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ПРИЛОГ КВАНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА У ВАЉЕВСКОЈ ОПШТИНИ, 3.

Апстракт: Чланак се бави утврђивањем броја жртава Другог светског рата 
у ваљевској општини и наставак је истоимених текстова објављених у претходна 
два броја Гласника. Ради се, највећим делом, о подацима који до сада нису били 
објављивани (402 имена). У овом броју, објављени су подаци за још 254 лица. 
Углавном, то су припадници поражених војних формација (Српска државна 
стража, Југословенска војска у отаџбини, Српски добровољачки корпус, четни-
ци К. Пећанца), који су страдали током рата и непосредно по његовом завршет-
ку. Коришћени су подаци до којих је аутор дошао бавећи се овом темом, као и 
подаци Комисије за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. Подаци 
су објављени по азбучном реду назива места из којег су потицали и за сваку 
жртву је наведен извор.

Кључне речи: жртве, ликвидација, стрељан, осуђен на смрт, нестао.

CONTRIBUTION TO QUANTIFICATION OF THE VICTIMS 
OF WORLD WAR II ON THE TERRITORY OF MUNICIPALITY 

OF VALJEVO, 3rd PART
Abstract: Main topic of the paper is investigation and determination of the 

number of victims during World War II on the territory of the municipality of Valjevo 
and is continuation of the same name articles published in the previous two numbers 
of Herald. Articles represent, for the most part, data that has never been published 
before until now (402 names). On this occasion, data for another 254 persons is being 
published. Basically, these people were members of the defeated military formations 
(Serbian State Guard, Yugoslav Army in the Homeland, Serbian Volunteer Corps, 
K. Pećanac Chetniks), who died during the war or immediately after its completion. 
Author used the data gathered during research on this topic, as well as data from 
the Commission for secret graves for murdered after 12 September 1944. The data is 
published in the alphabetical order in reference to the place from where victims were 
and each victim data has reference of the data origin.

Keywords: victims, liquidations, executed, sentenced to death, disappeared.

Прилогом у овом броју, обухватили смо лица која су страдала као при-
падници Српске државне страже, Добровољачког покрета, Југословен-
ске војске у отаџбини, четника Косте Пећанца, као и лица која су стре-
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љана од стране нове власти у последњим месецима рата и непосредно по 
његовом завршетку – 254 лица (нису обухваћена имена 182 лица која су 
стрељана 1944/45, а која смо објавили у Гласнику 44, 2010). Обухваћена су 
и лица која се нису вратила из рата и која су се водила као: „нестали“. У 
највећем броју случајева, ради се о припадницима ЈВуО, који су страдали 
негде у Босни- или у сукобу са партизанским јединицама и усташама, 
или као жртве тифуса. Коришћени су подаци Комисије за тајне гробни-
це убијених после 12. септембра 1944. (у даље, тексту: Комисија), као и 
подаци до којих је дошао аутор овог чланка. Из назива Комисије се види 
ограниченост у њеном раду (бавила се само лицима која су страдала у 
последњим месецима Другог светског рата и непосредно по његовом за-
вршетку). Такође, у извештајима Озне ретко где се може наћи и место 
страдања жртве. Овим чланком, и жртве поражене стране су, осим бро-
ја (најчешће, преувеличаног) у разним послератним хроникама, моно-
графијама, зборницима, фељтонима и сл. – добиле и имена. Тако слика 
неких значајних догађаја (на пример, ослобођење Ваљева 1944) постаје 
потпунија. Наиме, до сада се у описима различитих догађаја претеривало 
и некритички односило, зависно од тога ко је био аутор чланка. Домаћа 
историографија је партизанске победе глорификовала и преувеличавала, 
док се у дијаспори претеривало са бројем лица која су страдала у после-
ратној освети ратних победника и неселективним ликвидацијама. У оба 
случаја, навођене су цифре од неколико хиљада страдалих лица, али без 
конкретних имена и поузданих доказа. 

Разрачунавања су отпочела у јесен 1941. и трајала су током целог рата. 
И као што то бива у сваком грађанском рату, и овде су искључивост, за-
страњивања и мржња пратили све зараћене стране. Страдали су и они 
који су покушавали да се држе по страни, неки сасвим случајно, а неки 
из слепе освете. Знатан број лица, до чијих података смо дошли, а која су 
страдала у логорима, или су стрељана од стране немачких казнених ек-
спедиција, из неких разлога, такође, била су препуштена забораву. Неки 
примери разрачунавања употпуњују досадашња сазнања и стереотипе о 
актерима грађанског рат на просторима Ваљева и његове околине.

