ЗЛОЧИНИ ЧЕТНИКА

СРБИН УБИЈА СРБИНА
Четнички одреди под командом Драже Михаиловића првих устаничких дана 1941. почели су да убијају припаднике
НОП-а. Прва њихова жртва на чачанском подручју био је Војислав Пајић, заменик комесара Драгачевске чете Чачанског НОП
„Др Драгиша Мишовић". Њега је на свиреп начин усмртио Милутин Јанковић, на месту Руји између Дучаловића и Негришора.
Нешто касније, када је дошло до сукоба између два устаничка покрета, масовно су се дешавала појединачна убиства, да
би се и пре пада слободне територије то проширило на масовна
убиства. Најпре у Брајићима, а затим на Венцу у селу Лиси. И
док је Врховни штаб партизанских одреда чинио све да се таква
убиства обуставе и заробљене четнике пуштао кућама, четници
су заробљене партизане делом сами убијали и највећи број њих
испоручивали Немцима и за њих добијали муницију у друго наоружање ради вођења борбе против партизана.
По продору Немаца на слободну територију и њеног заузимања четници Драже Михаиловића постају главни савезници
Немаца у уништењу партизанских бораца. Они су у односу на
окупаторске јединице имали повољност због тога што су по селима хватали борце растурених партизанских одреда. У селима су
организовали затворе, одакле су похватане партизане испоручивали окупаторским јединицама. Међутим, они се тиме нису задовољили, већ су почели масовна убиства, појединачна и групна.
Почели су на Орловику у Доњој Трепчи 1. децембра 1941. године,
где су стрељали 12 бораца. Два дана касније у Мојсињу је стрељано 36 бораца, у Рошцима 5. децембра опет 10 бораца, а у ноћи између 6. и 7. децембра у Трбушанима злочинац Жарко Боришић
стрељао је девет земљака. Таква масовна стрељања четници врше у каснијим годинама у Ракови, Доњој Горевници и у селима
са десне стране Мораве. Првих дана су убијали партизане и присталице НОП, касније су уништавали њихове породице и њихове симпатизере, који оружје нису поседовали.
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Сумирањем резултата тог злочиначког деловања, дошло се
до нодатака да су четници на чачанском подручју од 1941. до
1945. године ватреним оружјем и клањем усмртили 538 особа.
Међу њима су 102
Напоменимо да је од укупно убијених
207 особа усмрћено клањем.
Од тог броја:
• Драгачеваца - 124 особе (међу њима су 24
Ж6НСК6 особе);

клањем је усмрћено 44 особе.
• Љубићана - 121 особа (међу којима 15 женских); клањем
је усмрћена 31 особа.
• Таковаца - 120 особа (међу којима 28 женских); клањем
је усмрћено 28 особа.
• Трнаваца - 131 особа (међу којима је 21 женска); клањем
је усмрћена 81 особа.
• Чачана - 42 особе (међу којима је 19 женских); клањем је
усмрћено 23 особе.
Поред њих, четници су у Брајићима убили и заклали 23
партизанска борца. То је група санитетског особља, која је из Београда кренула на слободну територију западне Србије и група
бораца из Колубарског НОП одреда.
Такође, на Венцу у Лиси је усмрћено 16 бораца Копаоничког НОП одреда. Када се и ови убијени додају претходној цифри,
долази се до података да су четници само ватреним оружјем и
клањем на чачанском подручју усмртили 577 бораца и њихових
симпатизера. Међутим, овај број није коначан, јер смо ми овде
приказали само жртве четника које су убијене ватреним оружјем
и клањем. Поред ове врсте убијања, многи су животе изгубили
убијањем батинама, или су умирали касније од тортуре које су
над њима вршене, а таквих је велики број. Ту је доста бораца који су на територији чачанског подручја убијени из других НОП
одреда, нарочито 1941. године када су се ти одреди повлачили
преко ове територије.
Карактеристично је за овај покрет, који је означен као злочиначки, што је његова Врховна команда (која је радила под
окриљем руководства Владе у Лондону), утврдила да се усмрћење људи обавља клањем, што ни један покрет, или држава у свету нису учинили. У том циљу уведено је и фамозно слово „3", којим су означени они које је требало заклати. Ту је и одлука о
формирању „цриих тројки", које су имале задатак да егзекуцију
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•

над лицима која су стављана нод слово „3" обаве клањем. „Црне
тројке", о којима је одлуку донео лично Дража Михаиловић, извршиле су хиљаде злочина. Оно што чини потпуну слику о тим
злочинима једсте да они своје жртве пре убијања, или клања, подвргавају најтежим мучењима. У томе су примењивали разне методе. Поред батињања, ломљене су им кости, руке, прсти и ноге,
секли су им поједине делове тела (уши, језике, носеве, полне органе), вадили су им очи. По завршеном послу најчешће су вадили
гркљане, које су носили својим претпостављеним као доказ о извршеном задатку. Мало је било жртава над којима није извршена
оваква тортура пре усмрћења. Такво мучење на својим жртвама у
Србији је вршено само у Специјалној полицији, а код других војних структура - жандарма, љотићеваца и недеићеваца, укључујући и окупаторске јединице, које су масовно убијале људе - тога
није било. Немци су у неким случајевима гледајући оваква мучења говорили: „Ако су криви, убијте их! Што их тако мучите?"
Свака од 577 четничких жртава чија се имена налазе у овој
публикацији имају трагичну судбину, која се по мучењима разликује од друге. Читалац ће овде видети како је клањем уморена
мајка која је ускоро радовала своме новорођенчету, како су злочинци тражили од мајке којој су повели два сина на стрељање да
јој једног сина остави, али да она одлучи кога да оставе, а кога да
стрељају. Али, на такво исто искушење су ставили и једног старца чије су синове извели на стрељање. Упознаће читалац и то како су жртве, да би му изнудили признање, вешали о дрво и живе
дерали.
Трагика је тих збивања што сви злочини нису извршавани
самоиницијативно - од оних који су то чинили. Све је то рађено
по налогу Врховне четничке команде и надређених команданата,
који су, опет, радили по добијеним инструкцијама. Постоји на
стотине писама, телеграма и радиограма које је Михаиловић слао
својим подчињеним тражећи да се комунистички покрет уништи. При том он је инсистирао да се ликвидирају комунисти и
сви њихови помагачи и присталице.
У распису „Свим Србима" од 16. јануара 1943. године Михаиловић наређује својим подчињеним:
„Те злотворе и крвнике нашег народа уништавајте без милости. Они нам ометају слободне руке према непријатељима. Они
ИСТО као љотићевци подједнако служе Немцима. Без милости их
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уништавајте... Сви команданти су ми одговорни за своје реоне да
су чисти од ових мангупа и пробиствета које воде странци Тито и
Моша Пијаде..." 85
Радиограмом од 7. новембра 1943. године Михаиловић наређује својим командантима:
„Наређујем... сви Срби на окуп у заједничкој борби против
најопаснијег нашег непријатеља - комуниета.
У свим крајевима преузети најенергичније ударце на комунисте, где год се затекну, јер то је највеће зло у нашој средини.
Ударе вршити ноћу, изненада... Нападајте их по тројкама на путевима и свугде где год можете - у леђа. Нападајте их док се боре против окупатора. Акција против комуниста почиње одмах.
Савезници нам овај став одобравају..."86
На многе извештаје својих команданата о покољима које
су вршиле њихове јединице на својим теренима Михаиловић је
својеручно стављао оцене: „Тако треба", „Одличан рад". Значи
сви злочини су вршени синхронизовано, од више ка нижим командама.
ДРАГАЧЕВЦИ
Злочини четника над припадницима НОП-а и невиним грађанима у Драгачеву почели су убиством Војислава Пајића 22.
септембра 1941. на месту Руји између Дучаловића и Негришора,
где је крвави пир приредио злочинац Милутин Јанковић. Настављена су масовна убиства на Венцу и Лиси у новембру 1941. године под командом четничког штаба „Сложна браћа", на чијем су
челу били злочинци „војводе" Милоје Мојсиловић, „војвода" Јаворски Божидар Ћосовић и „војвода" Ђуро Смедеревац. Уништавањем слободне територије, терор и убиства узимају велике размере. У свим већим местима у Драгачеву су формирани четнички
затвори, који постају права мучилишта заробљених партизана и
њихових присталица. Ту се дешавају и први злочини, јер мучење
затвореника поприма велике размере. Касније, формирањем „црних тројки", усмрћење људи почиње да се врши клањем, једним
од најбестијалнијег начина усмрћења, што је за цивилизовани
свет највећа срамота. Сигурно је међу злочинцима највећи био
војвода Милутин Јанковић из Дљина. Око себе је прикупио људски олош, па, куда су год пролазили, са собоМ су сејали смрт невиних грађана.
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Поред појединачних стрељања и клања, Јанковић је за собом оставио неколико масовних убустава или клања у априлу
1943. године. После његовог излета у долину Лима у борбу са партизанима, где је претрпео неуспех, јер му је већина војске побегла са положаја и вратила се кући, он у повратку у доњем Драгачеву ликвидира 11 бивших партизана, који су се налазили код
својих кућа. У јулу те године на подручју Гуче његове „црне тројке" заклале су осам грађана. Иначе, за све време рата „црне тројке" су крстариле Драгачевом и сејале смрт.
У време ратних година на подручју Драгачева четници су
стрељањем и клањем усмртили 140 особа. Овај број је већи, јер је
доста грађана умирало пошто су претучени моткама или на други начин усмрћени. Од 140 усмрћених 124 су грађани Драгачева,
док је 16 стрељано на Венцу у Лиси, где су доведени са стране.
Напоменимо и то да је од 124 усмрћених 24 особе женског пола и
да је њих 44 заклано.
По усмрћењу људи нису злочинци имали самолости и онда
када је из једне породице у смрт слато више њених чланова. Четници су стрељали или заклали браћу Прелиће - Рада и Младена
из Гуче, браћу Тодоровиће - Љубишу и Обрада из Вирова, оца и сина
Ружиће - Миладина и Сретена из
Гуче, оца и сина Томашевиће - Тимотија и Душана из Доње Краварице (убијени једног дана), браћу
Радичевиће - Милутина и Пауна
из Каоне (убијени једног дана), сестре Раковић - Милицу и Марију
из Гуче...
Главни актери у извршењу
ових злочина били су, пре свих,
војвода Милутин Јанковић, Дачо
Симовић, Милоје Мојсиловић и
њихови подчињени Новица Цогољевић (Губеревци), Сретен Ковачевић (Дучаловићи), Ратко Ковачевић (Дучаловићи), Божидар Обреновић (Негришори), Симо Драмлић (Гуча), Драган Станисавље- Четничка зверства у околини
Чачка
вић-Ћоро (родом из Рајца), Мио327

