не дозвољава да човек поклекне, већ улива снаГу за нове напоре, уверење да никад није сам, никада напушШен. Човеку се Шако улива моћ, неки својеврсШан полеШ, прилично сличан нормалносШи живљења и у њему расШе
смисао за пријатељсШво и љубав.
Следећи дани су били испуњени сШравом и ужасним мучењима. ЗаШвореници су посШајали нишШа, командир заШвора и
полицијски иследници Гори од звери. Саслушавали су их и Шукли, изводили у шеШње по заШворском дворишШу и Шукли, делили неукусни чорбуљак за храну и Шукли, пушШали у дворишни
нужник и опеШ Шукли. Тучени су на сваком кораку и сваком месШу. Свим и свачим. Милорада МиШровића је један од полицајаца Шукао чекићем по леђима, Грудима, стомаку, рукама, свуда.
ЖивахноГ Јеврејина су положили преко клупе и врећицом песка
Шукли по Голим Шабанима, дуГо и сШрпљиво. После овоГа више
није моГао да сШане на ноГе. По заШворској ћели]и и дворишту
вукао се на коленима и помаГао рукама, на које је навлачио изношене чарапе умесШо рукавица.
СвеШислава Недовића су након саслушања извели у дворишШе и на њеГа изручили пун чабар ледене воде. Онда су Га онако
мокроГ вадали по дворишШу све док се одећа на њему није почела
ледити. МокроГ и слеђеноГ, као мумију, уГурали су у затворску
просторију очекујући да се у току ноћи смрзне.
Затвореници су прискочили у помоћ, Шихо и без буке.
Свлачили су са премрзла човека окорелу и ледену одећу, скидали
са себе делове суве и Шопле и на њеГа навлачили. Затим су журно прилазили одмереном ритму масаже, онако преко одеће, појавчавајући на тај начин циркулацију крви и телесну топлоту
тела. ДруГи су смрзнуту одећу стављали између својих тела,
одлеђавали је и цедили, а још касније у предвечерје и у току ноћи не ја исти начин сушили.
Светислав се полако опорављао од хладноће, али се полуукочено тело предавало дрхтавици. Несносна Грозница се поиГравала сваким делићем њеГовоГ тела, да би Га нешто касније за-
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хваШила повишена ШемпераШура. ВаШрушШина га обарала и он
се опушШао и предавао се судбини, бунцао...
СуШрадан их рано извукоше из заШворских соба. Не све.
Овога пуШа само оне шШо су се са оружјем борили у Одреду. Из
двојке. Милорада, Живорада, Ковачевића и ВиШа Вуловића. Из
других осШале. Поново их у заШворском дворишШу чврсШо везују
и формирају колону. По двојицу: Живорада и ВиШа заједно, Милорада и Цана Жицара, па Шако редом. У Шишини. Чују се само
псовке жандарма и чеШника. Повремено Шуп ударац кундака и
резак јек понекоГ заробљеника испод набода пушчане цеви под
ребра.
Ускоро би све ГоШово и Шада паде команда за покреШ: правац Чачак, Немцима на милост и немилосШ. И колона креће на
дуГ пуШ, пешке, вукући ноге по мокрој калдрми. Около их праШе
жандарми са ножевима на пушкама, одозГо небо сиШном леденом кишом. Људи увлаче Главе у слабу одећу и оШуда боду поГледима жандарме што их спроводе. На изласку из варошице њихове поГледе привлаче Овчар и Каблар. Та два, небу принесена Грумена земље, што своје врхове нуде облацима на уздарје, изазивајући у људима чудна осећања. Те две планине су део њих. Од
рођења су устајали и леГали у постеље са њиховим куполама у
очима.
Живорад Ковачевић Гази на челу колоне и вуче је напред.
Поново осећа болове рана, стеже зубе, трпи и не да се. И он дуГо
милује поГледом подножје Овчара тамо где се родио, одрастао и
замомчио. Предосећа да Га више неће видети, прикупља последње атоме снаГе и почиње песму, пуну заноса и пркоса:
„Са Овчара и Каблара
Девојчица проГовара!"
Заробљеници прво неуједначено, а мало касније сложно,
прихватају. Њихове Главе се поново извлаче и подижу, тела усправљају и корак им постаје чврст. Ехо њихове песме се разлеже заталасаним земљиштем. Испреплетан сноп Гласова ГрупНОГ певања са призвуком пркоса и ГоркоГа поноса у себи, наГони
спроводнике на узнемиреност. У њиховим очима се види страх.27
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ЂОКИЋ Максима МИОДРАГ, ученик гимназије, рошен
1921. у Бечњу; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали 18. децембра 1941.