Међу првима које су партизани стрељали 1944, нашао се и Вукадин 
Табаковић (56) из Бачеваца, са уобичајеним образложењем – „колабо-
рант“. Занимљиво је да је обострана нетрпељивост трајала од самог по-
четка рата, што се види из сачуваних докумената. Наиме, Ваљевски пар-
тизански одред је још 5. августа 1941. године упутио врло оштро писмо 
Табаковићу. У писму се каже: „Ми смо упутили једну групу наших дру-
гова да те доведу за таоца, пошто нам од народа стиже много жалби да 
вршиш издајнички рад и да потказујеш непријатељу ко су и где су на-
родни борци као и ко су њихове породице. Не нашавши тебе код куће, 
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наши људи су узели твога унука, те да и ти осетиш ону тешку бригу 
која мори нас и наше породице и наш народ. Према твоме унуку неће 
се предузимати никакве мере, све дотле док наше породице не буду 
здраве и читаве. Твоје је да употребиш твој утицај и поверење које си 
нажалост стекао код непријатеља, да се обуставе сва прогањања на-
ших породица“.1 (подвукао М.Б). Групу која је одвела Вукадиновог унука 
предводили су Радивоје Јовановић и Александар Јовановић. Табаковић 
се писмом обратио Драгојлу Дудићу, пославши и 1000 динара за откуп. 
Партизани нису узели новац, али су вратили унука, уз пропратно писмо 
пуно оштрих упозоравајућих речи.2 

Табаковић је стрељан 20. октобра 1944. на Петом Пуку. У једном слич-
ном писму, које је НОО 1941. упутио командиру жандармеријске чете 
у Ваљеву, између осталог, стоји: „...Нарочито наглашавамо да ћемо без 
милости уништити вас и ваше породице у случају да се ова дивља хај-
ка за нашим невиним породицама настави...“3 (подвукао М.Б).

 Ово је само један пример братоубилачког разрачунавања, који пока-
зује да није све било црно-бело, да су злочини, застрањивања и служење 
свим средствима, карактерисали све зараћене стране. Слични су и следе-
ћи примери.

У своме рукопису „Јунаци сувоборског друма“, фељтониста М. Мар-
јановић опширно описује ликвидацију скоро целе породице Цвијовић 
из Ваљева. Брата и сестру Наду и Марка, ликвидирали су Раша Вара-
гић, син ваљевског општинског позивара Велисава (са Косанчића вен-
ца), Матија Павићевић и Срећко Милићевић. Преобучени у жандарске 
униформе, ухватили су их у њиховом стану, потом саслушали у пар-
тијском штабу у Робајама, а онда стрељали у Причевићу. Оптужени су 
због сарадње са окупаторском влашћу. Нешто касније, убијен је и отац 
Павле негде у Бачевцима (мајка је страдала у логору). Завршавајући 
причу о овој ликвидацији, аутор је подвукао да је одред „за месец дана 
ликвидирао осам немачких агената и других 20 издајника, љотићеваца 
и шпијуна“.4

О ликвидацији Николе Кушаковића и Николе Обрадовића (20) из Ле-
сковица, у пећини која се налази наспрам манастира Ћелије, писао је М. 
Госпавић у хроници села Богатић. Убио их је Мићо Кузмановић из Буја-
чића. Да би акција била што уверљивија, Кузмановић је, наводно, дезер-
1 МИАВ, Збирка преписа, к-5, Архива Комисије за утврђивање злочина окупато-
ра и њихових помагача, 7.
2 Исто, к-8.
3 МИАВ, Збирка преписа, к-2.
4 МИАВ, Збирка откупа, к-7.
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тирао из војске, а онда се прикључио одметницима, искористио погодну 
прилику и ликвидирао их.5 Исти аутор наводи и податак да је убиство 
председника НОО Г. Лесковице Милоша Марковића, које је 27. маја 1947. 
извршио Никола Кушаковић, наручио шеф ваљевске Озне Миодраг 
Драган Ђурић! Наводно, био је незадовољан односом Марковића према 
ухапшеним земљацима.6

Веселиновић Милосава и Веселиновић Властимира са Мравињаца 
партизани су стрељали јер су „осумњичени да су четници“, а њихо-
вог комшију Граовић Живка су одвели са Мравињаца у Крчмар, где 
је „мучен и заклан од комуниста“.7 Четничког четовођу из Вујинова-
че Светомира Петковића убили су четници због сумње да сарађује с 
партизанима. Ралетић Станимир из Јошеве је „заклан од Тамнавског 
партизанског одреда 10. октобра 1941. у Кршној Глави“ (опширнији 
прилог о Стевану Бороти, команданту партизанског одреда, види у 
Гласнику 47, 2013.) а Јанковић Јордан је „погинуо бранећи Ваљево од 
партизана“. Митровић Михаила из Лесковица су партизани постави-
ли за сеоског кмета, али су га стрељали јер „није хтео да их пома-
же материјално нити да извршава њихова наређења“, а Савић Радоја, 
родом из Маковишта, комунисти су ухватили у Лелићу, „одузели му 
4000-6000 динара и потом стрељали“.8