драг Шолајић (свештеник, Горачићи), Милан Миливојевић ((Ј1иса), Мито Ћебић (Дљин), Милош Чопица (Гуча), Добривоје Вукајловић-Калуша (Губеревци), Слободан Драговић (Рогача), Михаило Николић (Бели Камен), Милутин Лазаревић-Жућо (Крстац),
Радисав Николић (Лисице), Милоје Вукашиновић (Крстац),
Александар Вујовић (Лисице), Бранислав Пантелић (Лучани)...87
ВЕНАЦ У ЛИСИ МУЧИЛИШТЕ И СТРАТИШТЕ
БОРАЦА НОП-а
После сукоба партизана и четника који су почели почетком новембра 1941. године и пораза четника на Чачку, четнички
војвода Милоје Мојсиловић, Божо Ћосић (Јаворски) и Ђуро Смедеревац на Венцу у Лиси створили су јако упориште, одакле су
по селима под својој доминацијом вршили терор, пљачку у убиство припадника НОП-а. На Венцу у Лиси су створени затвор у
коме су мучили и убијали заробљене партизане. Венац је постао
прво губилиште и мучилиште за заробљене партизанске борце.
Прва већа група партизана је овде доведена после борбе са партизанима која је вођена 18. новембра 1941. године у Каони. У њој је
било 16 заробљених партизана. Били су то борци Рударске чете

Венац, 27. септембра 2007.
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Копаоничког НОП одреда. Сутрадан, 19. новембра, група је изведена на стрељање. Тада су са стрелишта два партизана успела да
побегну, па је њих 14 стрељано:
СВЕТОЗАР АНДРЕЈЕВИЋ, лимар из Призрена.
ЉУВО ЈАНКОВИЋ., земљорадник из Јарчујака, Краљево.
ЂОРЂЕ МИЈ10ЈЕВИЋ, земљорадник из Косовске Митровице.
ИЈ1ИЈА БОРЈАН, земљорадник, П. Поље, Кореница.
ИЈШЈА ВУКОВИЋ, земљорадник из Коморана.
АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ, ђак, село Вражогрнац, Крајина.
ЉУБОМИР Ј1АЛАТОВИЋ, земљорадник, Крањци, срез дренички.
МАТО ЖИВКОВИЋ, земљорадник из Коренице.
СТРАХИЊА ТОМАШЕВИЋ, земљорадник, село Пролужје Вучитрн.
БОШКО ЖИВКОВИЋ, земљорадник, Бинићи, студенички
срез.
БЛАГОЈЕ Ј1АКОВИЋ, земљорадник, из Косовске Митровице.
НИКОЛА ПЕШТЕРАЦ, земљорадник из Врдила, Краљево.
МИРОСЈ1АВ МИЛОВАНОВИЋ, пекар из Новог Пазара
МАШАН ВУЛЕТИЋ, порезник из Црне Горе.
Са стрелишта су побегли Милић Главинић, опанчар из Глијече (Ивањица), али је други дан ухваћен између Лисе и Лука,
где га је убио Милан Милићевић, четник, док је други бегунац
био Драго Жарковић, бравар из Косовске Митровице, ухваћен и
други пут је успео да побегне са стрелишта. Ипак, ухваћен после
неколико дана и спроведен у Гучку болницу, где га је касније
убио секирицом Милан Звер.88
Овде су измрцварени, убијени - или заклани:
ДМИТРИЋ Ратка ЖИВОТА, кројач, рођен
1910. у Белом Камену; члан КПЈ од 1928; позадински радник и одборник НОО у Белом Камену; заклан на Венцу у Лиси 14. новембра 1941.
ПРЕЛИЋ Милосава РАДОМИР - РАДЕ, поштански чиновник, рођен 1907. у Гучи; члан КПЈ;
командант партизанске Команде места у Гучи; заклан на Венцу у Лиси у ноћи између 24. и 25. новембра 1941.
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ЈАНКОВИЋ Драгомира МИЛАН - БАТО,
студент медицине, рођен 1919. у Чачку; као истакнути комуниста учествовао је у организовању
устанка у чачанском, а нарочито у драгачевском
крају; у октобру и новембру 1941. био председник
Одбора за борбу против пете колоне у Чачку; заклан на Венцу у Лиси у ноћи између 24. и 25. новембра 1941.
ЈАСНИЋ ДАНИЦА-КОКА, професор, рођена 1911. у Краљеву, партизански борац; заклана
на Венцу у Лису у новембру 1941.
ТРАИЛОВИЋ МИЛКА, партизански борац
из Краљева; стрељана на Венцу у Лиси у новембру
1941.89
То је само један мали број бораца стрељаних и закланих на
Венцу; оних за које се зна. Међутим, сигурно се зна да је овде
много више убијених и закланих, заробљених, а потичу из других подручја.
ХЕРОЈСКО УМИРАЊЕ МИЛАНА
БАТЕ ЈАНКОВИЋА
У ноћи између 18. и 19. новембра, око 400 четника, које је
предводио Милоје Мојсиловић, напало је малу партизанску посаду у Гучи, која је бројала само око 20 бораца. Партизани, који су
се налазили у згради Основне школе, пружили су жесток отпор
нападачима.
Међутим, када је се на периферији Гуче појавила нова мања партизанска јединица, која је притекла у помоћ Гучкој посади,четници су у паници напустили Гучу, па су, поред напљачкане имовине, за собом повели Милана Бату Јанковића, Рада Прелића и још неколико бораца, које су заробили ван школске зГраде.
На Венцу, који ће постати по злу познато мучилиште
партизана, ова Група доживела је страховито мучење.
Да би заштитио своје борце, Милан Јанковић Бата се
обраћа четницима тражећи да прекину премлаћивање људи речима:
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„Ако је неко крив, онда сам шо ја, Милан Јанаковић, син
КомунисШичке парШије Југославије. УдриШе мене, а не ову децу!"
Као да је шо био довољан разлог да над Јанковићем иримене све до Шада познаШе меШоде мучења, па и одсецање делова њеГовоГ Шела, приморавајући Га да једе сопсШвено Шело. То мучење
је Шрајало чиШавих седам дана, па су Га Шако полумрШвоГ извели на ГубилишШе у ноћи између 24. и 25. новембра 1941. Године.
Пре неГо шШо се оГласио пушчани пуцањ Грађани су чули узвике:
„Живела комунисШичка парШија!", „Живео СовјеШски Савез!"90
Те ноћи, 24. и 25. новембра, изведени су на смрШну сШазу:
БаШа Јанковић, Раде Прелић и Љубиша Зечевић из Кушића.
Злочин над БаШом изводио је крвави ЧаруГа. Рада Прелића
клао је Милан МилиТгевић. Те црне ноћи, мноГе сШановнике оближњих кућа, иробудио је сшравичан крик:
- НемојШе клаШи, молим Ше као браШа! - био је Шо Радов
вапај, који збоГ последица ШорШуре, беше сишао са ума.
Само тренуШак потраја тишина.
Онда закликта Соко обливљен крвљу:
- Живела Комунистичка партија ЈуГославије! Живео Совјетски Савез! Живео друГ Ста...
Па се разлеже пуцањ.
- Господо војводе, комунисти су поклани, а као доказ да је
то учинио, по ранијем доГовору, потеже за крваву каму, лижући
је, уз блесаво церекање.
Примивши рапорт војвода упути речи похвале на великом
„подвиГу" позивајући их да се придруже слављеницима, указујући им тиме част и признање, на ревносном вршењу „службе".
Док укопаваху унакажене комунисте, један четник из Горачића приђе мртвом Прелићу. НаГну се над њим, и с руке му
скиде златан прстен. По узору на њеГа, то исто учини са Батиним прстеном четник из Лисе.
Устанички дани леГендарног Бате Јанковића и његово
дводневно Грозоморно умирање није МОГЛО а да се у песму не преШочи. Тако је према казивању Мила Николића, непознати аутор у стиху то испричао и овековечио:
„Ој, Бјелице, што Гучу заливаш,
да ли јоште о слободи сниваш?
Сећаш ли се оних срећних дана
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кад је свуда било партизана?
Откад они у Босну одоше,
слуге швапске у пљачку пођоше,
бију, хапсе све поштене људе
и Немцима дају да им суде.
Издајице за проклету плату
ухватише Јанковића Бату,
одведоше на Венац планину
и бацише у тамницу црну.
Бацише Га у најтеже муке,
пребише му и ноГе и руке.
„Казуј нама, Јанковић Милане,
казуј нама партизане Главне!"
„Не лудујте, ви четници клети,
пре ће Бато јуначки умрети
неГ' са собом издају понети!"
Спавај, Бато, крај те шуме клете,
друГови ће тебе да освете.91
*

„Бата је био до 16. новембра 1941. Године у Чачку, а ТОГ дана отишао је у Гучу, Где су Га четници ухватили и на зверски
начин мучили и заклали. У Гучи су му причали да је официр бивше јуГословенске војске Кркић спровео четнике кроз неко двориште до зГраде Где је Бата законачио. ТоГа Кркића сам видела у
лоГору на Бањици. Спроводили су Га за Грчку са осталим њеГовим саборцима, Где је, чула сам и умро...
Скоро ме је Месни одбор Гуче обавестио да је Бата заклан
у ноћи између 24. и 25. новембра.
После њеГове поГибије четници, лумпујући у кафани „Рудник", послали су ми једну жену из комшилука да ме упита:
„Желим ли да ми донесу Гркљан моГа сина"...92
Зора Јанковић - Сећања
*