БОШКОВИЋ Радивоја ЉУБИША, ваздухопловни официр
БВЈ; рођен 1917. у Бресници; члан КПЈ; командир чете у Љубићком батаљону; ухватили га четници и предали Немцима који су
га стрељали 18. децембра 1941.
ТЕШИЋ Аксентија МИЈ10РАД, земљорадник, рођен 1922.
у Брђанима; борац Љубићког батаљона, ухватили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали децембра 1941.
ШЕНЧЕВИЋ Милорада ЈАНКО, земљорадник, рођен 1921. у Брђанима; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима,
који су га стрељали 26. децембра 1941.
ТОДОРОВИЋ Владимира Добривоје, земљорадник, рођен 1892. у Врнчанима, борац Љубићког батаљона,
ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали децембра 1941.
ВРЦАЛОВИЋ Станке ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен
1920. у Видови, живео у Врнчанима; члан СКОЈ; борац Љубићког
батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су гастрељали у децембру 1941.
БЛАГОЈЕВИЋ Милоша РАДОВАН, земљорадник, рођен 1912. у Горњој Горевници; борац
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 4. јануара
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РАКАНОВИЋ Милоја ЉУБОМИР, земљорадник - песник,рођен 1911. у Горњој Горевници;
борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали 27. децембра 1941.
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ТОРОМАН Обрада МИЛУТИН, земљорадник, рођен 1917. у Горњој Горевници; члан КПЈ;
водник у Првој чети Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали25. децембра 1942.
АЏЕМОВИЋ Благоја МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1908. у Доњој Горевници; борац
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра
1941.
ПЕТРОВИЋ Милана ВУЧИЋ, земљорадник, рођен 1911. у Доњој Горевници; члан КПЈ;
командир Четврте чете Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га
стрељали 10. децембра 1941.
БОЈОВИЋ Милана БОШКО, земљорадник, рођен 1917. у
Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали 3. децембра 1941.
КУЗМАНОВИЋ Миљка МИЛИСАВ, земљорадник, рођен
1912. у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона; ухватили га
четници и предали Немцима, који су га стрељали 7. децембра
1941.
РАДОСАВЉЕВИЋ Станка БРАНКО, земљорадник, рођен
1921. у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона; ухватили га
четници и предали Немцима, који су га стрељали 9. децембра
1941.
УРОШЕВИЋ Миљка СИМЕУН - СИМО, земљорадник, рођен 1910. у Доњој Трепчи; члан
КПЈ; командир Треће чете у Љубићком батаљону; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 5. децембра 1941.
ЖИВАНИЋ Душана КОНСТАНТИН, радник, рођен 1919. у Коњевићима; борац Љубићког батаљона; ухва122

тили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 22. децембра 1941.
ТОМАШЕВИЋ Драгутина ЂОРЂЕ, радиомеханичар, рођен 1919. у Коњевићима; члан КПЈ;
интендант Чачанског НОП одреда; ухватили га
четници и предали Немцима, који су га стрељали
22. децембра 1941.
ТОМАШЕВИЋ Драгутина МИЛОШ, радник, рођен 1903. у Коњевићима; у октобру и новембру 1941. радио у Фабрици хартије за потребе НОП-а; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 8. децембра 1941.
ДАВОВИЋ Петка МИОДРАГ, столар, рођен
1912. у Љубићу; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га
стрељали 4. децембра 1941.
КОВАЧЕВИЋ Драгољуба ДРАГОСЛАВ-КУДРО, пекар, рођен 1920. у Теочину, живео у Љубићу; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који
су га стрељали 26. децембра 1942.
КОВАЧЕВИЋ Василија СРЕДОЈЕ, службеник, рођен 1920. у Љубићу; члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; ухватили га недићевци и предали Немцима, који су га стрељали 13. децембра
1941.
СРЕДОЈЕ Ковачевић - СЕРДАР, борац Друге чете ЉубићкоГ батаљона припадао је Генерацији чачанских Гимназијалаца која је своје животе подредила оружаном устанку. Окупација земље затекла Га
као члана партијске ћелије у Колској радионици у Љубићу. По
задатку Партије радио је на прикупљању оружја и на упућивању омладинаца у прве устаничке десетине и чете.
Када су Га Немци једне хладне децембарске ноћи, обасјаном месечином, извели са Групом омладинаца на стрељање, тишину на пољани испресецаном ракама, испунила је мелодична
песма из Грла младића, комунисте, који је пркосио смрти:
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„Сред пушака, бајонета,
страже око нас.