Неки обрачуни испреплетани су са нерашчишћеним односима међу 
члановима породице или међу суседима. Партизани су, у кратком вре-
менском року, у јесен 1941, ликвидирали два брата: Миладина и Сто-
јадина Лазаревића из Ваљева. Званични разлог је био: сарадња са оку-
патором. Из писма њихове мајке Петрије, које је упутила команданту 
Колубарског четничког одреда поручнику Душану Томашевићу, откри-
вају се још неки детаљи. Миладина је убио извесни Чедо „Швајцер“ из 
Пецке, наговоривши га да крене својим мотором у Косјерић по шећер 
(пошто је Миладин држао Градску кафану у Ваљеву). Лазаревића су на 
препад ухватили, а потом спровели у Причевић, где је убијен. Његов 
брат Стојадин је пошао да га тражи. Али, док се распитивао за бра-
товљеву судбину, и он је ухваћен, а потом по наређењу М. Пантића и 
В. Пиперског, стрељан (убио га је извесни Драго Нешић из Ликодре 
код Крупња). Мајка је за Миладинову смрт оптужила и снаху Радмилу, 
5 М. Госпавић, Село Богатић ваљевски, Ваљево, 2008, 135-139.
6 Исто, 138. У Споменици палим борцима и жртвама фашистичког терора у оп-
штини Ваљево 1941-1945, на стр. 62, наводи се да је"убијен мучки од стране од-
метника-четника" у Богатићу.
7 Матична књига умрлих Лелић (МКУ)1936-1946.
8 МКУ Бранковина 1941-1949, МКУ Лелић 1936-1946.
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„која је била у вези са зборашем Властимиром Радовановићем, књижа-
ром из Ваљева“, као и саучеснике у његовом хватању браћу Живорада 
и Славка Арсенијевића из Ваљева. Очајна мајка, молила је четнике да 
похватају и казне кривце.9

Било је случајева стрељања због класичне пљачке и отимачине, која 
је вршена над сељацима. Тако су партизани стрељали седморо људи из 
Богатића и из Равња 31. јануара 1942, а бројна је документација у којој 
поједини четнички команданти покушавају да спрече пљачку, претећи 
смртном казном. Тако су четници, 16. децембра 1943. године стрељали 
у Причевићу Јаковљевић В. Животу, из тог села, као и Грујичић Радоја 
и Јаковљевић Б. Живојина из Беомужевића због крађе („као лопове“).10 
И окупациона власт је прогањала и кажњавала разбојнике. У Ваљеву су 
због разбојништва 1943. стрељани Стојан Петровић из Г. Трешњице, Жи-
ворад Стојановић из Д. Лајковца и браћа Мишић из Миличинице. У из-
вештају председника Равногорског одбора Г. Буковица о стању у селу, на-
ведено је да су „комунисти 1941. насилно терали људе да ступе у њихове 
редове, да су поједина домаћинства опљачкали узимајући сву покретну 
имовину, проглашавајући их за петоколонаше и издајнике“. Приликом 
проласка кроз село, „скидали су са сваког ко је имао добре ципеле и оде-
ло“.11 Познато је да су партизанске јединице, на почетку устанка, прили-
ком напада на жандармеријске станице и општине, редовно односиле и 
касу са новцем.

Није опраштано ни својим дојучерашњим партијским саборцима. Ра-
дована Ломића, свршеног матуранта Средње пољопривредне школе, по-
том активног члана Скоја, партизани су стрељали јер је променио идео-
лошко опредељење после преваспитања у Заводу у Смедеревској Палан-
ци. Наиме, Ломић је одбио да се придружи партизанским јединицама, 
због чега је стрељан у околини Младеновца 1944.12

Према тврдњи М. Карапанџића, после уласка партизана у Ваљево, 
стрељања су вршена и уз зид кафане „Босна“ („Дрина“). Жртве су уби-
јане и ударцем чекића у потиљак, а међу егзекуторима, предњачили су 
„Драган Ђурић, Дуле касапин, Мома шофер и др“.13 Старији Ваљевци се 
добро сећају главних актера тога времена и највећих стратишта, о чему 
смо писали у Гласнику број 44 (2010).
9 МИАВ, Збирка фото и ксерокс копија, к-13.
10 МИАВ, Збирка преписа, к-4. За сва три лица у Споменици је наведено да су 
„убијени од четника“ и сврстани су у жртве рата.
11 Исто, к-12.
12 Бранислав А. Жорж, Завод у Смедеревској Паланци, Београд, 2006, 241.
13 М. Карапанџић, Време патњи и страдања, Лејквуд-Охајо, 2007, 18.
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Завршавајући са објављивањем имена страдалих, нисмо завршили 
са даљим истраживачким послом. Архиви, литература, штампа, сеоска 
гробља, крију податке за још жртава, нарочито, оних из прве три године 
рата. Наравно, ту су и потомци страдалих који могу допринети успешни-
јем истраживању. До сада су, на пораженој страни, идентификоване 1022 
жртве. Ако се овом броју додају и подаци који су објављени у поменутој 
Споменици (2192 лица), долази се до цифре од 3214 жртава, са подручја 
ваљевске општине. 
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