20. јануара 1942. Године, Чачак.
„Г капетане!
Жао ми је што се толико времена нисмо видели. Али хвала Богу, доћи ће време када ћемо се опет видети. Хтео бих доћи
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са Вашом госпођом, али нисам примио још принадлежности већ
десети месец. ДруГи пут ћу Гледати да дођем. Како Ви тамо чистите партизане (комунисте). Овде се слабо чисте. Главно је
да су чачанске вође свршиле своје. Бата Јанковић је јео своје месо, командант Гуче Прелић је полудео, па је тек после предао
своју пасју душу. О друГим стварима разГовараћемо насамо.93
Љубиша, с.р."
ДРУГА МУЧИЛИШТА И УБИЈАЊА
МИЛЕКИЋ. Вељка ДРАГИЊА, домаћица, рођена 1884. у
Линници, живела у Брезовицама; симпатизер НОП-а; убијена у
Брезовицама у мају 1943.
ВУЈИЧИЋ Аксентија ЧЕДОМИР, земљорадник, рођен
1911. у Вирову; симпатизер НОП-а; убили га четници на планини
Голупцу 2. априла 1942.
НЕДЕЉКОВИЋ Владимира МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1911. у Вирову; борац Драгачевског батаљона; заробили га
четници у Прилипцу и исекли га 27. новембра 1942.
НЕДЕЉКОВИЋ Јеремије МИОДРАГ, земљорадник, рођен
1895. у Вирову; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; касније позадински радник; убијен на планини Јелици 6. јануара 1942.
ПАЈИЋ Вељка ДРАГОСЛАВ, земљорадник,
рођен 1895. у Вирову; сарадник НОП-а; члан НОО;
стрељан у Доњој Краварици 29. јуна 1942.
ТОДОРОВИЋ Драгоја ЉУБИША, земљорадник, рођен 1911. у
Вирову; члан ОК КПЈ; један од организатора устанка у Драгачеву; партијски руководилац, а касније
врши дужност команданта Драгачевског батаљона;
тешко рањен у борби са четницима у Ртарима; заробљен и отеран у Гучу; после страховитог мучења
исекао га секирицом зликовац Милан Ваљевац у
Гучи 5. децембр'а 1941.
ТОДОРОВИЋ Драгоја ОБРАД, земљорадник, рођен 1906. у
Вирову; борац Драгачевског батаљона; заклан на Метинама између Вирова и Доње Краварице 20. септембра 1943.
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ЋИРЈАКОВИЋ. Драгутина ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1890. у Вирову; сарадник НОП-а; члан НОО; убијен у Доњој
Краварици у ноћи између 29. и 30. јуна 1942.
КОВАЧЕВИЋ Милана ПЕТАР, земљорадник, рођен 1913. у
Вичи; сарадник НОП-а; одборник НОО у Вичи; присилно мобилисан од четника и отеран у Санцак; стрељан код Нове Вароши 13.
фебруара 1943.
СУХАНОВ Констатина АЛЕКСАНДАР, учитељ, рођен
1896. у Магнитогорску на Уралу у Русији; убијен моткама у Роћевићима 17. маја 1943.
КНЕЖЕВИЋ Милосава ЈОВИЋ-ЈОВО, земљорадник, рођен
1881. у Властељицама; члан КПЈ; сарадник НОП-а; члан НОО;
стрељан у Котражи 13. маја 1944.
ДАВИДОВИЋ Глигорија РАДИСАВ, земљорадник, рођен
1924. у Горачићима; члан СКОЈ-а; припадник сеоске милиције;
убили га четници одметници у селу Гучи 8. септембра 1945.
ЂУРОВИЋ Милице БОЖИДАР, земљорадник, рођен 1920.
у Горачићима; борац Драгачевског батаљона; присилно мобилисан у четнике, који су га убили у Дубцу (Репушњак) 3. децембра
1942.
ЂОКОВИЋ Михаила СЕРАФИМ, земљорадник, рођен 1922. у Грабу, живео у Горачићима;
члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; присилно мобилисан од четниика, који су га убили на
Златару 23. октобра 1943.
ПЕТКОВИЋ Здравка ДОБРОСАВ, земљорадник, рођен 1915. у Горачићима; сарадник НОП-а; мобилисали
га четници и отерали на планину Чемерно, где је стрељан 27. септембра 1943.
РАДОСАВЧЕВИЋ-ЈЕЛИЋ Тихомира ЈУЛИЈАНА, домаћица, рођена 1916. у Горачићима; заклана код своје куће 18. јуна
1943.
ДУКИЋ ДРАГОЈЛА, домаћица, рођена 1902. у Роћевићима,
живела у Горњем Дубцу; ухватили је четници и убили 18. марта
1943.
СУРУЏИЋ Јована ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1922.
у Горачићима; борац КНОЈ-а; убили га одметници у Губеревцима
3. јануара 1945.
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МИЈАТОВИЋ Благоја СВЕТОЛИК, земљорадник, рођен
1889. у Горњој Краварици; убијен у Горњој Краварици 19. новембра 1944.
РАДИЧЕВИЋ Милуна РАДОЈЛЕ, земљорадник, рођен
1926. у Горњој Краварици; убијен као омладински активиста од
одметника у Горњој Краварици 13. децембра 1947.
РАДИЧЕВИЋ Савка СТАНОЈЕ, земљорадник, рођен 1894.
у Горњој Краварици, борац Драгачевског батаљона; стрељан у
Котражи 26. новембра 1941.
РАДИЧЕВИЋ Петра СТРАЈИН, колар, рођен 1907. у Богојевићима, живео у Горњој Краварици; члан КПЈ, борац Ужичког
НОП одреда; стрељан у Горњој Краварици 21. фебруара 1942.
УРОШЕВИЋ Тихомира МИЛОМИР, земљорадник, рођен
1921. у Лучанима, живео у Горњој Горевници; сарадник НОП-а;
заклан 7. јуна 1943.
ВУЈОВИЋ Глиша МИЛИЈАНА, рођена Броћић, домаћица,
рођена 1906. у Гучи, живела у Грабу; сарадник НОП-а; по наговору мужа Чеда Вујовића заклана у Живици 18. децембра 1943.
ИЛИЋ Добросава ДУП1АН, земљорадник, рођен 1921. у
Грабу; борац Драгачевског батаљона; стрељан у Грабу 1. децембра 1941.
ИЛИЋ Крстомира ДРАГОМИР, кројач, рођен 1915. у Грабу, борац Драгачевског батаљона; стрељан у Јежевици код Чачка 28. септембра 1944.
ШИПЕТИЋ Милана ГВОЗДЕН, земљорадник, рођен 1898. у Грабу; командир Грабске чете
Јеличког четничког одреда; присталица сарадње
са НОП-ом; заклан у Грабу због сарадње са партизанима 3. маја 1943.
СЕВНУЛЕ КАМЕ
Иако је, напустивши четнике, водио и живео релативно
миран живот, окупаторским слугама је сметао. Дошао је април
1943. године, а с њим и Горе зелене пуне партизана. С њиме је дошла и опасност да се Гвозден одметне у партизане и четници
коначно решише да Га ликвидирају. Крајем месеца само што је
настала поноћ, три тамне прилике дозиваху испод прозора Гвоздена да изађе. Брзо, облачећи се, Гвозден се одазиваше, па пошто упали петролејку, изађе пред непознате људе. Иако их ни335