Тако креће наша чета
кроз билећкп крај"!
Песма је прекидана ударцима кундака. Речи су се губиле од
тупих удараца само за тренутак, да би се опет надовезале и
прелиле у сетне стихове:
„Ој Мораво, моје село равно..."
Испеване стихове прихватала је колона осуђеника, опраштајући се њима од рођене Мораве, чији су задњи минути посвећени плодној долини вољене родне груде.
-То је Средоје! - преносили су шапатом затвореници са којима се тек опростио, бодрећи их да истрају до задњег откуцаја срца. А онда је одјекнуо плутон. После тога се све утиша. Али
је та тишина уносила нов немир у душе становника града на
Морави, чије је корито у ове ратне дане често било крваво.
На дан 13. децембра 1941. године угасио се живот једне
младости. То је цена којом је плаћена вољена слобода.28
МАЦАНОВИЋ Тихомира СРЕДОЈЕ, столар,
рођеи 1914. у Љубићу; члан КПЈ; борад Љубићког
батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 2. јануара 1942.
МИЛОСАВЉЕВИЋ Бранка РАТОМИР-РАДЕ ГРЕБИЋ, поткивач, рођен 1913. у Љубићу; курир у партизанској Команди места у Чачку; ухватили га четници и предали Немцима, који су га
стрељали 23. децембра 1941.
МЛАДЕНОВИЋ Михаила ЖИВОТА, радник, рођен 1903. у Љубићу, члан КПЈ; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који
су га стрељали 12. децембра 1941.
ПЕТРОВИЋ Јеротија ЉУБИСАВ, столар, рођен 1919. у
Љубићу; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 22. децембра 1941.
ПОПОВИЋ Петра ДОБРИВОЈЕ, ученик гимназије, рођен
1923. у-Младеновцу, живео у Љубићу; борац Љубићког батаљона;
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заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 22.
децембра 1941.
БОЖОВИЋ. Саве ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1914. у
Прељини; борац сеоске партизанске милиције; заробили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
БОЈОВИЋ. Миљка ДРАГОСЛАВ-ДРАГАН,
земљорадник, рођен 1915. у Прељини; члан КПЈ
од 1937; један од организатора устанка у љубићком крају; командир среске партизанске милиције и командант места у Прељини; ухватили га четници у Горњој Горевници и предали Немцима који су га стрељали 27. децембра 1941.
ПИСМА

ДРАГАНА

БОЈОВИЋА

26. децембар 1941.
Чачак
Милунка!
Када будеш читала ове редове мене више неће бити међу
живима. Шта ћеш можда је та судбина тако хтела а можда и
људи тако направили а то је вероватније. Није ми жао што
умирем ШјерЋ знам да сам радио за добро човечанства јер сам
био поштен кроз цео живот и као такав умирем немој тужити
и кукати, већ уложи све силе и напоре да Млађена спасите јер
он није ништа крив, нек бар он остане. А са моје стране ако се
пусти савет му је да се добро чува и нека је код куће.
До победе јер ће она заиста доћи.
Немојте правити никакве Глупости око подушја, јер то
нема ко ни да уради види обиђи маторог па сад шта ћеш му тако му је осуђено да живи, можда и он сам томе није (крив) ја
знам да Га сви искоришћавају али нека то раде неће се аснити
од тога. Поздрави све наше Миломира (Милоша) Радојку, и све
остале моје пријатеље а непријатеље сажаљавам зато што су
бедни.
МНОГО те воли брат.
26. XII1941 Год.
Тата!
Пишем ти неколико часова пред смрт, шта ћеш тако је
морало бити. Види те Млађа по сваку цену пустите ако то не
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учините већ се и он стреља. Имање које ти имаш уради по својој вољи. Али једно те саветујем да га оставиш Здравковој деци
Мици и Миљци јер већих пријатеља нећеш имати од њих а они
су и до сада то доказали. Они ће те опрати окупати умијесити
итд. то је мој савет а ти како хоћеш и ово ти пишем при чистој
савести.
Љуби ти руку син Драган.29
ИРИЖАНИН Мијаила НИК0Ј1А, земљорадник, рођен
1911. у Прељини; борац сеоске партизанске милиције; борац Љубићког батаљона; заробили га четници и предали Немцима, који
су га стрељали 11. децембра 1941.
ЈОВАНОВИЋ Милосава ЖИВОТА, земљорадник, рођен
1920. у Прељини; борац Љубићког батаљона; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га
стрељали 11. децембра 1941.
ЈОВАНОВИЋ Будимира МИЈ10РАД, земљорадник, рођен
1909. у Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили
га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра
1941.