је одмах препознао, позвао их је да уђу у кућу. На слабој светлости петролејке три брадате прилике стадоше на средину собе.
Један од њих пружио је запечаћен коверат, а за то време друга
двојица стадоше му иза леђа.
- Шта је то? - упита домаћин.
- То је писмо од Драже Михаиловића - одГовори четник.
Гвозден узе коверат и приђе ближе лампи. Не окрећући се,
отварајући коверат био је наГнут над столом. И још није био
извадио хартију кад на светлости петролејке почеше да севају
три бљештава сечива. Удараху Га бесомучно, али Га првим ударцима нису обортСли. СмоГао је још толико снаГе да се ухвати у
коштац. Ударци трећеГ коГа није успео да дохвати, учинише
своје. Снажно тело клону и уз туп удар сруши се на под. Ударци
још дуГо нису престали. Крв је бризГала на све стране, а да би
доказали да су задатак извршили одсекоше му уши и понесоше
наредбодавцима.94
Вођа „црне тројке" која је извршила овај злочин био је познати кољаш ДраГан Станисављевић-ДраГан, пекар из Рајца
код Чачка.
ЈЕЧМЕНИЋ Ранка ДРАГОМИР, земљорадник, рођен 1916.
у Губеревцима; борац Драгачевског батаљона; заклан у Властељицама 16. марта 1943.
ЈЕЧМЕНИЋ Арсенија ЈЕРЕМИЈА, земљорадник, рођен 1914. у Губеревцима; позадински
радник; организатор устанка у Драгачеву; одборник Среског НОО у Гучи и члан Среског повереништва КПЈ; убијен као илегалац у Вичи 25. јануара 1942.
ПЕВАЈ ЈЕРЕМИЈА
ТОГ јутра, 13. јануара 1942. Године, дотераше Га у кафану Душана МаричиТш. На ноГама је имао жуте војничке чизме. Преко танкоГ одела на леђима беше оГрнут поцепаном шареницом, која му је служила као покривка. У међувремену, на брду изнад кафане, испред куЈге Мице Гатарице, четници, браћа Миле и Видоје Ивановић, сретоше несрећну Радосију,
која бејаше пред порођајем. Ударајући је по образима упућивали
су увредљиве вулГарне речи.
- Зашто ниси пријавила овоГ безбожника? - претећим Гласом питао је Видоје.
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- Како сам могла мужа своГа да одам? - рече жена, умсето
оправдања.
0 успешном „лову" обавестише војводу Милоја Мојсиловића. Овај убрзо сШиже и санкама у пратњи Сима Драмлића. Било
је око 10 часова пре подне када су насШавили мучење везаноГ заробљеника.
- Певај, Јеремија! - наређивао је капеШан Булија.
- Док сам певао, Глас ми се на далеко чуо. Сада певајШе ви
- одГоворио је хладно, заШоченик.
- Викни: Живео краљ ПеШар! - преШио је „војвода".
- Ја сам се народу на верносШ заклео, а не краљу и њеГовој
избеГличкој влади...
Разјарени Мојсиловић револверском цеви поломи му зубе.
Из усШа поШече крв. ОнесвешћеноГ убацише у хладан беШонски
подрум.
- БациШе Га под лед у Бјелицу - наређивао је „војвода".
Неко од сељака, обраШи се, молећи понизним Гласом:
- НемојШе га у воду бацаШи, ако за Бога јединоГ знаШе! ПоШући ће нам лед оно мало леШине ако је уопшШе буде било.
КрсШа Бабић, команданШ чеШничкоГ батаљона, ударао Га
је мотком по Глави и рукама.
Грозоморне муке, којима су Га излаГали, Шрајале су до поноћи не Губећи на интензитету. Онда се телефоном јавио из
Ивањице поп Шолајић, политички саветник у Штабу „Сложна
браћа" „војводе" Мојсиловића.
- Одмах убијте ТОГ комунистичкоГ ђавола! - наређивао је
катеГорички.
После поноћи, 14. јануара, полумртвоГ мученика прислонили су уз сложена дрва трГовца Предислава Видојевића која беху изнад Бјелице. Једним пушчаним хицем у потиљак, докрајчили су му живот, мада је и без тоГа био на издисају.95
РАКИЋЕВИЋ Милојка ВУКОЛИНА, домаћица, рођена
1893. у Губеревцима, убијена уГуберевцима 1. јула 1943.
РАКИЋЕВИЋ ЛЕНА, домаћица, рођена 1892. године у Губеревцима, заклали је четници у Брезовицама 28. јула 1943.
РАКИЋЕВИЋ МИЛАНКА, домаћица, рођена 1924. у Губеревцима; заклали је четници у Брезовицама 28. јула 1943.
РАКИЋЕВИЋ-АЛБИЋ ДУШАНКА, домаћица, живела у
Губеревцима; заклали је четници у Брезовицама 28. јула 1943.
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БРОЋ.ИЋ Милоша БОГОСАВ, трговац, рођен 1897. у Гучи; борац Чачанског НОП одреда;
члан Среског НОО заробили га четници и недићевци на планини Јелици и стрељали 7. децембра
1941.
ГАВРИЛОВИЋ Живојина МИЛУНКА, домаћица, рођена 1912. у Гучи; сарадник НОП-а; заклана код куће 10. јула 1943.
ИВАНОВИЋ Миљка МИЛУТИН, земљорадник, рођен
1898. у Гучи; убијен код куће 19.марта 1943.
ЈАНКОВИЋ Андрије ДРАГАН, земљорадник, рођен 1924.
у Гучи; члан СКОЈ-а; борац у сеоској народној милицији; погинуо у селу Турици од четничких банди 26. октобра 1946.
КАЗАКОВИЋ А. РАДМИЛА, службеник, рођена 1905, живела у Гучи; сарадник НОП-а; издавала објаве за борце и чланове
КПЈ, два пута је клали и коначно заклали у Гучи 6. јуна 1943.
КОМАДИНИЋ Радомира МАНОЈЛО, ученик, рођен 1928. у Гучи; борац Четврте санцачке
бригаде НОВЈ, убијен у Ариљу 20. октобра 1944.
ПРЕЛИЋ Милосава МЛАДЕН-МЛАЂО, трговац, рођен 1903.
у Гучи; председник Среског НОО у
Гучи; "./аклан у Гучи 20. јула 1943.
ПРОТИЋ Драгомира МИХАИЛО, пекарски радник, рођен
1913. у Гучи; командир чете у Драгачевском батаљону; убијен у Трнави код Чачка 8. фебруара
1942.
ПРОТИЋ Јована СВЕТИСЛАВ, месарски
радник, рођен 1892. у Гучи; борац Драгачевског
батаљона; присилно мобилисан од четника у убијен на Јавору у фебруару 1942.
РАКОВИЋ Живојина МИЛИЦА, домаћица,
рођена 1918. у Гучи; сарадник НОП-а; заклана у
Гучи 19. јула 1943.
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РАКОВИЋ Живојина МАРИЈА, домаћица, рођена 1926. у
Гучи; сарадник НОП-а; заклана у Гучи 19. јула 1943.
РУЖИЋ Милована МИЈ1АДИН, опанчар, рођен 1896. у Гучи; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; убијен у Гучи у ноћи између 22. и 23. јула 1943.
РУЖИЋ Драгутина МИЈ1ИЦА, домаћица, рођена 1906. у
Гучи; сарадник НОП-а; заклана у Гучи 19. јула 1943.
РУЖИЋ Миладина СРЕТЕН, опанчар, рођен 1925. у Гучи;
члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; заклан у Гучи 19. јула 1943.
СТАНИЋ Витомира МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1921.
у Гучи; борац Драгачевског батаљона; заклан у Вирову 20. септембра 1943.
СТАНИЋ Димитрија МИЛОСАВ, земљорадник, рођен
1923. у Гучи; борац Драгачевског батаљона; заклан у Гучи 1. маја 1943. *
МАРКОВИЋ Борисава МИЛОЈКО, столар, рођен 1908. у
Дњину, члан КПЈ; борац Ужичког НОП одреда; стрељан у Пожеги 3. децембра 1941.
МАРКОВИЋ Милосава МИЈ1АДИН, земљорадник, рођен
1900. у Дљину; члан КПЈ; позадински радник; ухватили га четници у Пожеги (ужичкој) и предали Немцима; био у Бањичком
логору; убијен у Дљину 24. априла 1943.
МАРКОВИЋ Миладина РАДОЈКО, земљорадник, рођен
1920. у Дљину; борац Ужичког НОП одреда; ухватили га четници и предали Немцима у Пожеги; био у Бањичком логору; стрељан у Милатовићима 8. априла 1944.
МАЋИЋ Будимира ЈУЛКА, домаћица, рођена 1914. у Гугљу, живела у Дљину; сарадник НОП-а; заклана у Дљину 18. октобра 1944.
МИЛОСАВЉЕВИЋ Ристовија МИЈ1АН, земљорадник, рођен 1912. у Дљину; убијен у Дљину 18. септембра 1943.
МИЛОСАВЉЕВИЋ Миладина РАДОМИР, железничар, рођен 1901. у Дљину; убијен у Дљину 18. септембра 1944.
МИЛОШЕВИЋ Радована МИЛОЈКО, земљорадник, рођен
1919. у Дљину; убијен у Дљину 18. септембра 1943.
ПАНТЕЛИЋ Љубинка МИЛОВАН, земљорадник, рођен
1923. у Дљину; борац Ужичког НОП одреда; убијен у Дљину 18.
октобра 1943.
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ЧОЈШЋ Маринка ИВАН, земљорадник, рођен 1921. у Дљину; борац Ужичког НОП одреда; убијен у Лучанима 14. јануара
1943.
БРКИЋ Василија ИСАИЛО, земљорадник, рођен 1901. у
Краварици; сарадник НОП-а; члан НОО; убијен у Доњој Краварици у ноћи између 23. и 24. априла 1943.
ТОМАШЕВИЋ. Тимитија ДУШАН, земљорадник, рођен
1924. у Доњој Краварици; сарадник НОП-а; убијен у Доњој Краварици у ноћи између 23. и 24. априла 1943.
ТОМАШЕВИЋ Миленка ТИМОТИЈЕ, земљорадник, рођен
1898. у Доњој Краварици; сарадник НОП-а; члан НОО, убијен у
Доњој Краварици у ноћи између 23. и 24. априла 1943.
ЧВОРОВИЋ Милана МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1925.
у Доњој Краварици; борац 37. дивизије НОВЈ, заклан у Вирову 8.
октобра 1944.
МИЛИВОЈЕВИЋ Милутина ДРАГОЈЛЕ, земљорадник, рођен 1897. у Драгојевцу; сарадник НОП-а; одборник НОО у Драгојецу; убијен у Драгојевцу од остатака четничких банди 5. октобра
1945.
МИЛОВАНОВИЋ Драгића КРСТИНА, домаћица, рођена
1902. у Драгојевцу; убијена у Драгојевцу 5. октобра 1945.
МИЛОСАВЉЕВИЋ Радојка МИЛОМИР, земљорадник, рођен 1919. у Дучаловићима; члан
КПЈ, учествовао у припреми устанка у Драгачеву;
командир чете, па политички комесар Прве драгачевске чете Драгачевског батаљона; убијен у Лучанима 21. јануара 1942.
СТАНЧИЋ Настаса ДРАГА, домаћица, рођена 1890. у Дучаловићима; симпатизер НОП-а;
убијена у Негришорима 1943.
ТЕРЗИЋ Николе ЈЕЛА, домаћица, рођена 1921. у Дучаловићима, сарадник НОП-а; убијена у Дучаловићима 21. јуна 1943.
ТЕРЗИЋ Миљка НИКОЈ1А, земљорадник, рођен 1905. у Дучаловићима; симпатизер НОП-а; убијен у Паковраћу 21. октобра
1944.
ЂОКИЋ Миленка ПЕРСА, домаћица, рођена 1905. у Атеници, живела у Зеокама; заклана у Зеокама 3. новембра 1943.
ЈАНКОВИЋ Живојина МИЛАН, земљорадник, рођен 1896.
у Зеокама; члан ССДП и КПЈ до Обзнане, као члан КПЈ учесник
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у организовању устанка у Драгачеву; борац Драгачевског батаљона; после страховитог мучења убијен у Гучи 4. децембра 1941.
ЈЕВРЕМОВИЋ Драга МИЛИЈАНКО, земљорадник, рођен
1922. у Зеокама; присилно мобилисан у четнике; побегао и зато
стрељан од четника 22. октобра 1944.
ЈОКИЋ Радомира ВОЈИСЛАВ-ВОЈО, опанчар, рођен 1910.
у Зеокама, живео у Ужицу; члан КПЈ, борац Ужичког НОП одреда и заменик командира Прве, а затим и Друге чете Ужичког
НОП одреда; убијен у Маковишту код Косјерића, 16. јануара
1942.
МИЛИЋЕВИЋ Боја БОШКО, земљорадник, рођен 1919. у
Каони; убили га четници као бунтовника 29. августа 1944.
ПАЈОВИЋ Косте МИЛОЈКО, земљорадник, рођен 1901. у
Каони; сарадник НОП-а; стрељан у Котражи 13. маја 1944.
РАДИЧЕВИЋ Витомира МИЛУТИН, земљорадник, рођен
1900. у Каони; члан КПЈ; позадински радник и члан НОО; стрељан у Котражи 13. маја 1944.
РАДИЧЕВИЋ Витомира ПАУН, земљорадник, рођен 1902.
у Каони; члан КПЈ; члан НОО; борац Драгачевског батаљона,
стрељан у Котражи 13. маја 1944.
ГАВРИЛОВИЋ Илије МОМЧИЛО-КИКА, кафеција, рођен
1919. у Котражи; живео у Ариљу; борац Ужичког НОП одреда;
заклан у Латвици 27. фебруара 1943.
ЧАКАРЕВИЋ Миленка ДОБРИЦА, земљорадник, рођен
1911. у Котражи; убијен у Доњој Краварици 10. новембра 1944.
МИЛОСАВЉЕВИЋ Верка СРЕТЕН, земљорадник, рођен 1904. у Крстацу; борац Драгачевског батаљона; четници га предали Немцима; био
у Бањичком логору; убили га четници у Крстацу
у мају 1943.
РАДИВОЈЕВИЋ Драгољуба РАДОЈКО, земљорадник, рођен 1920. у Крстацу; убијен у Пилатовићима 3. јула 1943.
РАДУЛОВИЋ Матије МИЛАН, трговачки помоћник, рођен
1919. у Крстацу, живео у Трстенику; убијен у Трстенику у априлу 1943.
СТЕВАНОВИЋ Светозара МИЛОШ, земљорадник, рођен
1910. у Лису; сарадник НОП-а; члан НОО; убијен у Доњој Краварици у ноћи између 23. и 24. новембра 1943.
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АЈДАЧИЋ Ненада МИЈ1ИЋ, земљорадник, рођен 1912. у
Лиси; борад у Пожешкој чети Ужичког НОП одреда; убијен у
Маковишту код Косјерића 16. јануара 1942.
ПАНТОВИЋ Трифуна ДАВИЈАНА, домаћица, рођена 1907.
у Лиси; заклана у Лиси 19. марта 1943.
ШОЈ1АЈИЋ Петра ДУШАН, земљорадник, рођен 1889. у
Лиси; заклан у Лиси 19. марта 1943.
ШОЈ1АЈИЋ Милуна КРСТИНА, домаћица, рођена 1892. у
Сађавцу, живела у Лиси; заклана у Лиси 19. марта 1943.
ЈОКОВИЋ Добривоја МИЛАН, земљорадник, рођен 1911. у
Лисицама; члан КПЈ, борац Ужичког НОП одреда; ухватили га
четници и предали Немцима у Пожеги; отеран у Бањички логор,
па у Краљево; убијен у Лисицама 23. априла 1943.
КУКИЋ Живка ЈАНКО, зидар, рођен 1908. у Лисицама,
живео у Чачку; борац Љубићког батаљона; стрељан у Прељини
30. новембра 1943.
ЂОРЂЕВИЋ Станимира СВЕТОЗАР, трговачки помоћник,
рођен 1908. у Лопашу; борац Драгачевског батаљона; заклан у
Латвици 7. октобра 1943.
МИЛОСАВЉЕВИЋ Чедомира ОЛГА; домаћица, рођена
1920. у Милином Селу, живела у Лопашу; борац Драгачевског батаљона; заклана у Милином Селу 29. новембра 1943.
МИЛОСАВЉЕВИЋ Милана ЖИВОРАД, земљорадник, рођен 1920. У Лопашу; сарадник НОП-а; заклан у Крстацу 23. октобра 1942.
РАДИЧЕВИЋ Велимира ДУШАН, келнер, рођен 1929. у
Лопашу; борац НОВЈ, стрељан у Лопашу 13. октобра 1943.
МИЛЕНКОВИЋ Ранка ДРАГОМИР, земљорадник, рођен
1913. у Лукама; симпатизер НОП-а; заклан у Лукама 4. маја 1943.
МАРТАЋ-РЕНДУЛИЋ ВИДА, домаћица, рођена 1906. у
Лучанима; сарадник НОП; убијена у Лучанима 13. марта 1943.
ВУКИЋЕВИЋ Милете КУЗМАН, земљорадник, рођен
1886. у Милатовићима; члан КПЈ; позадински радник, председник НОО у Милатовићима; убијен од остатака четничких банди
код своје куће 3. јануара Г945.
ЛУКОВИЋ Вуксана ПАВЛЕ, земљорадник, рођен 1922. у
Миросаљцима; борац Четврте санцачке бригаде НОВЈ; заклан у
Пожеги 21. октобра 1944.
ПЛАЗИНЧИЋ Трифуна СРЕТЕН; земљорадник, рођен
1875. у Миросаљцима; сарадник НОП-а; припадник НОО; ухвати342