ЈОВАШЕВИЋ Велимира ЂОРЂЕ, земљорадник, рођен
1903. у Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили
га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра
1941.
ЈОВАШЕВИЋ Драгише МИЈГУН, земљорадник, рођен
1912. у Прељини; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали Чачку 11. децембра
1941.
ЈОВАШЕВИЋ Милутина МЛАДЕН, столар, рођен 1917. у
Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
КАЛУЂЕРОВИЋ Недељка АЛЕКСИЈЕ, земљорадни, рођен 1913. у Прељини; члан КПЈ; десетар у Петој чети Љубићког батаљона; ухватили
га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
МАНОЈЛОВИЋ Стевана ГАВРИЛО, столар, рођен 1921. у
Пожеги (Ужичкој), живео у Прељини; борац Љубићког батаљо122

на; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
МАРЈАНОВИЋ Сава РАДОШ, радиомеханичар, рођен 1917. у Прељини; члан КПЈ; борац
Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра
1941.
МИЈАИЈ10ВИЋ Владимира МИЈ10САВ, земљорадник, рођен 1923. у Прељини; борац Љубићког батаљона; ухватили га
четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра
1941.
МИЈШЋЕВИЋ Миладина МИЈ1ИЋ, земљорадник, рођен
1903. у Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили
га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра
1941.
ПЕЧЕНКОВИЋ Божа ВОЈИМИР, земљорадник, рођен
1911. у Прељини; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали Чачку 11. децембра
1941.
РАДОЈЕВИЋ Љубормира МИЈШВОЈЕ, земљорадник, рођен 1902. у Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
РИСТОВИЋ Сава МИЈ1УТИН-Ј1УНЕ, земљорадник, рођен
1914. у Прељини; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали код ВТЗ у Чачку 11.
децембра 1941.
СЛАВКОВИЋ Божа МИЛОРАД, земљорадник, рођен 1910.
у Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
ТАНАСКОВИЋ Сретена ВЕЛИМИР, благајник општине,
рођен 1897. у Прељини; члан НОО; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
ТОМАШЕВИЋ Милана РАДОСАВ, земљорадник, рођен
1910. у Прељини; борац сеоске милиције; ухватили га четници и
предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
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ТОПАЛОВИЋ Павла ИЛИЈА, земљорадник, рођен 1924. у
Прељини; борац Љубићког батаљона; ухватили га четници и предали Немцима, који су га стрељали 11. децембра 1941.
ТОПАЛОВИЋ Владимира МЛАДЕН, столар, рођен 1903. у
Прељини; борац сеоске партизанске милиције; ухватили га четници и предали Немцима који су га стрељали 11. децембра 1941.
ТОПАЛОВИЋ Лазара РАДОСАВ, земљорадник, рођен 1885. у Прељини; носилац Албанске
споменице и Карађорђеве звезде; партизански мобилни официр; ухватили га четници и предали
Немцима, који су га стрељали 16. децембра 1941.
НЕКА ВИДЕ ДА СУ УБИЛИ ЧОВЕКА
Чича Радосава ТопаловиЈш из Прељине, окупација земље
1941. године затекла је у чину резервноГ мајора. Стари ратник
прошао је слободарске борбе од 1912. до пред крај победоносне
1918. Године. За јунаштво и умешност у командовању јединицом, у историјској церској бици млади официр одликован је највећим одликовањем - Карађорђевом звездом с мачевима. Потом
је земљом завладала пустош. Међу мноГима који су се по одлуци
Српске Врховне команде верали по Гудурама подносећи албанску
ГолГоту био је и Топаловић. Глад и несаница, слаба одевеност и
исцрпеност, коју су доносили даноноћни усиљени маршеви - само су разбуктали слободарско срце у Грудима младоГ ратника.
Када су у бројним јуришима, подржаваним артиљеријском канонадом, српска и савезничка француска војска отвориле брежу на
солунском фронту, Топаловић је са војском ослободилаца крајем
1918. Године, стиГао у родно село у чину резервноГ капетана II
класе, а на Грудима му се, поред друГих, пресијавале и две Карађорђеве звезде с мачевима...
Радикале је подржавала монархија, па је стоГа било тешко с њима изаћи на крај. У селу је настало комешање. Радикали на своју листу за председника општине изабраше авГуста
1923. Године Јарослава РаковиМ, а демократе Радосава. На изборима победише демократи са 13 Гласова више.
Као председник општине, ратник се потврдио својом честитошћу. Њему власт није „ударила у Главу". Бринуо се о сиротињи превазилажећи ситне политичке страсти...
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