ли га четиици и недићевци и дотерали у Ариље, где је стрељан
20. децембра 1941.
СТОЈИЋ Тимотија ВЛАДИМИР, земљорадник, рођен 1893.
у Миросаљцима; сарадник НОП-а; одборник НОО; заклан у Миросаљцима 3. децембра 1941.
ГАБОРОВИЋ. Драгутина ДЕСИМИР, хармоникаш, рођен
1922. у Негришорима; заклан у Негришорима 5. септембра 1943.
КОЉАШ ЛИЖЕ КАМУ
Међу онима који су живели у неизвесносШи био је Десимир
Габоровић. Он је, уствари, знао шта Га чека, па се није задржавао код куће. Ноћу је спавао по шталама или код пријатеља и
рођака, а дане проводио скривајући се по шумама и јаруГама. Међутим, није имао среће. У повратку кући, 4. септембра 1942, изненада је избио пред двојицу четника из Тијања, некоГ Милоша
и Милету. И - зна се. Ухватили су Га и затворили у Тијању и
Јанковића одмах обавестили.
Јанковић је са четницима, исте вечери одјурио у Тијање,
Где су Десимира ГаборовиТга целу ноћ тукли и малтеретирали.
Сутрадан су Га, онако везана и изубијана, потерали у НеГрошоре. На улазу у село, и помолу куће, срели су Десимирову мајку,
Радомирку, са корпом у рукама. Она је од некоГа била сазнала да
јој је син ухваћен и затворен. Имајка, к'о мајка, пошла да Га види и моли четнике да Га пусте, понела му храну. Видећи сина јединца, онако везана и изубијана, Грцајући у сузама, притрча и
поче Га Грлити и кукати, болно и отегнуто:
- Јој, синеее, јој једини! Што си, мајци, так'и пош'о, и јој
куку? Што си тако изубијан, јој добоГа?!
- Одби'! Одби', кад ти кажем! - издерао се Жућо, уперио
цев од аутомата жени у Груди у Горао је.
Мајка се није дала лако одвојити. Свијала је Грчевито руке детету око врата. Прибијала се уз сина и гласом, који само
мајка има, молила:
- Немојте ми Га убити! Немојте, молим вас!... Не дам да
ми Га убијете, да ми га узмете! Не дам! Ево, убијте мене, њега
оставите.
Онда се НПГЛО одмаче и притрча Јанковићу. Баци му се
пред ноге и настави да преклиње и моли:
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- Јанковићу, мој лепи брале, немој ми дијете убити! Мене
уби'... мене... њега ми остави. Узми све што имамо: стоку, новац, имовину... све, све, само нам њега остави.
Четник је стајао и гледао одозГо. Стоји као да се предомишља. Онда ухвати жену полако за лево раме, повуче да је усправи, а затим је десном руком из све снаГе удари преко лица. Жена
се повали уназад, остављајући ружно раскречене ноГе. Из носа и
уста јој пљусну крв. Иза овоГа је поче још јаче и жешће ударати
ноГама и аутоматом. Она се заклањала рукама и узмицала, подизала се и поново падала, вукла се и бауљала, кукала и молила.
Десимир се напрезао да их надвиче. Звао је мајку и молио
је да бежи кући. И Радомирка, изубијана и крвава, одлучи се најзад и одвоји. Премо лучице, а затим кроз шљивик појури кући.
Чим се одвојила, Јанковић је отпочео свој крвави пир. Снажним ударом камом у Десиморове Груди, оборио га је на земљу.
Онда још један, можда још јачи, а затим Га левом руком ухвати
за косу и повуче у страну. Десном НОГОМ клече му свом тежином
на стомак и оштро сечиво ножа притиште му Гркљан.
После тога кољаш се подиГао. Упрљан крвљу, посматрао је
своју жртву како везаних руку, преклана врата, избодедена ножвм, лежи у локви сопствене крви. С времена на време то тело
је чинило кратке и одсечне покрете. Широко отворени очни капци истицали су испране јабучице. Оне су се стаклиле и Гледале.
Јанковић се трГао и вратио крвави нож у каније. Извади
циГарету, запали је, а онда се окрете и крену.
Отишли су натраГ у Тијање и свратили у двориште Милоша Димитријевића. У њему је бивши жандарм, а тада самозвани четнички војвода, дуГо пушио. Тек кад му се крв скорела
по рукама, затражио је воде те је опрао.
Увече је овај исти Милутин Јанковић, опкољен сељацима
испред неГришорске школе, вадио и показивао крваву каму. Говорио им да воли људску крв, а да би их у то уверио, лизао је нож
пљоштимице.
ПетоГ дана након Десимирове смрти, и три после сахране, родио му се син, посмрче. Убрзо је неГришорски свештеник
Михаило Протић, добио од Јанковића писмено наређење, да се
новорођенче од ПОКОЈНОГ Десимира не сме крштавати. Осуђено је
да буде безимено. Тако је и било. Крштено је тек после Јанковићеве смрти.96
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ГАБОРОВИЋ. Влада СТОЈАНКА; домаћица, рођена 1915. у
Негришорима; члан КПЈ; борац Драгачевског батаљона; осуђена
од четничког преког суда на смрт и стрељана у Гучи 3. јуна 1944.
ОДЈЕКНУЛИ СУ ПУЦЊИ
Тих дана, пред крај маја, четници еу однекуд сазнали да се
Стојанка Габоровић крије од Живојина Обрадовића у Чачку.
Отишла је код рођака, одмах после неуспелог покушаја хватања
Раденка МандиЈга, да се сакрије и Главу сачува. За то време четници су упорно траГали и распитивали се за њу. Кућа њеноГ оца,
Влада Габоровића, увек је држана на оку. Нико није МОГПО доћи,
нити отићи, а да четници о томе не знају. За протекло време су
неколико пута упадали ноћу у двориште и кућу, вршили претресе, прекопавали, тражили Стојанку, али без успеха. Отац је
увек понављао, кад Год би Га питали, да не зна и да се вратила
своме мужу. Понекад је пред четницима изражавао бојазан да су
је можда убили, па Га искупавају: зна ли он то или не?
Одмах по сазнању у Чачак су отишла двојица четника са
пиштољима у џеповима, Ранко Поповић из Тијања и неки Кувељић. Пронашли су је и дотерали у школу у НеГришоре код командира Миладина Милинковића. Нису је тукли, али су је неколико
часова саслушавали, убеђивали и претили. Млада жена, скоро
неписмена, знала је да проникне у мноГе замке и лукаво постављена питања избеГне да открије истину о свом илеГалном партијском раду.
У току ноћи Стојанку Габоровић су спровели у Краварицу,
а одатле у Котражу, Где су је затворили у општински подрум.
Овде су је тукли и мучили неколико дана и најзад извели пред
четнички преки суд који су сачињавали: Крста Бабић, Новица
ЦоГољевић, поручник Недељковић, Бошко Урошевић и Радмило
Милисавић, свештеник. Учињено је то по наређењу четничке
команде од 1. јуна 1944. Године. Два дана касније, у зору, 3. јуна,
на Гучкој пијаци су одјекнули пуцњи. Над Стојанком је извршена смртна пресуда.97
МИТРОВИЋ Петронија ЉУБИША, земљорадник, рођен
19233. у Негришорима; борац Драгачевског батаљона; убијен у
Марковици у децембру 1942.
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Те вечери, на прело су банули четници Аврам Обреновић и
Божидар Обреновић, поседели мало, попили по ракију, а затим
отишли у Марковицу. Са собом су одвели Љубишу Митровића.
Тамо, у кафани Владислава Митровића, ликвидиран је куршумом у Главу. Убио Га је Милан М. Митровић, без посебноГ повода.
Тек онако.98
МИТРОВИЋ Милисава МИЈ1ЕНИЈА, домаћица, рођена
1902. у Лучанима, живела у Негришорима; убијена код своје куће 10. јула 1943.
ПАВЛОВИЋ. Драгутина НАСТАСИЈА, домаћица, рођена
1912. у Негришорима; симпатизер НОП; заклана у Негришорима
7. марта 1943.
ДЕЧЈА ПИСКА
Дечја писка је била страшна и језива. Узнемирени људи су
скакали из кревета и са женом и децом излазили напоље те слушали. Ноћ се претворила у клупко испреплетаних гласова. Вичу
људи, реже и лају пси, одзвањају кундаци о нешто тврдо, пишти
женски Глас, боГета мушкарац, церека се смрт. Вечерња студен,
страх и ужас, увлачи се сељацима у кости. Стоје тако и слушају, али нико не сме да оде и види шта се доГађа. Сви знају да су
то четници квје проводе у дела своје претње.
Укратко: то вече је четничка тројка залупала на врата
ДраГутина Павловића. Позвали су Насту, жену ДраГутинову,
да изађе пред кућу. Она је одбила и четници су осули из митраљеза по кући и кундацима почели обијати врата. Наста је тада откључала врата и изашла у двориште. Дочекале су је четничке каме. Ударали су је и боли са свих страна: по Грудима, леђима, Глави. Тројица људи су се, просто, такмичила који ће више пута ударити ножем. За неколико минута у дворишту је
остало искасапљено, унакажено и искомадано тело. Наста Павловић је изГубила живот без правоГ разлоГа, збоГ сеоскоГ оГоварања и освете, из беса четничкоГ.99
БОШКОВИЋ Радомира ДРИНКА, домаћица, рођена 1923. у
Осоници; борац Прве пролетерске бригаде НОВЈ; ухватили је
четници и заклали у Котражи 24. априла 1944.
ЋИЋИНИ БЕРНАРДО, рођен 1917. у Италији, живео у Пилатовићима по капитулацији Италије; милиционар у народној
милицији у Пилатовићима; заклали га - одметници у Крстацу 7.
фебруара 1945.
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ЈАКОВЈБЕВИЋ ИВАНКА, домаћица, рођена 1895. у Македонији, живела у Прилинцу; заклана у Прилипцу у фебруару 1943.
ЈАКОВЉЕВИЋ Недељка МИЈ10МИР, земљорадник, рођен
1919. у Прилипцу; борац Драгачевског батаљона; убијен у Крстацу 9. новембра 1942.
РАДОЈЕВИЋ Светозара ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен
1900. у Прилипцу; симпатизер НОП-а; заклалан у Латвици 7. октобра 1942.
ЈАЋИМОВИЋ Јанка МИЛОРАД, земљорадник, рођен
1923. у Пухову; борац Драгачевског батаљона; стрељан у Турици
15. октобра 1944.
ИЛИЋ Милете ЈЕРЕМИЈА, земљорадник, рођен 1908. у
Пшанику; убили га четници у Котражи зато што није хтео да се
покорава њиховим наређењима 14. децембра 1943.
ИЛИЋ Радоша ПАНТЕЛИЈА, земљорадник, рођен 1912. у
Пшанику; убили га четници у Котражи зато што није хтео да извршава њихова наређења 14. децембра 1943.
ПАУНОВИЋ Владимира ЈОВАН, земљорадник, рођен
1882. у Рогачи; заклан у Рогачи 18. јуна 1943.
ОБРАДОВИЋ Радојице ЈЕЗДИМИР, ковач,
рођен 1900. у Ртима; борац Драгачевског батаљона; отац народног хероја Бранислава Обрадовића
Цамба; стрељан у Ртима 5. марта 1942.
СЛАВКОВИЋ ЈЕРЕМИЈА, земљорадник,
рођен 1900. у Ртима; присилно мобилисан од четника и стрељан као дезертер у селу Радивојевићима код Нове Вароши 1944.
ТАНАСКОВИЋ Адама РАДИВОЈЕ, студент права, рођен
1921. у Кратову, живео у Скопљу и Ртима; члан СКОЈ-а; сарадник НОП-а; убијен батинама у Турици 14. септембра 1943.
МИЛОВАНОВИЋ Алексе МИЛОШ, чиновник, рођен 1907. у Ртарима, живео у Краљеву; борац Краљевачког НОП одреда; убијен у Видови у
августу 1943.
ГАВРИЛОВИЋ Богосава МИЛИСАВ, бојација, рођен 1914. у Тијању, живео у Каони; убијен
у Горачићима 22. септембра 1941.
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МИЛИНКОВИЋ Срећка МИЛУТИН, свршени матурант,
рођен 1924. у Тијању, живео у Крагујевцу; сарадник НОП-а; убијен код Обреновца у новембру 1943.
ПОПОВИЋ. Драгутина ДИМИТРИЈЕ, земљорадник, рођен 1902. у Тијању; убијен пред кућом 28. децембра 1943.
МИЛИВОЈЕВИЋ М. ВЛАСТИМИР, земљорадник, рођен 1913. у Трешњевици; убијен под
сумњом да сарађује са НОП-ом у Катићима 20. октобра 1941.
ТОДОРОВИЋ Благоја ЉУБИША, земљорадник, рођен
1909. у Трешњевици; симпатизер НОП-а; заклан у Трешњевици
4. маја 1943.
ВАСИЉЕВИЋ Богосава МИЛИЈА, кројач, рођен 1909. у
Турици; сарадник НОП-а; убијен у Гучи 13. октобра 1943.
ДОСТАНИЋ Видоја МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1921.
у Турици; борац Драгачевског батаљона; стрељан у Котражи 13.
маја 1944.
ИЧЕЛИЋ Љубомира МИОДРАГ-ЛИКО, земљорадник, рођен 1923. у Церови; заклан на Голупцу 1. маја 1943.
ЦВЕТИЋ Миленка ИСАИЛО, земљорадник, рођен 1920. у
Церови; члан СКОЈ-а; борац Драгачевског батаљона; убијен у Церови у ноћи између 25. и 26.децембра 1942.
ЉУБИЋАНИ
За разлику од других подручја на територији бившег љубићког среза, поред појединачних убијања, било је више и масовних. Групно је убијено више партизанских бораца, њихових присталица и сарадника. Таква убиства су почела на Орловаку у Доњој Трепчи, где је 1. децембра 1941. устрељено 12 партизана, затим у Мојсињу, где је два дана касније убијено 36 бораца. Нажалост, знају се имена само десеторице, док су остали борци других
НОП одреда који су овде заробљени и стрељани, касније је родбина њихова тела покопала и одвезла, а да се имена не знају. У
Рошцима је 5. децембра 1941. стрељано 10 бораца, а у Трбушанима Жарко Боришић у ноћи између 6. и 7. децембра 1941. стрељао
девет својих комшија. У Доњој Горевници, опет Жарко Боришић
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је 22. марта 1943. стрељао 12 бораца и њихових сарадника. На
раскршћу путева Прељине и Балуге, по пресуди преког суда, којим је руководио злогласни Бојан Ристановић, у ноћи између 22.
и 23. маја 1944. заклане су четири омладинке. Последњи крвави
пир над борцима и сарадницима НОП Боришић је учинио 25. августа 1944. када је, после садистичког мучења у Ракови, заклао
11 бораца. Појединачна убиства бораца и присталица НОП вршена су за све време рата.
Активност четника на прогону и уништењу бораца НОР-а
и њихових присталица појачана је почетком 1943. године појавом на овом простору обновљеног Чачанског НОП одреда. Предраг Раковић 29.марта 1943. године шаље депешу Дражи Михаиловићу, у којој га обавештава:
„У срезу љубићком стрељано је 63 особе! Још има да се похватају 84 у срезу таковском и љубићком, али решио сам да ове
похвата жандармерија и спроведе у Београд у логор, те да се тамо стрељају када се деси да неки окупаторски војник погине..."100
Збирни подаци казују да је на територији бившег љубићког
среза убијена 121 особа. Међу њима и 15 жена и девојака. Заклана је 31 особа. Напомињемо да у овај број усмрћених нису узете
жртве које су четници убијали на други начин, већ искључиво
директним убијањем и клањем. Било је и других жртава које су
умирале од батињања и другог терора, које су над њима вршене,
или су, пак људи, погинули у међусобним оружаним сукобима.
Под камом или испред пушчане цеви су пала три члана породице Пауновић из Мојсиња: Гојко, супруга му Сибинка и кћи
Даринка-Дара. Сви су заклани 22. марта 1943. у Доњој Горевници.
Браћа Миодраг и Десимир Бојовић из Доње Трепче стрељани су заједно на Орловаку у Доњој Трепчи 1. децембра 1941.
Браћа Велимир и Светолик Анђелић из Доње Трепче заједно су стрељани 3. децембра 1941. у Мојсињу.
Отац Душан Мићовић - стари ратник, стрељан је са сином
Миодрагом у ноћи између 6. и 7. децембра 1941. у Трбушанима.
Актери ових злочина су, пре свих, Предраг Раковић, као
главнокомандујући четничким снагама на овом подручју. Ту су
остали злочинци, на челу са Жарком Боришићем из Трбушана и
црнотројкашима: Бојаном Ристовићем из Горње Горевнице, Миодрагом Козодеровићем (Трбушани), Милошем Гавриловићем
(Горња Горевница), Љубисавом Николићем (Доња Трепча), Превиславом Миловановићем Ебиром (Трбушани), Адамом Аџемови349

ћем (Доња Горевница), Радојком Јеремићем - Крмељом (Доња
Трепча), Радаилом Видојевићем (Доња Трепча), Алексом Ковачевићем (избеглица из Босне), Милољубом Јелисијевићем - Гибаницом (Горња Горевница), Љубом Обрадовићем - Котуром (Миоковци), Мирком Сертићем (избеглица из Босне), Милорадом Бојовићем - Шкипом (Доња Трепча), Радивојем Радуловићем - Тулумом (Мрчајевци), Милисавом Радовићем (Љубић), Христивојем Стојановићем (Мрчајевци), Рајком - Рајицом Илићем (Соколићи), Љубишом Томашевићем (Коњевићи), Радомиром Младеновићем (Коњевићи), Томом Павловићем (Мрчајевци), Милисавом Васиљевићем (Доња Трепча).100"
ОРЛОВАК, ДОЊА ТРЕПЧА
Немачка казнена експедиција, у јачини од око једног батаљона и љотићевци, које је предводио поручник Павле Гучанин са
око 15 својих и 30 до 40 четника Драже Михаиловића из ових места похватали су из Доње и Горње Трепче све мушкарце од 15 до
70 година и привели 1. децембра 1941. на место Орловак у Доњој
Трепчи. Ту из групе издвојили су 14 партизана и осудили на смрт
стрељањем. Павле Гучанин је прочитао смртну пресуду. Пре почетка стрељања из ове групе успели су да побегну Добросав Пауновић и један борац Крагујевачког НОП одреда. Четници и љотићевци су вршили стрељање, а немачки официри су посматрали.
Овде су стрељани:
ВУКСАНОВИЋ Обрада СРЕЋКО, земљорадник, рођен 1913. у Мојсињу; водник у Трећој чети
Љубићког батаљона.
АНЂЕЛКОВИЋ Миливоја МИЛУН, ковач,
рођен 1889. у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона.
БОЈОВИЋ Радована ВАСИЛИЈЕ, земљорадник, рођен 1888. у Доњој Трепчи; члан НОО.
ОВДЕ САМ САМО ЈА КОМУНИСТА,
МЕНЕ СТРЕЉАЈТЕ
Изађе педесетшестогодишњи Василије Бојовић, стари ратник. ЛаГаним и одмереним кора350

ком упути се према немачком команданту, са којим стајаху
Павле Богићевић и Павле Гучанин. И тада ратник из ПрвоГ
светскоГ рата Василије Бојовић, проГовори чврстим, али дрхтавим Гласом:
- Пустите ту децу, то нису комунисти. Овде сам само ја
комуниста. Мене стрељајте.
Завршавајући своје излаГање, стари ратник се упути према Групи одређеној за стрељање и стаде испред осталих.
Смртну пресуду прочитао је Павле Гучанин. Стрељање су
извршили љотићевци и четници. Немачки официри су само извршили контролу. Са стрељаним партизанским борцима стрељан је и велики патриота, храбра старина Василије Бојовић..101
БОЈОВИЋ Ра^есава ДЕСИМИР, земљорадник, рођен 1911. у Доњој Трепчи; водник у Трећој
чети Љубићког батаљона.
БОЈОВИЋ Милана МИЈ1ИЈА, земљорадник,
рођен 1920. У Доњој Трепчи; члан СКОЈ-а; борац
Љубићког батаљона.
БОЈОВИЋ. Радосава МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1922.
у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона.
КУЗМАНОВИЋ Миљка МИЛУТИН, земљорадник, рођен
1909. у Доњој Трепчи; борац Љубићког батањона.
ЛАЗАРЕВИЋ Љубисава ДРАГОЉУБ, земљорадник, рођен
1909. у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона.
ЛАЗАРЕВИЋ Милисава ОБРАД, земљорадник, рођен 1896. у Доњој Трепчи; члан НОО и командант места у Доњој Трепчи.
ПАВЛОВИЋ Милете НЕДЕЉКО, земљорадник, рођен 1920. у Доњој Трепчи; борац Љубићког
батаљона.
СИМЕУНОВИЋ Спасоја МИЈ1АДИН, земљорадник, рођен
1914. у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона.
СИМОВИЋ Петра МИЛУН, земљорадник, рођен 1914. у Доњој Трепчи; борац Љубићког батаљона.102
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МОЈСИЊЕ
У Мојсињу су четници Павла Гучанина 3. децембра 1941.
стрељали 36 партизана, које су Немци, заједно са љотићевцима и
четницима, похватали у Остри, Мрчајевцима, Бресници, Катрги
и другим селима. Међу њима било је и бораца других НОП одреда, не само Чачанског. Пре стрељања побегао је један борац. Овде су стрељани:
АЛЕКСАНДРИЋ Веселина МИЛОВАН, земљорадник, рођен 1922. у Доњој Горевници; борац Љубићког батаљона и Градске партизанске милиције у Чачку.
ВУЧКОВИЋ Ранисава БРАНКО, земљорадник, рођен 1912. у Заблаћу, живео у Доњој Горевници; борац Љубићког батаљона.
ЂОРЂЕВИЋ Миљка СТЕВАН, резервни капетан БВЈ, рођен
1886. у Доњој Горевници; носилац
Албанске споменице, водник у Четвртој чети Љубићког батаљона.
АЛЕКСАНДРИЋ Веселина РАДОВАН, земљорадник, рођен 1924. у Доњој Горевници; борац Љубићког батаљона.
АНЂЕЛИЋ Миломира ВЕЛИМИР, кројач,
рођен 1924. у Доњој Горевници; борац Љубићког
батаљона.
^

ЖИВЕО СОВЈЕТСКИ САВЕЗ
% ШЛ

- Опростићемо ти живот, Велимире - предлагали су четници - ако узвикнеш: „Живео краљ

Петар 1Г.
Велимир их посматраше подруГљивим поГледом, који се затим усмерио према Групи од које га одвојише. И брат му се налазио у тој Групи. ПоГледи свих уперени су у дечака и с нестрпљењем се очекивало шта ће рећи.
- Шта чекаш, Велимире? - пожуривали су четници.
Накашља се Велимир мало, а пошто иступи само један корак испред кликну колико Га грло носи:
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- Живео Совјетски Савез! Живела партизанска борба.
Изненађени поступком неустрашивог дечака, кундацима
Га четници вратише у Групу из које је изведен само неколико
тренутака пре ТОГП. Стрељан је заједно са братом и још тридесет три партизана.103
АНЂЕЈШЋ Миломира СВЕТОМИР, ученик пољопирвредне школе, рођен 1920. у Остри; борац ЈБубићког батаљона.
ВОЈОВИЋ Вука МОМИР, земљорадник, рођен 1902. у Доњој Трепчи; живео у Остри; борац Љубићког батаљона.
ПЕРОВИЋ Крсте ДРАГОЉУБ, рођен 1923. у Остри; борац
Љубићког батаљона.
РАЦИЋ Миленка БОГОСАВ, земљорадник, рођен 1922. у
Остри; борац Љубићког батаљона.
АЈ1ЕКСАНДРИЋ Радосава РАЈКО, земљорадник, рођен 1919. у Доњој Горевници; борац
Љубићког батаљона и Градске партизанске милиције у Чачку.
Имена осталих стрељаних партизана су непозната. Највише их је из околине Крагујевца, па
је њихове лешеве родбина касније покупила и одвезла.
И овде су стрељања извршили четници, а Немци су били
неми посматрачи овог злочина.104
РОШЦИ
У рано јутро 5. децембра 1941. у село је дошао четнички одред, који је предводио мајор Манојло Кораћ. Одмах је започео
хватање партизанских бораца из села, али и других који су туда
пролазили. Читавог дана прикупљали су борце, са којима су се
четници немилосрдно обрачунавали, тукли су их и на друге начине мучили. По пресуди преког суда, којим је руководио мајор
Кораћ, око 21 час, осуђени на смрт су стрељани иза општинске
зграде.
Стрељани су:
БЕЛОШЕВИЋ Милосава КОНСТАНТИН,
пинтер, рођен 1909. у Рошцима; живео у Трбушанима; члан КПЈ, борац Љубићког батаљона.
353

ГАВРИЛОВИЋ Максима ДУШАН, шофер, рођен 1916. у
Рошцима, позадински радник НОП-а.
КОВАЧЕВИЋ Станислава СЛАВОЉУБ, ковач, рођен 1906.
у Дучаловићима, живео у Рошцима; позадински радник НОП-а.
КОВАЧЕВИЋ Милосава ВЕЉКО, земљорадник, рођен 1891.
у Рошцима; сарадник НОП-а, носилац Албанске споменице.
ИЛИЋ Славка ДУШАН, земљорадник, рођен 1910. у Јанчићима; борац Љубићког батаљона.
ТРИФУНОВИЋ Јеврема ЈОВАН, земљорадник, рођен 1899.
у Прањанима; борац Таковског батаљона.
КОЗОДЕР Вука ВУКОСАВ, земљорадник,
ређен 1920. у Брезни, живео у Трбушанима; члан
КПЈ; заменик политичког комесара Прве чете
Љубићког батаљона.
ЛАПЧЕВИЋ
Тимотија
СТРАЈИН, пушкар, рођен 1917. у
Годовику код Пожеге, живео у Љубићу; члан
КПЈ; међу првима ступио у Чачански НОП одред,
у коме је био заменик командира Прве чете Љубићког батаљона.
ПЕТРОВИЋ Живка РАДОВАН, свршени
матурант, рођен 1922. у Дренови; члан КПЈ; борац
Таковског батаљона.
САВИЋ Комнена ЈЕЛЕНКО, столар, рођен
1914. у Рошцима; члан КПЈ; борац Љубићког ба-

таљона.
Н.Н. борац из околине Крагујевца.
После стрељања четници су се веселили, свирали и играли
газећи по крви и телима стрељаних бораца.105
КРВАВО ВРЗИНО КОЛО
Почетком децембра 1941. године партизани су се под борбом повлачили према Златибору. Често у нереду, због дилеме да
ли препустити народ подивљалим хордама, које преплавише
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слободну териШорију, или осШавиШи на Шерену ради поновног
организовања оШпора. НеодлучносШ у разрешењу заисШа конфликШне сиШуације, нанела је сШраховите последице парШизанском покреШу чачанскоГ краја. А Ше последице су се одражавале
за све време раШа и револуције.
Повлачећи се кроз село Рошце прошла је Група парШизанских бораца и упутила се према Добрињу. Групу је предводио
ПредраГ Јефтић Шкепо. Два дана касније, петог децембра, са
правца планине Рудника, у село је упао четнички одред мајора
Манојла Кораћа. Били су у савезу са Немцима. Партизанске јединице су се повукле и нису имале са ким да воде борбу. Зато су
се окомили на Голоруке партизане. Општинску зГраду у Рошцима су претворили у затвор. Затварали су у њу похватане партизане и симпатизере покрета. Зарасли у дуГе косе и браду, ова
необуздана руља немилосрдно је тукла похапшене и затворене
Голоруке сељаке. Пљачкали су и палили партизанске куће, одводили и клали овце и јунад, пекли месо и обилно Га заливали шљивовицом. Разврат и орГијање трајало је до изнемоГлости.
У поподневним часовима петоГ децембра се нађе на окупу
једанаест чланова прекоГ четничкоГ суда, састављеноГ од два
чеШника официра и девет четника мештана.
- Па шта мислимо, Господо, којеГ би затвореника требало
стрељати? Ви то, мештани, најбоље знате - пптао је четнички официр Шњатовић.
- Знате ви ко је носио комунистичко оружје? - допуњавао
Га је друГи четнички официр.
- Имамо их, Господо официри, из друГих места и околних
села за које поуздано знамо да су комунисти и треба их побити
- предусретљиво је Говорио један од домаћих четника.
Само кратак доГовор и већ је десет партизана осуђено на
смрт. И ноћу око 21 час непосредно иза општинске зГраде стрељани су: Душан Гавриловић, Јеленко Савић, Славољуб Ковачевић, Вељко Ковачевић, Душан Илић, Јован Трифуновић, Вукосав
Козодеровић, Сшрајин Лапчевић, Радован Петровић и још један
борац од КраГујевца.106
ТРБУШАНИ
Четници на челу са својим командантом Жарком Боришићем похватано је на превару девет бораца из Трбушана, који су дошли кућама. После свирепог мучења на граници између Трбушана и Пријевора око један час 6/7. децембра стрељани су:
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МИЋОВИЋ Светозара ДУШАН, земљорадник, рођен 1899. у Рошцима, живео у Трбушанима; носилац Албанске споменице; члан НОО у Трбушанаима.
МИЋОВИЋ Душана МИОДРАГ - ДРАГО, земљорадник, рођен 1920. у Трбушанима; секретар
партијске ћелије; борац Љубићког батаљона.
КОВАЧЕВИЋ Дмитра ЉУБИНКО, радник,
рођен 1906. у Рошцима, живео у Трбушанима; борац Љубићког
батаљона.
ПЕТРОВИЋ Милисава ДРАГОСЛАВ, земљорадник, рођен 1909. у Миоковцима, живео у
Трбушанима; борац Љубићког батаљона.
БОГДАНОВИЋ Богића ЖИВОРАД, машинбравар, рођен 1920. у Трбушанима; члан КПЈ; десетар Прве чете
Љубићког батаљона.
САРИЋ Александра МИЛИВОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Трбушанима; борац Љубићког батаљона.
КАРАВИДИЋ Велимира ЈЕРЕМИЈА, железничар-кочничар, рођен 1920. у Трбушанима; борац Љубићког батаљона.
БОРИШИЋ Јеремије ЖИВАНА, домаћица,
рођена 1922. у Трбушанима; члан СКОЈ-а; позадински радник НОП-а.
ЛУЧИЋ Јаћима СЛАВИША, механичар, рођен 1925. у Трбушанима; борац Љубићког батаљона.107
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ЦИНИЗАМ УБИЦА
Пред командантом Боришићем нашао се Душан Мићовић
са своја два сина - Миодрагом и Миланом. НаговешШавано је да
ће сва Шројица биШи сШрељана. Пред сШрељање се Шу нашла Душанова супруга Гвозденија и молила Боришића да јој не сШрељају мужа и синове. Злочинац Боришић јој саопшШи да ће да јој
стрељају мужа и једноГ сина и заШражио је од ње да одлучи коГа сина да јој стрељају. Жалосна мајка није моГла да одлучи.
Они су, Шада, сШрељали мужа и сШаријеГ сина МиодраГа, а ослободили Милана.108
Овај злочинац није имао самилости за сесШру од стрица
младу скојевку Живану Боришић, која је нашла смрШ заједно са
својим друГовима и комшијама.
ДевеШ
претучених мученика, креШало се везаних руку
према месШу „СлаШина", на обали Мораве.
Река прекривена ледом, хладна и брза, носи препукле санШе леда. СедамнаесШоГодишњу скојевку Живану, поломљених ноГу и
руку, између себе носе
Славиша и МиодраГ.
Кад сШиГоше на
обалу, Боришић нареди да приведене посШроје.
Раскорачених ноГу сШаде испред сШроја, у којем сва лица беху у модрицама, а Шела изранављена. Громким Гласом официр
саопшШава:

357

- Уиме четничког прекоГ суда, збоГ учешћа у комунистичком покрету, осуђени сте на смрт стрељањем.
Сачекавши тај тренутак, настави:
- Има ли ко да изрази последњу жељу!?
Настаде тајац. А онда се из строја чу прозебли Глас:
- Господине поручниче, молим вас и преклињем да ме стрељате пре МОГ сина МиодраГа.
- Ебаш ћемо њеГа пре тебе стрељати, МиЈмвићу. Имаш да
Гледаш како му отиче поГана комунистичка крв.
До свести осуђеника допире тихи жубор реке. У немој тишини син тужним очима посматра несрећноГ оца. Из поГледа му
зрачи прекор, што од крвника тражи милост. Са севера дуну
прохладни ветар, носећи осуђеницима у очи и лице ледене иГлице снега.
Поново се оГласи Боришић:
- А ти, рођако, бежи кући! - обраћа се спасоносном понудом младој скојевки. - Тебе нећу стрељати... млада си и заведена.
- Од својих друГова не желим да се одвајам. Са њима сам
пошла у борбу за слободу, са њима одлазим у смрт!
ПредсмрШним позивом, последњи пут се обраћа осуђеницима:
- А сада, помолите се БоГу, да вам опрости овоземаљске
Грехе.
Неки се скрушено крсте. Крсти се и официр.
Тренутак касније, проломи се команда:
- Нишани!
Па без паузе:
- Пали.
Плутон распара нему тишину. Строј се пови. Сужњи се
стропошташе к'о снопље. У самртном ропцу крици успунише
речну долину. Испод стрељаних отиче топла људска крв руменилом, топећи бели снежни покривач...109
ДОЊА ГОРЕВНИЦА
Четници, нредвођени Жарком Боришићем, командантом
Осмог батаљона Љубићке четничке бригаде, похватали су припаднике и сараднике НОП-а из Доње Горевнице и Мојсиња и њих
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десет 22. марта 1943. стрељали пред окиом рудника у Доњој Горевници, а њихова тела побацали у јаму рудника.
Овде су стрељани и заклани:
ПАВЈ10ВИЋ Радојка МИЈ1ЕВА, домаћица, рођена 1901. у
Бечњу, живела у Доњој Горевници; сарадник НОП-а.
ЈАНКОВИЋ Глиша СТАЈКА, домаћица, рођена 1878. у
Остри, живела у Доњој Горевници; сарадник НОП-а.
АЛЕКСАНДРИЋ Радосава ВУК-МИЛЕТА,
земљорадник, рођен 1910. у Доњој Горевници, војник БЈВ; заробили га Немци и отерали у логор у
Немачку; разболео се и пуштен из логора; по повратку сарадник НОП-а.
ШЈ
КУЗМАНОВИЋ Радомира
^ Д ј СВЕТИСЛАВ, земљорадник, рођен
1890. у Доњој Горевници; председник илегалног НОО у Доњој Горевници 1942. и
1943.
КУЗМАНОВИЋ
Николе
БОГДАН, земљорадник, рођен
1883. у Доњој Горевници; члан
НОО, а затим илегалног НОО.
РАДОЈЕВИЋ Ивана БУДИМИР, пекар, рођен 1908. у Доњој
Горевници; борац Љубићког батаљона.
ЈЕЛИЋ Павла СТАНОЈЛЕ,
земљорадник, рођен 1867. у Доњој Горевници;
члан илегалног НОО 1942. и 1943.
ПАУНОВИЋ Луке ГОЈКО, земљорадник, рођен 1893. у Котражи, живео
у Мосињу; сарадник НОП-а.
ПАУНОВИЋ Јеротија СИБИНКА, домаћица, рођена 1898. у Заблаћу,
живела у Мојсињу, симпатизер НОП-а.
ПАУНОВИЋ Гојка ДАРИНКАДАРА, домаћица, рођена 1924. у Мојсињу; члан СКОЈ-а; сарадник НОП-а.110
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ОСУЂЕНИ НА СМРТ
Био је 21. март када се, са тројицом пратилаца, обрео у
Доњој Горевници. Одмах нареди да се у учионицу Основне школе
сазове збор мештана. Око подне, на окупу су углавном бивши
партизани и њихови симпатизери. У село улази Боришић. Са
њим су Жарко Аџемовић, Станимир и Борисав Милутиновић.
Отварајући збор, поручник поче претити:
- Дошао сам у ваше село, које представља комунистичко
леГло, да једном заувек уништим партизанске јатаке... - накашља се, па настави:
-... Располажемо подацима, ко све од вас пружа уточиште
партизанским илеГалцима... Одред смо им уништили, дошао је
ред на јатаке...
На лицима окупљених оГледао се страх, изазван неизвесношћу.
- И као што рекох - наставља Боришић са претњом - располажемо са подацима шта смерају илеГалци... Варате се ако
мислите да вам долазе бољи дани. Неће вам помоћи ни партизани из Босне, ни Руси са истока... Наређујем вам да до мрака предате скривено оружје. Сада пођите кућама и памет у Главу.
Пао је мрак. Оружје нико не доне. Почеше са хапшењем.
Убрзо приведоше око двадесет пет осумњичених. Преко пута
школске зГраде заседа преки суд. На смрт су осуђени: Милева
Павловић, Стојка Јанковић, Вук Александрић, Станојко Јелић и
Будимир Радивојевић из Доње Горевнице, а из Мојсиња Сибинка
и Гојко Пауновић и кћерка им, јединица, Дара.
Повезаше их и потераше према рудничким јамама. Ускоро
поче стравичан обрачун. Кољаш Радивоје Радуловић - Тулум
распара дојке омладинки Дари. Мајка јој похрлила у сусрет.
Пут јој пресекоше камама.
Остале постројише изнад јама, које ће ускоро, после пушчаноГ плутона, постати Гробнице упокојених. Онима који претекоше, Боришић наређује:
- Мртве побацајте у рударско окно! Отвор на окну затрпавајте камењем и Грањем!.
Ђорђе Кузмановић у наручју приноси мртвоГ брата Цвела.
Крв му се цеди низ Гуњ и чакшире. Гуши се у сузама, јер Га Гласно не сме оплакивати.
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Кад мртве убацише у окно, поручник нареди да се поново
построје. Пуштајући их кућама, запрети:
- Само ми знамо шта се на овом месту догађало ноћас.
Што сте видели, нисте видели... Ни црној земљи ништа не смете рећи. Иначе, оде вам глава!.
Немогавши у срцу и души да носи стравичну слику са братовљеве сахране, Ђорђе Кузмановић диже на себе руку вешањем.111
НА РАСКРШЋУ ПУТА ПРЕЉИНА - БАЛУГА
Четнички преки суд, на челу са Бојаном Ристановићем,
осудио је на смрт четири активисткиње НОП-а. После свирепог
мучења заклане су у ноћи између 22. и 23. маја 1944. на раскрсници путева Прељина - Балуга, где су после овог свирепог злочина
њихова нага и унакажена тела оставили.
Овде су стрељане - заклане:
КРУПЕЖ Здравка ЛЕНКА, домаћица, рођена 1922. у Ракови; сарадник НОП-а.
КОМАДИНИЋ-ЂУРОВИЋ Милисава МАРИЈА, домаћица, рођена 1922. у Соколићима; сарадник НОП-а.
ГОЈКОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ Богдана ЗОРКАЗОРА, домаћица, рођена 1922. у Бајиној Башти,
живела у Прислоници; курир ОК КПЈ за Чачак.
НОВАК ФРАНЧИШКА, учитељица, рођена у Шентјуру, код Цеља, изгнаница
из Словеније; сарадник НОП-а.112
ЗЛОЧИН
Изнад лешева Зоре Гојковић, Франчишке
Новак, Марије Комадинић и Ленке Крупеж стајао је натпис:
„Овако ће проћи сви они који сарађују са партизанима":
Највише је мучена Ленка. Дланови јој беху исечени. Прсти
361

